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RESUMO 

 

Impulsionada pelo crescimento e urbanização populacional, bem como pela cultura consumista, 
difundida pelo sistema econômico dominante, a geração de resíduos sólidos urbanos já 
ultrapassa os 3,2 bilhões de toneladas ao ano, tornando-se um problema crescente para o 
desenvolvimento global, reconhecido até mesmo pela Organização das Nações Unidas, que 
incluiu o tema entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Global. A gestão de resíduos 
sólidos é uma das funções mais relevantes de competência dos municípios, tendo em vista que 
a gestão e o manejo inadequado dos resíduos têm o potencial de causar problemas à população 
local, que vão do mero desconforto visual até a proliferação de doenças e contaminação de 
ambientes terrestres e aquáticos. Em todo caso, as consequências da má gestão dos resíduos não 
se limitam à jurisdição de um município, já que os resíduos sólidos urbanos são um dos grandes 
contribuintes para a geração de gases de efeito estufa. Apesar de sua relevância, estudos 
avaliativos da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no Brasil são poucos e ainda mais 
escassos quando se referem à Região Norte. No Estado de Rondônia, especialmente, não se tem 
conhecimento de estudos com objetivo avaliativo. Fundamentando-se na literatura acerca do 
desenvolvimento sustentável urbano e na gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, esse 
estudo buscou compreender o sistema de gestão integrada de resíduos sólidos para assim 
concretizar uma avaliação em um município localizado ao sul da Amazônia. Para isso foi 
empreendido, no Município de Vilhena-RO, um projeto multimétodos quali-quantitativo que 
utilizou a entrevista, a observação não participante e a análise documental para levantar 
informações sobre 127 indicadores que permitiram obter um panorama geral da gestão 
pesquisada em suas dimensões política, econômica, social, ambiental e cultural. Os resultados 
apontaram para uma gestão de resíduos inadequada, de acordo com os instrumentos adotados, 
e permitiram a identificação dos aspectos deficientes do sistema e que devem ser objeto de 
intervenção da Administração. Constatou-se a falta integração entre as dimensões analisadas, 
sendo apontadas como as mais deficientes as dimensões ambiental e cultural. Destaca-se que 
todas as dimensões são, na verdade, interligadas, de maneira que a atuação da Administração 
deve pautar-se em uma visão sistêmica, que é um dos princípios da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Essa dissertação insere na literatura a primeira avaliação da Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos de que se tem conhecimento em Rondônia, contendo resultados úteis para 
conclusões mais bem informadas acerca da gestão local e permite à comunidade, especialmente 
os gestores, a visualização dos pontos críticos e relevantes que merecem maior atenção e 
direcionamento de energias da sociedade. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Gestão integrada. RSU. Vilhena.  
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ABSTRACT 

 

Driven by population growth and urbanization, as well as consumerist culture, spread by the 
dominant economic system, the generation of municipal solid waste already exceeds 3.2 billion 
tons per year, becoming a growing problem for global development, recognized even by the 
United Nations, which included the theme among the Global Sustainable Development Goals. 
Solid waste management is one of the most relevant functions of competence of municipalities, 
considering that the management and inadequate management of waste have the potential to 
cause problems to the local population, ranging from mere visual discomfort to the proliferation 
of diseases and contamination of terrestrial and aquatic environments. In any case, the 
consequences of poor waste management are not limited to the jurisdiction of a municipality, 
as municipal solid waste is one of the major contributors to the generation of greenhouse gases. 
Despite its relevance, evaluative studies of integrated management of municipal solid waste in 
Brazil are few and even more scarce when referring to the Northern Region. In the State of 
Rondônia, especially, studies with an evaluative objective are not known. Based on the 
literature on urban sustainable development and integrated management of municipal solid 
waste, this study sought to understand the integrated solid waste management system in order 
to carry out an evaluation in a municipality located south of the Amazon. For this purpose, a 
qualitative-quantitative multimethod project was undertaken in the municipality of Vilhena-RO 
that used the interview, non-participant observation and documentary analysis to raise 
information about 127 indicators that allowed to obtain an overview of the management 
researched in its political, economic, social, environmental and cultural dimensions. The results 
pointed to inadequate waste management, according to the instruments adopted, and allowed 
the identification of deficient aspects of the system and that should be the subject of intervention 
by the Administration. There was a lack of integration between the dimensions analyzed, and 
the environmental and cultural dimensions were the most deficient. It is noteworthy that all 
dimensions are, in fact, interconnected, so that the action of the Administration should be based 
on a systemic view, which is one of the principles of the National Solid Waste Policy. This 
dissertation inserts in the literature the first evaluation of the Integrated Solid Waste 
Management that is known in Rondônia, containing useful results for better informed 
conclusions about local management and allows the community, especially managers, to 
visualize the critical and relevant points that deserve greater attention and direction of society's 
energies. 
 
Keywords: Evaluation. Integrated Management. MSW. Vilhena.  
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento e urbanização populacional, aliados à ampliação do consumo e da 

industrialização, têm levado ao aumento contínuo da quantidade e da complexidade dos 

resíduos sólidos gerados nas cidades, proporcionando diversos desafios de ordem ambiental, 

econômica, social e de saúde, cujas proporções permanecem desconhecidas (BLETTLER et al., 

2018; GUPTA; YADAV; KUMAR, 2015; UNEP, 2015a). Em todo caso, há indícios que a 

gestão inadequada de resíduos pode causar diversos danos, inclusive a nível genético 

(REUTOVA; VOROBYEVA; REUTOVA, 2005). 

Embora existam significativas diferenças entre países e regiões, o Banco Mundial 

(2018a) estima que globalmente são geradas 2,01 bilhões de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) ao ano, isso sem considerar resíduos industriais, de saúde, perigosos, eletrônicos 

e de construção e demolição. A estimativa é que os resíduos globais cresçam para 3,4 bilhões 

de toneladas ao ano até 2050 (THE WORLD BANK GROUP, 2018a). 

Um volume tão grande e crescente de resíduos tornou-se um desafio de gestão para 

mitigação de consequências ambientais e de saúde pública. Neste sentido, estimativas de 2015, 

feitas pela Organização das Nações Unidas (ONU), apontaram que 1 milhão de pessoas morrem 

anualmente em decorrência de contaminação química, consequente da destinação de resíduos 

sólidos a locais impróprios (ESPUNY, 2020). 

A quantidade e complexidade dos resíduos gerados pela humanidade alertam para o 

esgotamento das capacidades da “espaçonave Terra”, sem reservatórios ilimitados de nada, seja 

para extração ou para poluição (BOULDING, 1966), assim sendo, tudo aquilo que aqui se 

“gera”, permanece a bordo, disputando espaço e outros recursos com a tripulação. 

No Brasil, dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE) (2019, 2020), referentes ao ano de 2018, revelam que foram geradas 79 

milhões de toneladas de RSU, das quais 6,3 milhões nem chegaram a ser coletadas dos locais 

de geração. Das 72,7 milhões de toneladas restantes, 40,5% foi destinada a locais impróprios 

por mais de 3 mil municípios, ou seja, mais de 29 milhões de toneladas de RSU foram parar em 

aterros ou lixões, os quais não contam com medidas e sistemas necessários à proteção da saúde 

das pessoas e do meio ambiente (ABRELPE, 2019). 

A ABRELPE (2020) estima que em 2033 o Brasil gerará 100 milhões de toneladas de 

resíduos ao ano e que até 2050 a quantidade atual aumente em ao menos 50%, chegando a 120 

milhões de toneladas/ano. 
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O Norte, região com menor densidade populacional do Brasil, gerou em 2018, 16.073 

toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia, das quais apenas 81% foram coletadas. Na 

Região Norte, somente 14% dos municípios contam com iniciativas de coleta seletiva 

implementadas (MDR, 2020). Do total de RSU coletado nos 450 municípios da região, apenas 

35,3% são destinados a aterros sanitários. Além disso, mais de 4 mil toneladas diárias vão para 

lixões, um percentual de 35%, o maior índice entre todas as regiões do país (ABRELPE, 2019). 

No contexto intrarregional, Rondônia se destaca pelo aumento da quantidade de 

resíduos sólidos urbanos gerados: de 2010 a 2019, a geração total de RSU foi ampliada em 

36%, enquanto sua população cresceu cerca de 13% (ABRELPE, 2020; IBGE, 2020). A 

geração per capita no Estado cresceu 18% no período mencionado (ABRELPE, 2020). 

Apesar deste cenário, assim como acontece em todo Brasil, Rondônia apresenta estágios 

diferentes da Gestão de RSU. Enquanto algumas cidades, entre elas a capital e cidade mais 

populosa, insistem em destinar seus resíduos ao lixão, pelo estado, iniciativas mais adequadas 

estão em andamento, a exemplo da entrada em operação de aterros sanitários e iniciativas de 

coleta seletiva e reciclagem. Neste sentido, enquanto no Brasil 54% dos municípios mantém 

lixões em funcionamento, em Rondônia esse número é de 17%, conforme dados da Associação 

Brasileira das Empresas de Tratamento de Resíduos Sólidos e Efluentes (ABETRE) (2021). 

Entre as cidades de Rondônia, destaca-se positivamente o caso de Vilhena, município 

de 104 mil habitantes, localizado ao sul do Estado, já na divisa com o Mato Grosso. Primeiro 

município a implantar aterro sanitário no Estado (FERRETE; MARINES, 2019), Vilhena é 

pioneira na implantação da coleta seletiva e agora está iniciando a execução da coleta seletiva 

mecanizada solidária, sendo o primeiro Município da Amazônia a implantar o sistema, que 

elimina a necessidade de lixeiras em frente às casas, reduz custos de coleta e permite mais 

reciclagem e compostagem dos resíduos (ESTADO DE RONDÔNIA, 2021). A cidade é uma 

das 20 selecionadas em edital do Governo Federal que contempla municípios e consórcios com 

ações diretas que, somadas, alcançam R$ 64 milhões. 

A gestão de RSU é uma preocupação crucial para nações, municípios, corporações e 

indivíduos ao redor do mundo e os propósitos primários de suas estratégias são abordar a saúde, 

o meio ambiente, o uso da terra, os recursos e as preocupações econômicas associadas à 

disposição inapropriada de resíduos (CHEN et al., 2015). No caso do Brasil, esses propósitos 

foram trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e engloba um conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, 

isoladamente ou em cooperação com os demais entes federativos ou mesmo particulares, e seus 



16 

fundamentos são a não geração, a redução, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). 

Países em desenvolvimento econômico precisam investir em aprimoramento científico, 

teórico e prático para aplicação à gestão de resíduos sólidos, a fim de permitir a geração de 

estratégias que possibilitem progresso real no fortalecimento da infraestrutura do país 

(MARSHALL; FARAHBAKHSH, 2013). Entretanto, entre os 8 países mais produtivos no 

tema de resíduos, 6 são considerados desenvolvidos, pertencentes ao G7 (agrupamento de 

países industrializados formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, 

Itália, Japão e Reino Unido), enquanto apenas 2 são países em desenvolvimento, dos chamados 

BRICS (agrupamento de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul) (CHEN et al., 2015). Wilson et al. (2015) corroboram a constatação da concentração 

de estudos em países de alta renda. Tratando-se de Brasil, os estudos em nível stricto sensu 

relacionados a RSU ainda são poucos além de apresentarem uma elevada assimetria, com 

significativa concentração de trabalhos na Região Sudeste (LIMA et al., 2020). 

O setor de saneamento básico brasileiro ainda apresenta elevados níveis de deficiências 

e heterogeneidade, além de relevantes contrastes regionais, sendo a Região Norte do País a que 

apresenta os piores índices (CASTRO; SILVA; MARCHAND, 2015), fator que contribui para 

delimitação de tema e locus de estudo deste trabalho. A Política Nacional de Saneamento define 

o conceito de saneamento básico como uma combinação de serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais para o fornecimento de água potável, tratamento de esgoto, limpeza 

urbana, gestão de resíduos sólidos, sistemas de drenagem e gestão de águas pluviais (ALFAIA; 

COSTA; CAMPOS, 2017). Especialmente a gestão dos RSU constitui um grande desafio para 

os gestores das cidades, já que, tal qual em outros países, a competência para a gestão dos RSU 

é atribuída aos municípios (BRASIL, 2010; FEITOSA et al., 2020; MENDEZ, 2017; REIS; 

MATTOS; SILVA, 2016). 

Para o adequado enfrentamento desse desafio é preciso então conhecer a situação de 

cada região brasileira e seus sistemas de gestão de RSU, a fim de que tal conhecimento possa 

servir de orientação a pontos prioritários para intervenção. Uma atividade relevante nessa 

dinâmica de gestão é a identificação e a avaliação das políticas públicas estabelecidas, a fim de 

verificar, rigorosa e sistematicamente, a realização de ações, o uso de recursos e a entrega de 

serviços e/ou produtos de maneira a permitir ajustes e reformulações na forma e na gestão das 

iniciativas avaliadas, para que se assegure a geração de valor e a melhoria da qualidade de vida 

da população (MOKATE, 2002; NUNES; PHILIPP JÚNIOR; FERNANDES, 2012). 
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A avaliação da gestão de RSU é uma garantia prevista na PNRS em seu princípio do 

controle social, definido no artigo 3º, inciso VI da Lei nº 12.305 como um grupo de 

procedimentos e mecanismos que “[…] garantam à sociedade informações e participação nos 

processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos 

resíduos sólidos” (BRASIL, 2010). 

Santiago e Dias (2012) defendem que a gestão de RSU seja constantemente avaliada, 

todavia, como concluem Reis, Mattos e Silva (2016), não só no Brasil, mas também na América 

Latina, estudos deste tipo ainda são raros. Embora conste na legislação, historicamente a 

Administração Pública brasileira não tem se preocupado em avaliar políticas e programas 

relacionados ao tema objeto deste estudo (REIS; MATTOS; SILVA, 2016). 

Mesmo assim, a literatura indica a existência de estudos que buscam avaliar os sistemas 

de gestão de resíduos sólidos urbanos (SGRSU) sob diferentes perspectivas, mas que 

geralmente são focadas em uma ou mais partes do sistema, ou em questões ambientais e de 

sustentabilidade, como Ferraz (2008), Polaz e Teixeira (2009), Hamada (2011), Pinho (2011), 

Santiago (2011), Alvarenga (2014) Wilson et al. (2015) e Daronco (2016). 

Assim, embora existam estudos avaliativos relacionados à gestão de RSU, a gestão 

integrada, ou seja, aquela que abrange todo o sistema, permanece pouco contemplada, 

indicando a incipiência de estudos que avancem em uma visão sistêmica e que avaliem não só 

as partes, mas também o todo do mencionado sistema em sua complexidade. 

A realização de mais estudos na área de avaliação pode contribuir com a produção de 

parâmetros para a gestão de RSU, de acordo com as diretrizes da PNRS, com vistas ao 

atingimento de melhores condições de saúde e ambiente (REIS; MATTOS; SILVA, 2016), 

especialmente na Região Norte do Brasil, que apresenta os piores índices de saneamento e onde 

estudos avaliativos em RSU são raros. 

Dessa forma, considerando que não se tem conhecimento de estudos de cunho avaliativo 

da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no âmbito do Estado de Rondônia, bem como 

a escassez de estudos relacionados à questão dos resíduos sólidos urbanos de forma geral, 

realizados no interior do Estado, este estudo objetiva avaliar a gestão integrada de resíduos 

sólidos urbanos no Município de Vilhena-RO, como forma de contribuir para o preenchimento 

desta lacuna com a adição de conhecimentos sobre a região mencionada. 
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1.1 Problema de Pesquisa 

Os humanos defrontam-se com os resíduos que geram desde que abandonaram a vida 

nômade e fixaram-se, em comunidade, em um determinado território. Ao logo do tempo, foi 

construída uma conexão de resíduos à poluição e às enfermidades, ao passo que a proliferação 

de doenças e epidemias contribuíram para que os resíduos fossem vistos como algo indesejado, 

de que se deve manter afastado (LIMA et al., 2020; OLIVEIRA, 1974) e ser descartado de 

modo apropriado. 

Na antiguidade, havia muito espaço e recursos abundantes para uma pequena ocupação 

humana, assim, ao esgotar-se a capacidade de exploração de recursos naturais em determinada 

área, os nômades deslocavam-se para locais inexplorados, sendo praticamente inexistentes os 

problemas gerados por resíduos, seja pela pequena quantidade, ou pela quase totalidade de 

elementos biodegradáveis no “lixo” (MENDEZ, 2017; OLIVEIRA, 1974). Como exemplo 

pode-se citar os sambaquis, no litoral atlântico brasileiro e as terras pretas, áreas habitadas e 

deixadas em pousios pelos silvícolas. 

Acontece que, com as formações iniciais das sociedades não nômades, por volta do ano 

10.000 a.C., a produção em massa de resíduos pelos seres humanos começou a causar os 

primeiros problemas ambientais: resíduos e esgotos poluíam os rios e áreas próximas aos 

núcleos habitacionais, em grande parte, devido à falta de conhecimentos básicos de técnicas de 

saneamento (MARSHALL; FARAHBAKHSH, 2013; MENDEZ, 2017; OLIVEIRA, 1974). 

Sistemas de gestão de resíduos organizados publicamente datam do Império Romano, 

sendo que historicamente o foco se manteve centrado na coleta e no descarte, com vistas à 

proteção da saúde dos habitantes e à melhoria da aparência dos territórios (SAHU; SHELARE; 

SAKHALE, 2020; THE WORLD BANK GROUP, 2018b). 

Dessa forma, a destinação ao solo, seja por meio de lixão, aterro controlado ou sanitário, 

foi estratégia dominante no Brasil e no mundo (VIEIRA, 2006). No caso brasileiro, esses 

métodos de destinação dos resíduos sólidos prevalecem desde 1860, quando, segundo Vieira 

(2006, 2011), tentativas de controlar o surto de cólera no Rio de Janeiro, levaram à oficialização 

do sistema de limpeza focado no controle da sujeira urbana, deixando de lado o impacto 

ambiental nas áreas em que os resíduos eram depositados, após a coleta em domicílios e ruas. 

Em segundo plano por muito tempo, o tema dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

ganhou atenção ao se tornar uma questão de saúde pública, área que essencialmente o tratou até 

por volta da década de 1950 (VELLOSO, 2008). A partir dos anos 1970, houve maior atenção 
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à questão, que passou a ser tratada em eventos internacionais, como as conferências de 

Estocolmo - 1972, Tbilisi - 1977 e ECO 92 – 1992 (VELLOSO, 2008). 

Com a proteção e conservação ambiental recebendo cada vez mais atenção, os resíduos 

passaram a ser vistos como fonte para a recuperação de materiais e energia. Em países mais 

desenvolvidos cultural e economicamente, a gestão de resíduos evoluiu gradualmente de um 

foco no descarte para um foco em prevenção, reciclagem e recuperação. A União Europeia e o 

Japão se tornaram líderes globais no desenvolvimento e aplicação de políticas no setor de 

resíduos e outros países estão estudando e replicando seus exemplos (THE WORLD BANK 

GROUP, 2018a). 

Assim, os Resíduos Sólidos Urbanos tornaram-se um desafio global, reconhecido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) especificamente na declaração dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável Global (ODS), em que é possível citar as metas n° 11.6 - redução 

do impacto ambiental negativo per capita das cidades, com especial atenção à gestão de 

resíduos municipais - e n° 12.5 - reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

prevenção, redução, reciclagem e reuso (UNITED NATIONS, 2015). 

As preocupações têm fundamento: estimativas feitas com base em dados de 2007, 

apontam que o total de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados mundialmente naquele ano foi 

de aproximadamente 3,2 bilhões de toneladas (TISSERANT et al., 2017). Mais recentemente, 

o Banco Mundial (2018a), desconsiderando resíduos industriais, de saúde, perigosos, 

eletrônicos e de construção e demolição, apontou a geração de 2,01 bilhões de toneladas em 

2016; com projeções de 2,59 bilhões de toneladas em 2030 e 3,4 bilhões de toneladas até ano 

de 2050. Alinhados a tais números, Chen, D. et al. (2020) calculam que até 2050 a produção 

global total de resíduos atingirá 3,54 bilhões de toneladas. 

Estes grandes volumes de resíduos trazem ainda outra questão. O Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas registra que o 

descarte de resíduos é um importante contribuinte nas emissões de gases de efeito estufa, como 

dióxido de carbono, metano e óxido de nitrogênio, representando cerca de 5% das emissões 

globais (BOGNER et al., 2007; KARIMI et al., 2021). 

Quanto ao Brasil, o País é o quarto maior em geração de resíduos sólidos por ano, sendo 

superado apenas por China, Estados Unidos e Índia (DA SILVA; FUGII; SANTOYO, 2017), 

que possuem populações significativamente maiores. De acordo com o Banco Mundial (2018a), 

no Brasil é gerado, em média, 1,04 kg de resíduos sólidos per capita ao dia, sendo 0,956 kg 

coletado. Em 2018 o Brasil chegou a 79 milhões de toneladas de RSU gerados, sendo 92% 

coletado dos locais de geração, segundo a ABRELPE (2019). Do total coletado, apenas 59,5% 
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foi destinado aos aterros sanitários, ou seja, mais de 29 milhões de toneladas de RSU foram 

para locais impróprios e que não contam com medidas e sistemas necessários à proteção da 

saúde das pessoas e do meio ambiente (ABRELPE, 2019). 

Lidar de forma inadequada com os resíduos traz prejuízos de diferentes ordens. Como 

exemplo, cita-se apenas a questão da reciclagem e seus aspectos econômicos: no Brasil, devido 

às poucas iniciativas em andamento, a coleta de material reciclável abrange menos da metade 

do território nacional. Como consequência, estima-se que o Brasil, além de contaminar o meio 

ambiente, perde cerca de 2,5 bilhões de dólares anualmente, porque resíduos passíveis de 

reciclagem são descartados inadequadamente em aterros sanitários (IPEA, 2010). Se outras 

consequências e números forem considerados, a questão se torna ainda mais relevante. 

Para lidar com uma questão dessa magnitude, o Brasil criou uma Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), que estabelece as regras para gestão integrada e o 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, sendo atribuído aos municípios 

a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios. 

Acontece que muitos municípios brasileiros não têm conseguido desenvolver a contento 

tal atribuição (BERTICELLI; PANDOLFO; KORF, 2017), encontrando diversos obstáculos 

que levaram, inclusive, a alterações nos prazos de adequação previstos originalmente na PNRS 

(ANTENOR; SZIGETHY, 2020). Neste sentido, os piores índices de cobertura de coleta e 

destinação adequada de RSU, por exemplo, são apresentados pelas Regiões Norte e Nordeste 

do Brasil (ABRELPE, 2020). 

Em todo caso, em âmbito intrarregional as condições de gestão de RSU podem ser 

heterogêneas. Rondônia, por exemplo, apresenta uma proporção menor de municípios que 

destinam resíduos a lixões. Enquanto esse número chega a 54% e a 84% no Brasil e na Região 

Norte, respectivamente, em Rondônia é de 17% (ABETRE, 2021). Além disso, mesmo dentro 

do Estado, há disparidades elevadas, com alguns municípios atuando minimamente na remoção 

do lixo das ruas e sua destinação a lixões, ao passo que outros já cumpriram a obrigação de 

destinação a aterros sanitários e avançam para ações de ampliação de reciclagem e coleta 

seletiva mecanizada, como é o caso de Vilhena, município estudado nesta pesquisa. 

Estima-se que em Vilhena residam 104.517 pessoas, colocando o município como o 4° 

mais populoso do Estado, com 94,8% da população urbana, a maior proporção do Estado, 

superando inclusive a Capital (IBGE, 2020, 2021a). Quanto aos resíduos sólidos urbanos, 

Vilhena destina diariamente 79,92 toneladas ao seu aterro sanitário (SEDAM, 2020), que 

divididas pela população urbana resulta em 0,807 kg per capita ao dia, quantidade inferior às 

médias nacional e de Rondônia, que são de 0,956 e 0,836 kg, respectivamente, entretanto 
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representa uma massa maior que a registrada na Região Norte, que é de 0,719 kg per capita ao 

dia (ABRELPE, 2019, 2020; IBGE, 2021a). 

A escolha do locus desta pesquisa se dá, primeiramente, devido ao destaque do 

Município nas ações ligadas à temática dos RSU, podendo ser citado o seu pioneirismo na 

instalação e operação de aterro sanitário em Rondônia, ser o primeiro município do Estado a 

implantar a coleta seletiva, estar neste momento iniciando a implantação do primeiro sistema 

de coleta seletiva mecanizada solidária da Amazônia e também o fato de a cidade ser uma das 

20 selecionadas, entre mais de 1.300 inscritas, em edital do Governo Federal que contempla 

municípios e consórcios com ações no âmbito do Programa Lixão Zero (ESTADO DE 

RONDÔNIA, 2021; FERRETE; MARINES, 2019; MUNICÍPIO DE VILHENA, 2021a). 

Portanto, é neste sentido que se insere o presente estudo das condições da gestão 

integrada de resíduos sólidos no Município de Vilhena, visando avaliar a situação com uma 

ótica ampla para todo o processo de gestão. 

Assim, a pergunta que norteia o desenvolvimento do estudo é: quais as condições da 

gestão integrada de resíduos sólidos urbanos do Município de Vilhena-RO? 

1.2 Objetivo Geral 

Avaliar a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos do Município de Vilhena-RO, 

considerando suas dimensões política, econômica, social ambiental e cultural. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

Considerando as dimensões da gestão integrada de resíduos sólidos trazidas pela PNRS, 

para alcançar o objetivo geral, foi necessário atingir os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar as condições de gerenciamento de RSU do Município de Vilhena-RO; 

b) caracterizar as condições político-econômicas da gestão integrada de RSU do 

Município de Vilhena-RO; 

c) descrever as condições ambientais da gestão integrada de RSU do Município de 

Vilhena-RO; 

d) descrever as condições do sistema de gestão integrada de RSU do Município de 

Vilhena-RO em relação aos aspectos socioculturais. 
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1.3 Justificativa da Pesquisa 

A importância dessa pesquisa carrega em si o impacto do Brasil no cenário 

internacional, mesmo que seja um país em desenvolvimento. O Brasil é uma das maiores 

economias do mundo (OECD, 2020) e apesar das recessões enfrentadas em 2015 e 2016 

(ALFAIA; COSTA; CAMPOS, 2017) e da crise global iniciada em 2020 em virtude do cenário 

pandêmico, o país ocupa a 12ª posição no ranking das maiores economia do mundo pelo critério 

de produto interno bruto nominal (IMF, 2021) e a 10ª posição por paridade de poder aquisitivo 

(CIA, 2021). Além disso, o Brasil é o 5º país mais populoso (SANTOS et al., 2020), assim 

como o 5° maior (IBGE, 2021b), por isso a quantidade de resíduos gerada é representativa em 

termos de impactos ambientais e de saúde humana global associados à gestão de resíduos. Além 

disso, no país encontra-se mais de 67% da Amazônia (ARAGÓN, 2018), porção territorial onde 

residem mais de 24 milhões de brasileiros (COSTA; TONINI, 2013), sendo que o presente 

estudo é realizado justamente em uma região de transição entre esse bioma e o Cerrado, 

evidenciando assim a relevância do ponto de vista ecológico e ambiental. 

No Brasil, de uma forma geral, estudos do tipo aqui proposto ainda são raros, tanto por 

existirem poucos centros de pesquisa dedicados ao tema, já que é reduzido o interesse de 

profissionais e pesquisadores, quanto pela pouca atenção do poder público às questões de saúde 

em geral, como é o caso dos RSU. Assim, embora previsto na legislação, historicamente a 

administração pública brasileira não tem se preocupado em avaliar políticas e programas (REIS; 

MATTOS; SILVA, 2016). 

Embora haja estudos avaliativos relacionados à gestão de RSU, a gestão integrada, ou 

seja, aquela que abrange todo o sistema, permanece incipiente, de forma que a realização de 

mais estudos com fim de avaliação pode contribuir com a produção de parâmetros para a gestão 

de RSU, de acordo com as diretrizes da PNRS, com vistas ao atingimento de melhores 

condições de saúde e ambiente (PEREIRA; CURI; CURI, 2018; REIS; MATTOS; SILVA, 

2016), além de permitir eventuais comparações temporais e entre municípios, estados e regiões. 

Acredita-se que a gestão dos RSU, por envolver diversos fatores sociais, econômicos, 

ambientais, sanitários, culturais, políticos, tecnológicos, legais, entre outros, levanta a 

necessidade de ser concebida como um sistema integrado, conforme recomendado na PNRS, 

(BRASIL, 2010) e de natureza complexa, devendo ser submetido de forma sistemática e 

periódica a um processo de avaliação, com base em um conjunto de indicadores consistentes, 

dinâmicos e de fácil aplicação (PEREIRA; CURI; CURI, 2018). 
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Adicionalmente, parece não haver na literatura estudos que tenham objetivado avaliar a 

gestão integrada de RSU no Estado de Rondônia, permanecendo desconhecidas, pela academia 

e pela sociedade, as condições em que tem sido realizada tal gestão. Espera-se então, que os 

resultados obtidos sirvam à comunidade como possibilitador de conclusões mais bem 

informadas acerca da gestão local de RSU, bem como aos demais atores que tenham interesse 

no sistema, especialmente os gestores, que poderão visualizar eventuais pontos críticos e 

relevantes que mereçam maior atenção e direcionamento de energias. Além disso, os resultados 

podem ser usados, no futuro, para fins de comparação temporal com novas avaliações similares. 

Por fim, a presente pesquisa vai ao encontro dos objetivos geral e específicos do 

Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Rondônia 

(PPGA/UNIR), tendo em vista que identifica questões que afetam as organizações do mercado, 

estado, sociedade civil e atividades do meio ambiente. Neste sentido, cria “[...] base de dados 

para orientar a gestão de projetos nas práticas de desenvolvimento sustentável”, permitindo 

ainda o desenvolvimento da “[...] cultura de responsibility, accountability e compliance nas 

organizações” estudadas (PPGA/UNIR, 2016, n .p). 

Dessa forma, acresce ao Programa um produto relevante, relacionado a um tema ainda 

pouco pesquisado no mesmo, bem como na Amazônia e, especialmente, no estado de Rondônia. 

Ademais, a pesquisa alinha-se à área de concentração, tendo vista se tratar de tema que 

abrange gestão e sustentabilidade, bem como à linha de pesquisa em Governança, 

Sustentabilidade e Amazônia e ainda ao eixo de Políticas Públicas para a Amazônia, que 

engloba estudos que enfatizam demandas específicas, projetos relevantes e impactantes ao 

ambiente, “[...] valor público, avaliação, implementação e análise de políticas públicas setoriais 

visando o desenvolvimento local sustentável [...]” (PPGA/UNIR, 2016, n. p, grifo do autor). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO 

Há uma preocupação crescente com as consequências ambientais e sociais dos esforços 

de desenvolvimento humano. O mundo desenvolvido potencialmente enfrenta enormes custos 

devido à necessidade de proteger e restaurar o meio ambiente para salvaguardar os recursos 

naturais para as gerações futuras e, desde a publicação do Relatório Brundtland pela Comissão 

Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED, 1987) e da Cúpula da Terra, no Rio 

de Janeiro, em 1992, o conceito de desenvolvimento sustentável ganhou aceitação em toda parte 

e a ideia de forte interrelação entre meio ambiente e desenvolvimento passou a ser reconhecida 

por muitos (SLOOTWEG; VANCLAY; VAN SCHOOTEN, 2001). 

A questão dos RSU é forte exemplo dessa interrelação e, neste interim, a necessidade 

de equacionar o uso de recursos, necessários ao desenvolvimento, e o controle das 

consequências das atividades humanas, indispensável à sobrevivência do planeta, ganha cada 

vez mais relevância. 

Adicionalmente, devido à crescente problemática que os RSU se tornaram, estudos têm 

sido realizados objetivando encontrar soluções que permitam atender à crescente demanda por 

recursos e a consequente ampliação e complexificação dos resíduos das cidades. 

Dessa forma, nesta seção são apresentadas contribuições teóricas que nortearão o estudo 

aqui proposto, bem como alguns dos estudos empíricos já realizados, dando especial atenção 

àqueles relacionados à realidade brasileira. 

2.1 Gestão integrada 

Ao se analisar a dinâmica do ambiente urbano, não se deve deixar de evidenciar a cidade 

como um sistema complexo (ARAÚJO; LIRA; CÂNDIDO, 2013) e, assim sendo, a gestão de 

tais espaços se torna difícil, exigindo planejamento cuidadoso e políticas urbanas conectadas 

aos anseios dos atores envolvidos e às questões ambientais (ROSSETTO, 2003). 

No caso do Brasil, estes aspectos ambientais têm como referência a Política Nacional 

do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 1981 (BRASIL, 1981), estabelecida com intuito de inibir 

as ações degradantes do meio ambiente. Com o marco legal, foram criados órgãos e entidades 

responsáveis pela emissão de resoluções e deliberações sobre a preservação ambiental. No 

entanto, diferente do que trata a Política Nacional de Meio Ambiente, observa-se que, 

paralelamente ao processo acelerado de urbanização, a crescente ocupação do sítio urbano faz 

emergir diversas fragilidades que resultam em impactos socioambientais negativos. 
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Especialmente em áreas urbanas há uma forte necessidade de integração, visto que 

desenvolvimentos como a urbanização contínua, a transição energética e o impulso por uma 

economia circular estão pressionando as cidades e, muitas vezes, apontam para a necessidade 

de soluções mais integradas (NIEUWENHUIS et al., 2021). Adicionalmente, a falta de 

coerência entre as políticas públicas e entre as esferas de governo acaba interferindo, de maneira 

danosa, na qualidade do ambiente urbano, na vida de seus habitantes e, consequentemente, na 

sustentabilidade do ambiente urbano. Assim, o planejamento e a gestão urbana não devem ser 

pensados de forma fragmentada e desarticulada, mas sim de maneira integrada (ARAÚJO; 

LIRA; CÂNDIDO, 2013). 

Neste sentido, corroboram Feil e Schreiber (2017), argumentando que a sustentabilidade 

pode ser alcançada mediante uma gestão integrada e holística do sistema ambiental humano. A 

proteção de aspectos ambientais, sociais e econômicos deste sistema deve integrar o processo 

de desenvolvimento sustentável, onde o esforço de proteção se dá pela união de todos os 

stakeholders em nível internacional, nacional e regional. 

Entretanto, conforme indica Prado (2015), a tradição do planejamento urbano no Brasil, 

construída a partir dos anos de 1970 no extinto Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, 

carrega a forte marca do setorialismo, tanto na discussão e elaboração das políticas urbanas 

quanto na gestão das ações práticas. Questões ambientais urbanas, a exemplo do saneamento 

das cidades, foram durante muito tempo tratadas em termos de eficiência, com base em 

racionalidade técnico‑científica, muito mais do que em termos ambientais, entendidos numa 

visão mais ampla e sistêmica. Para o Autor, uma visão integrada entre as diversas questões 

ambientais urbanas ainda é pouco comum no universo do planejamento urbano estatal 

brasileiro, marcado pelo setorialismo. Por isso, em termos institucionais, o conceito de 

desenvolvimento urbano sustentável sempre esbarrou na divisão política e administrativa, em 

que são acomodadas as principais questões ambientais e urbanas (PRADO, 2015). 

Coelho (2000) diz que uma política integrada é a diretriz do sistema de gestão integrada, 

que orienta os envolvidos a se comprometerem e se esforçarem numa mesma direção. Ainda 

segundo o autor, a política integrada também representa o compromisso da alta administração 

com os stakeholders nos assuntos relativos à qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. 

Adicionalmente, Almeida, Domingues e Sampaio (2014) afirmam que trabalhar com sistemas 

de gestão separados resulta em custos mais elevados, aumento de erros e falhas, duplicação de 

esforços, burocracia desnecessária e documentação excessiva. Por outro lado, Dahlin e Isaksson 

(2017) concluíram, ao revisar a literatura, que parece não haver um número finito de dimensões 
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possíveis de serem geridas de forma integrada e Karapetrovic e Jonker (2003) acrescentam que 

o significado da integração parece ser indefinido. 

Em todo caso, o Merriam-Webster Dictonary define a palavra integrated como algo 

marcado pelo controle unificado de todos os aspectos da produção, desde as matérias-primas 

até a distribuição dos produtos acabados. Em outras palavras, pode se dizer que se trata da 

combinação de partes ou etapas, que funcionam de forma completa, orquestrada. 

Assim, o desenvolvimento organizacional pode ser compreendido por uma abordagem 

sistêmica, onde se assume que a organização é um todo integrado, que emerge da interrelação 

das diferentes dimensões de que é formado, a exemplo das tarefas, pessoas, estruturas e os 

processos decisórios. Dessa forma, quando há uma mudança em uma, todas as dimensões são 

redesenhadas e uma nova organização surge (PRIM, 2009). 

Naturalmente, uma organização pode desenvolver diferentes sistemas internos para 

atender às necessidades das diferentes partes interessadas, um de cada vez. A lista de tais 

sistemas internos que podem estar em vigor é pelo menos tão longa quanto a lista de partes 

interessadas no negócio, entretanto, o que se vê é um movimento geral de afastamento de 

funções independentes e em direção a projetos de organizações mais integrados. A abordagem 

holística, que é exemplificada por sistemas de gestão integrados, também é visível em estruturas 

de excelência organizacional contemporâneas (KARAPETROVIC; JONKER, 2003). 

Zinkhan e Zinkhan (1997) argumentam que as turbulências e perturbações inerentes à 

dinâmica do capitalismo fazem com que os atores da economia experimentem uma série de 

fragmentações no cotidiano do mercado. Assim, os tomadores de decisão tendem a se reunir na 

segurança relativa de “silos funcionais”, segregados por vocabulário, disciplina e treinamento. 

Dado esse tipo de fragmentação, existe a preocupação de que os tomadores de decisão percam 

o quadro geral, no sentido estratégico. Ainda segundo os Autores, essa tendência de se reunir 

em silos funcionais foi denominada um “velho paradigma de gerenciamento”, onde métodos 

antigos exigiam que a organização fosse vista como unidades discretas, onde cada unidade 

funcional atua de forma autônoma e cada uma busca sua própria medida de desempenho. Essa 

visão histórica não reconhece a interdependência que existe entre as unidades funcionais 

corporativas e fez surgirem diversas filosofias com fito de unificar operações organizacionais. 

Essas filosofias holísticas são necessárias para gerenciar corporações globais modernas e 

fornecem uma maneira de integrar campos às vezes díspares (ZINKHAN; ZINKHAN, 1997). 

Ao ter uma visão sistêmica, o campo da ecologia industrial, por exemplo, defende que 

os sistemas existentes de produção e consumo devem ser integrados a fim de criar sinergia, 

reutilizar resíduos e otimizar o desempenho ambiental das regiões industriais e das cidades 
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(VERNAY et al., 2013). A integração, segundo Garvin (1991), refere-se ao grau de alinhamento 

ou harmonia em uma organização, “ [...] se diferentes departamentos e níveis falam a mesma 

língua e estão sintonizados com o mesmo comprimento de onda” (1991, p. 13, tradução livre). 

Por isso, a integração plena é vista como a necessária e total harmonia e alinhamento da política 

e do propósito em toda a organização (WILKINSON; DALE, 1999). 

O conceito remete à integração dos diversos atores, de forma a estabelecer e aprimorar 

a gestão, englobando todas as condicionantes envolvidas no processo e possibilitando um 

desenvolvimento uniforme e harmônico entre todos os interessados, de forma a atingir os 

objetivos propostos, adequados às necessidades e características de cada comunidade 

(MESQUITA JÚNIOR, 2007). 

No âmbito europeu, segundo Nunesmaia (2002), gestão integrada significa a livre- 

circulação na Europa, o que leva a uma posição oportuna à abertura de serviços públicos e à 

concorrência. Segundo a Autora, simboliza ainda, a necessidade de harmonizar as políticas 

públicas, definir normas comuns, lutar contra medidas discriminatórias e suprimir eventuais 

disparidades existentes. 

Como pode ser observado, a gestão integrada foca especialmente na complexidade dos 

problemas de uma organização ou sociedade; em outras palavras, tais problemas são tão 

grandes, diversos e interconectados, e, por isso, envolvem tantos atores diferentes, todos com 

interesses e agendas diferentes, que não podem ser tratados por uma única instituição. Assim, 

um dos princípios fundamentais da gestão integrada é envolver todas as partes interessadas 

relevantes nos processos de planejamento e tomada de decisão, de modo que a 

multifuncionalidade das atuações possa ser habilitada e os resultados do sistema possam ser 

otimizados (NIEUWENHUIS et al., 2021). 

Vernay et al. (2013, p. 190, tradução livre), se referindo especificamente à integração 

de sistemas, a define como “[...] todas as tentativas que visam alcançar uma maior eficiência 

para dois (ou mais) sistemas combinados, do que pode ser alcançado por cada sistema 

isoladamente”. Para estes Autores, de modo geral, a integração implica que as organizações 

provenientes de diferentes setores, e inicialmente não relacionadas, têm que colaborar. 

Assim, a integração rotineiramente requer inovação institucional em práticas de gestão, 

que podem ser difíceis de alcançar (PIASECKI, 1992). Muitas vezes ultrapassa os limites das 

organizações, que podem ter diferentes culturas de trabalho, rotinas e prioridades que por vezes 

não estão alinhadas entre si. Isso é especialmente verdade quando elas vêm de diferentes setores 

de atuação, de forma que podem ter dificuldade em confiar e colaborar entre si (GIBBS; 

DEUTZ, 2007). 
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Tais dificuldades, decorrem em parte, segundo Ely (1988), do histórico sistema 

educacional, que promoveu o desenvolvimento científico de forma desintegrada, 

departamentalizada e com vistas à especialização. Entretanto, ainda de acordo com o Autor, 

superar tais dificuldades é possível, através de estratégias que envolvam a integração científica, 

institucional e político-administrativa, com base num planejamento nacional, regional, estadual 

e setorial integrado, compatibilizando os níveis de poder e de competência hierárquicos. 

Em todo caso, a complexidade da gestão integrada tem suas razões em virtude das 

considerações de suas repercussões sociais, governamentais, territoriais e técnicas, bem como 

seu potencial de impacto no meio ambiente, contextualizados na conjuntura institucional de 

uma organização, região, nação ou mesmo do mundo todo (DA SILVA; FUGII; SANTOYO, 

2017). 

O que se depreende da literatura é que gestão integrada é um termo usado para referir-

se a diferentes perspectivas de integração, como integração de etapas de processos, processos 

completos, departamentos, produtos, serviços, ações, sistemas, tecnologias, stakeholders, 

organizações, comunidades, sociedades entre outros. Em todo caso, a expressão remete à 

atuação coordenada visando o atingimento de um fim específico, fundamentado em um bem 

maior para os que atuam integrados. 

Corroborando esse entendimento, Nunesmaia (2002) conclui que o emprego da 

expressão gestão integrada tornou-se global, entretanto seu conteúdo continua ambíguo, já que 

é adotada segundo as conveniências do seu utilizador, levando a atuações e resultados bem 

diferentes, às vezes até opostos. 

Assim, a mensuração de desempenho é uma maneira relevante para fornecer 

informações quanto à eficácia de um sistema de gestão integrada. De forma que tanto medidas 

quantitativas quanto qualitativas devem ser consideradas e ajustadas às necessidades 

organizacionais. A mensuração do desempenho é um recurso de monitoramento para verificar 

em que extensão a política e os objetivos estão sendo atendidos (COELHO, 2000) e este 

trabalho é uma iniciativa que foca o desempenho da gestão integrada de resíduos sólidos 

urbanos, tratada a seguir. 

2.1.1 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos é um dos mais sérios problemas das cidades, 

entretanto seus efeitos não se limitam às fronteiras urbanas: o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas estima que o descarte de resíduos contribua 
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com cerca de 5% da geração global de gases de efeito estufa (BOGNER et al., 2007; KARIMI 

et al., 2021), sendo que em algumas cidades essa proporção pode ser bem mais levada, como 

nos casos de Lima e Genebra, onde o descarte de resíduos contribui para 44,5% e 18,5% do 

total de emissões, respectivamente (WEI; WU; CHEN, 2021). 

Todos os produtos fabricados, comercializados e consumidos acabam, ao menos em 

parte, convertendo-se em resíduos. Como o consumo não para e está em crescimento contínuo, 

a geração de resíduos é cada vez mais importante e sua gestão um problema maior que 

compromete o desenvolvimento sustentável da sociedade (OLIVEIRA NETO; SOUZA; 

PETTER, 2014). 

Ao longo da história, os resíduos criados pelo ser humano se tornaram um transtorno 

cada vez maior, segundo Negromonte (2002), basicamente por duas razões: quantidade e 

qualidade. Segundo a Autora, o problema da quantidade decorre do aumento na oferta de bens 

e seu consumo, historicamente explicados pelo aumento populacional, urbanização acelerada, 

industrialização e modelo de desenvolvimento adotado que levou ao crescimento assustador da 

produção de resíduos. Já o problema da qualidade fundamenta-se no advento de novos materiais 

sintéticos, que levou os resíduos a perderem cada vez mais a sua capacidade de biodegradação, 

sendo necessário o desenvolvimento de técnicas cada vez mais sofisticadas para decompô-los 

(NEGROMONTE, 2002). 

Neste sentido, pode-se dizer que as características dos resíduos gerados em uma 

sociedade podem variar consideravelmente, tanto em aspectos quantitativos como qualitativos, 

entretanto há consenso quanto à forte influência de um fator na composição dos RSU: a renda. 

Conforme Alfaia, Costa e Campos (2017) e o Banco Mundial (2018a) quanto maior a renda de 

um país, maior o consumo e, portanto, a quantidade de resíduos gerados. Menos embalagens 

(feitas de papel, plástico, etc.) geralmente são utilizadas em regiões menos desenvolvidas e há 

uma maior quantidade de geração de resíduos de materiais orgânicos. 

Além disso, a composição dos RSU está relacionada à região geográfica, ao tamanho 

populacional, às condições sociais e aos hábitos alimentares das pessoas, bem como às 

atividades econômicas predominantes e até mesmo à temporada do ano. A geração de RSU 

também está relacionada à cultura regional, uma vez que os conceitos de resíduos, práticas de 

limpeza e sujeira diferem e estão diretamente relacionados aos costumes e hábitos regionais 

(ALFAIA; COSTA; CAMPOS, 2017). Xavier, Ottoni e Lepawsky (2021) destacam que, assim 

como a própria sociedade, a geração e composição dos resíduos é dinâmica e acompanha 

nuances da população. Antes impensável, os resíduos eletroeletrônicos se tornaram uma grande 

preocupação, sendo a categoria de resíduos que mais cresce. Ao passo que tal resíduo é 
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composto por materiais de alto valor agregado, o mesmo contém componentes perigosos, 

características que demandam fluxos estratégicos e diferenciados para garantir tratamento 

adequado e recuperação de valor (XAVIER; OTTONI; LEPAWSKY, 2021). 

Kaya et al. (2021) defendem que o primeiro passo nos estudos de gestão de RSU é 

determinar a caracterização dos resíduos, já que estes são uma mistura de uma grande variedade 

de materiais orgânicos e inorgânicos, alimentados de diferentes fontes, como estabelecimentos 

residenciais e comerciais. Segundo os Autores, resíduos como papel, vidro, plástico, têxteis, 

eletrônicos, metais e resíduos orgânicos são substâncias comuns em RSU de diferentes locais. 

A quantidade de resíduos, densidade, análise de grupos de substâncias, teor de umidade, valor 

calórico e outras análises são as informações mais básicas que refletem as características dos 

resíduos. Ainda de acordo com esses autores, conforme a caracterização dos resíduos sólidos, 

as facilidades a serem incluídas no sistema de gestão de resíduos e as capacidades dessas 

instalações são decididas (KAYA et al., 2021). 

Por suas características, a gestão de resíduos sólidos tem se tornando um assunto cada 

vez mais complexo ao redor do mundo, especialmente ao longo da última década, passando a 

demandar mais atenção por parte de todos os envolvidos (ABRELPE, 2020). Tal fato também 

pode ser observado no Brasil, principalmente por influência dos princípios, diretrizes e da 

sistemática trazida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em agosto de 2010 

(ABRELPE, 2020; BRASIL, 2010). 

No Brasil, em 1974 Oliveira já alertava que a limpeza pública era um dos problemas do 

“saneamento do meio” que estava a exigir maior atenção por parte das autoridades. Para o 

Autor, dos diversos fatores que aconselham ou mesmo impõem maior cuidado com relação à 

questão dos resíduos sólidos urbanos, destacam-se os ligados à proteção da saúde da 

comunidade, incluindo o bem-estar da população; aspecto que por si só, constitui motivo 

suficiente para que sejam procuradas soluções adequadas para os resíduos sólidos (OLIVEIRA, 

1974). 

Neste sentido, corrobora o UNEP (2015b), para quem a gestão de resíduos é um dos 

serviços essenciais de utilidade, que sustentam a sociedade no século 21, especialmente nas 

áreas urbanas. Ainda segundo o UNEP, a gestão de resíduos é uma necessidade humana básica 

e também pode ser considerada um "direito humano básico". Garantir o saneamento adequado 

e a gestão de resíduos sólidos está ao lado do fornecimento de água potável, abrigo, alimentos, 

energia, transporte e comunicações como essenciais para a sociedade e para a economia como 

um todo, mesmo assim, o perfil público e político da gestão de resíduos é frequentemente 

inferior ao de outros serviços de utilidade pública (UNEP, 2015b). 
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Embora por vezes empregados como sinônimos, os termos gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos têm diferenças marcantes, de acordo com Mendez (2017). Segundo o Autor, 

no caso do Brasil, a gestão dos RSU tem sido proposta nas esferas estaduais e federal, (apesar 

de algumas propostas municipais), enquanto o gerenciamento dos RSU tem uma abrangência 

mais específica (local), ficando a cargo dos municípios. 

Neste sentido o Grupo de Resíduos Sólidos da Universidade Federal de Pernambuco 

(GRS/UFPE) (2014, p. 21), esclarece que o gerenciamento de resíduos refere-se 

[...] a um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de 
planejamento que uma administração desenvolve, apoiada em critérios sanitários, 
ambientais e econômicos, para coletar, tratar e dispor os RSU de um município. 

Em outras palavras, “[...] é o conjunto de ações técnico-operacionais que visam 

implementar, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os objetivos estabelecidos na gestão 

[...]” (GRS/UFPE, 2014, p. 22). 

Castilhos Júnior (2003) acrescenta que o termo gestão é utilizado para definir decisões, 

ações e procedimentos adotados em nível estratégico, enquanto o gerenciamento visa à 

operação do sistema de limpeza urbana. 

À letra da lei, a PNRS define o gerenciamento de resíduos sólidos como um 

[...] conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 
com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010, art. 3°, X). 

Quanto à gestão integrada resíduos sólidos, Mendez (2017) a define como um modelo 

de gestão em que interagem aspectos tecnológicos, operacionais, ambientais, econômicos e 

sociais relacionados a todas as fases do ciclo dos resíduos. Ainda segundo o Autor, a gestão 

integrada pressupõe que os responsáveis diretos pelo gerenciamento de resíduos sólidos atuem 

de forma integrada a outras entidades e órgãos municipais e com a sociedade, já que cada setor 

da municipalidade integra e/ou interage direta ou indiretamente com cada uma das fases do 

ciclo dos resíduos, da geração até a disposição final. 

De acordo com o GRS/UFPE (2014), essa integração pode ser caracterizada pelo uso de 

um conjunto de referências estratégicas, institucionais, econômicas, sociais e ambientais, 

capazes de orientar as ações que buscam soluções para os resíduos sólidos. Ainda de acordo 

com o Grupo, o reconhecimento dos diversos agentes envolvidos no processo e a promoção da 

integração dos referidos aspectos, visando assegurar o desenvolvimento sustentável, são 

requisitos indispensáveis na composição dos modelos de gestão integrada. 
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Juliatto, Calvo e Cardoso (2011) enfatizam que os benefícios de uma gestão integrada 

de resíduos sólidos são muitos e, entre eles, destacam as economias pelo melhoramento da 

produtividade e da redução no consumo de energia, água e materiais de expediente; o 

estabelecimento das conformidades com a legislação ambiental, reduzindo assim, os riscos de 

incorrer em penalidades ou gerar passivos ambientais; a evidência de práticas responsáveis, a 

melhora na imagem e a geração de oportunidades de pesquisa. 

A gestão integrada de resíduos se refere à combinação dos fluxos e da coleta de resíduos 

com os métodos de tratamento e disposição final, assim, trata-se de um conjunto de ações 

voltadas à busca de soluções para os resíduos sólidos, considerando as dimensões política, 

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

sustentável (BRASIL, 2010; DA SILVA; FUGII; SANTOYO, 2017; OLIVEIRA, 2017). 

Corroborando ainda tal conceito, Marchi (2015, p. 92), diz que 

[...] é a coparticipação no sistema de limpeza urbana (acondicionamento, coleta, 
triagem e reciclagem, transporte, tratamento e destinação final dos rejeitos). Envolve 
diferentes órgãos da administração pública, das organizações e da sociedade civil, 
objetivando elevar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento 
sustentável. 

Há uma série de definições e conceitos acerca da gestão integrada de resíduos sólidos, 

as quais envolvem, além das questões operacionais, a integração dos diversos atores, de forma 

a estabelecer e aprimorar a gestão, englobando todas as condicionantes envolvidas no processo 

(MESQUITA JÚNIOR, 2007). Algumas dessas definições, encontradas na literatura, são 

apresentadas no Quadro 1, destacando-se que, pelas características deste trabalho, não se 

pretendeu abranger toda a literatura sobre o tema. 

Quadro 1 – Algumas definições sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. 
DEFINIÇÃO FONTE 

A gestão integrada de resíduos sólidos refere-se ao uso complementar de uma 
variedade de práticas de gestão de resíduos para lidar de forma segura e eficaz com 
RSU com impacto mínimo na saúde humana e no meio ambiente. 

Switzenbaum (1999, p. 
1259, tradução livre) 

Pode-se considerar o gerenciamento integrado do lixo quando existir uma estreita 
interligação entre as ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento 
das atividades do sistema de limpeza urbana, bem como quando tais articulações se 
manifestarem também no âmbito das ações de limpeza urbana com as demais 
políticas públicas setoriais. Nesse cenário, a participação da população ocupará papel 
de significativo destaque, tendo reconhecida sua função de agente transformador no 
contexto da limpeza urbana. 

Monteiro et al. (2001, 
p. 8) 

Gestão de RSU integrada, tem por suporte o desenvolvimento de linhas de tratamento 
(tecnologias limpas) de resíduos, priorizando a redução e a valorização; a economia 
(viabilidade); a comunicação/educação ambiental (o envolvimento dos diferentes 
atores sociais); o social (a inclusão social, o emprego); o ambiental (os aspectos 
sanitários, os riscos, a saúde humana). 

Nunesmaia (2002, p. 
123) 

O conceito de gestão integrada de resíduos combina fluxos de resíduos, coleta de 
resíduos e métodos de tratamento e descarte, com o objetivo de alcançar benefícios 
ambientais, otimização econômica e aceitabilidade social 

Thomas e McDougall 
(2005, p. 322, tradução 
livre) 
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Gestão integrada de resíduos sólidos: a maneira de conceber, implementar, 
administrar os resíduos sólidos considerando uma ampla participação das áreas de 
governo responsáveis no âmbito estadual e municipal 

São Paulo (2006, art. 5o, 
V) 

A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode ser entendida como a maneira de 
conceber, implementar e administrar sistemas de manejo de resíduos sólidos urbanos, 
considerando uma ampla participação dos setores da sociedade e tendo como 
perspectiva o desenvolvimento sustentável. 

Mesquita Júnior (2007, 
p. 14) 

Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 
forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 
com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

Brasil (2010, art. 3o, XI) 

A gestão integrada de resíduos sólidos compreende atividades referentes à tomada 
de decisão estratégica, ao planejamento, ao controle da organização envolvendo 
instituições, cumprimento de legislação, elaboração de políticas, instrumentos e 
meios. 

Taguchi (2010, p. 62) 

Gerir os RSU de uma maneira integral significa limpar o município e processar os 
resíduos sólidos, utilizando as tecnologias mais compatíveis à realidade local, dando-
se destinação final ambientalmente segura. 

Marchi (2015, p. 94) 

Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos constitui diversas fases, ações, 
alternativas de tratamento e práticas que devem ser articuladas por serem 
interdependentes e se autorrelacionarem. 

Mendez (2017, p. 60) 

O conceito de gestão integrada de resíduos combina os fluxos de resíduos com a 
coleta de resíduos e os métodos de tratamento e disposição. 

Da Silva; Fugii e 
Santoyo (2017, p. 278) 

O gerenciamento integrado do lixo municipal é um conjunto articulado de ações 
normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração 
municipal desenvolve (com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos), 
para coletar, segregar, tratar e dispor o lixo de sua cidade. 

IPT e CEMPRE (2018, 
p. 3) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Uma gestão integrada pode ser ainda interpretada pelo fortalecimento de cooperações 

intermunicipais, caso em que é apoiada pelo planejamento administrativo, com diretrizes para 

todo um território nacional, regional, estadual ou intermunicipal. Refere-se também ao 

financiamento dos serviços, podendo envolver o faturamento de serviços diretamente por 

empresas prestadoras, por impostos, notadamente os municipais; ou ainda a fórmula build and 

operate, onde uma empresa constrói o equipamento e garante a exploração (NUNESMAIA, 

2002). 

Gestão integrada pode ainda significar uma forte participação popular na definição de 

prioridades no modelo de gestão, bem como seu papel importante no controle e 

acompanhamento. Induz também ao conceito de responsabilidade ampliada para os produtos e 

as embalagens colocados no mercado ou ainda a integração de resíduos quanto às preocupações 

relativas à atividade econômica, ao emprego, à autonomia e ao desenvolvimento sustentável 

(NUNESMAIA, 2002). 

O contexto de gestão integrada dos resíduos urbanos pode estar ligado à necessidade de 

integrar e alinhar diferentes elementos do sistema na direção dos objetivos estabelecidos. Pode 

então tratar de integrar as estratégias, o planejamento, a organização e as operações dos 

subsistemas relacionados ao manejo dos resíduos. As etapas de coleta, transporte, triagem, 

opções e definições de tratamento e destinação final dos resíduos. As interações gerenciais e 
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operacionais, que deverão ser adaptadas às condições da localidade, como população, território, 

geração e características dos resíduos, aspectos sociais locais, geografia, recursos e outras 

(FERRAZ, 2008). 

Pode se referir à integração das tomadas de decisões nos diferentes níveis de 

administração ou à integração entre os planos nacionais, estaduais e municipais relativos à 

gestão de resíduos (PINHO, 2011) 

Pode ser também sobre integrar os diferentes aspectos da sustentabilidade, notadamente 

os aspectos ambientais, econômicos e sociais ou mesmo os diferentes interesses e necessidades 

dos agentes envolvidos nos processos, tais como autoridades, entidades e instituições 

governamentais e não governamentais, cooperativas, sucateiros, catadores, usuários dos 

serviços de limpeza pública e outros atores. Pode considerar também a integração de princípios 

funcionais, técnicos, ambientais, econômicos e financeiros, sociais e culturais, institucionais 

políticos e legais (FERRAZ, 2008). 

Apesar das diversas formas que se pode considerar a gestão integrada de resíduos 

sólidos, nesse trabalho impõe-se a adoção da definição constante na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), já que essa atividade é uma atribuição legal da Administração 

Pública, notadamente a Administração Municipal. Assim, o princípio da legalidade estrita 

determina que o Poder Público Brasileiro deve orientar-se pelos ditames da lei, não podendo 

por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor 

vedações. 

Dessa forma, a gestão integrada de resíduos sólidos, exercida na esfera pública, deve 

pautar-se por aquela definição, trazida pela Lei 12.305 de 2010 e que a considera o 

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma 
a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010, art. 
3o, XI). 

A forma de tratar os resíduos urbanos pode representar ameaças significativas ao ser 

humano e à saúde humana, a exemplo de vazamentos causados pelo armazenamento de lixo no 

solo, evaporação de lixiviados, odores irritantes, contaminação da água, do ar e a geração de 

gases de efeito estufa. A gestão de RSU como um sistema integrado é essencial para proteger a 

saúde humana e ambiental, aumentar a eficiência dos recursos e garantir a sustentabilidade 

(KAYA et al., 2021). 

Loureiro (2005), elenca algumas ações que são consideradas prioritárias para o 

estabelecimento de um modelo de Gestão Integrada de RSU, tais como: coletar todo lixo gerado 

de responsabilidade da Prefeitura; dar um destino final adequado para todo o lixo coletado; 
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buscar formas de segregação e tratamento para o lixo do município, considerando requisitos 

ambientais e econômicos; fazer campanhas e implantar programas voltados à sensibilização e 

conscientização da população no sentido de manter a limpeza da cidade e; incentivar medidas 

que visem diminuir a geração de lixo. Com base em tais prioridades, Dantas (2008) busca 

ilustrar as etapas do processo de gestão, conforme reproduzido na Figura 1. 

Figura 1 – Etapas da gestão de RSU. 

 
Fonte: Dantas (2008, p. 36). 

 

É importante destacar que a Figura 1 ilustra apenas as etapas de gestão dos resíduos, 

não sendo considerada a gestão integrada de resíduos, que abrange uma série de dimensões 

além do manejo dos resíduos de uma municipalidade. Como dito, cabe aos municípios realizar 

esta gestão integrada em coordenação com uma multiplicidade de atores e isso muitas vezes se 

torna um problema devido às limitações de muitas cidades. A gestão eficaz de RSU é um grande 

problema nas cidades globalmente, entretanto isso é particularmente agravado em países em 

desenvolvimento, devido à rápida urbanização e industrialização, alta densidade demográfica, 

aglomeração de assentamentos de baixa renda, fatores políticos e também culturais 

(PERTEGHELLA et al., 2020). 

Neste contexto, Marshall e Farahbakhsh (2013) apontam as fraquezas políticas como as 

causas mais críticas de SGRSU fracassados em muitos países de baixa renda, uma vez que a 

formulação e implementação inadequadas de políticas realistas é comum. Para esses Autores, 

muitas medidas municipais em países em desenvolvimento têm sido evasivas; os esforços são 

descoordenados e os recursos investidos de forma inadequada. 

Adicionalmente, a questão dos resíduos nem sempre é uma prioridade dos formuladores 

de políticas e planejadores, de forma que outras questões com mais urgência social e política 
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podem prevalecer e deixar pouco espaço e orçamento para questões de resíduos (MARSHALL; 

FARAHBAKHSH, 2013). Isso acontece especialmente em relação às questões de primeira 

prioridade, tradicionalmente, a gestão de resíduos tem recebido atenção secundária quando 

comparada a outras questões ambientais e relacionadas à saúde, como acesso à água potável, 

serviços de saúde e mesmo segurança alimentar (PERTEGHELLA et al., 2020). A PNRS é um 

exemplo, com mais de 20 anos de tramitação pelo sistema legislativo brasileiro até ser 

sancionada (CASTRO; SILVA; MARCHAND, 2015; SENADO FEDERAL, 1989). 

Além disso, ainda de acordo com Marshall e Farahbakhsh (2013), a descontinuidade de 

projetos é comum, visto que diversos funcionários das prefeituras, incluindo os não admitidos 

por eleições, são substituídos durante qualquer mudança de governo, o que acarreta falta de 

compromisso de longo prazo e resulta no abandono de trabalhos anteriores. No mesmo sentido, 

os projetos podem ser arquivados devido a divergências entre partidos políticos e autoridades 

locais (MARSHALL; FARAHBAKHSH, 2013). 

A gestão de RSU no Brasil, como em outros países em desenvolvimento, consiste 

principalmente na coleta e destinação final de resíduos em aterros sanitários e/ou lixões abertos 

(ALFAIA; COSTA; CAMPOS, 2017), sendo esse também um dos processos mais utilizados 

em todo mundo (KARIMI et al., 2021). Outras tecnologias, como compostagem, reciclagem e 

incineração com recuperação de energia raramente são aplicadas em países em 

desenvolvimento, mesmo sendo os processos mais recomendados na literatura. 

O Brasil é um forte exemplo de como manejar inadequadamente os RSU: de acordo 

com dados do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) relativos ao ano de 2019, 

apenas 38,7% dos municípios brasileiros possuem alguma iniciativa de coleta seletiva de 

recicláveis, sendo esse dado relativo à mera existência da coleta seletiva, independentemente 

de sua forma ou abrangência (MDR, 2020). Quando se trata de quantidade de recicláveis 

recuperados em relação à massa total de resíduos domiciliares e de limpeza pública, o país 

recupera somente 2,1% de tudo aquilo que é coletado (MDR, 2020). A título comparativo, na 

União Europeia, em 2018, esse número chegou a 29,8% (EUROSTAT, 2021). 

Enquanto países desenvolvidos adotam políticas de desperdício zero, como estratégia 

para beneficiar o meio ambiente e a sociedade, no Brasil, o descarte indiscriminado em aterros 

sanitários ainda é praticamente a única técnica aplicada para lidar com os RSU (ALFAIA; 

COSTA; CAMPOS, 2017). 

Para se ter ideia, na Europa, entre 1995 e 2017, as emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) provenientes de resíduos caíram 42%, movimento atribuído à forma de tratamento, já 

que a quantidade de resíduos tratados aumentou 13% neste período, enquanto a quantidade de 
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resíduos aterrados caiu 60% (EUROSTAT, 2020). Essa queda foi possível pois a quantidade de 

resíduos reciclados ou compostos triplicou, ao passo que a quantidade de resíduos incinerados 

dobrou. No Gráfico 1 é possível observar a evolução do tratamento de RSU na União Europeia. 

Gráfico 1 – Tratamento de RSU na União Europeia de 1995 a 2017. 

 
Fonte: adaptado de EUROSTAT (2020). 

 
No âmbito da União Europeia, o setor de gestão de resíduos é a quarta maior fonte de 

emissões de GEE, representando 3% das emissões totais em 2017 (EUROSTAT, 2020) e, 

conforme Magrini et al. (2021) argumentam, a implementação de melhores práticas, a exemplo 

das estratégias de prevenção de resíduos, podem impulsionar o cumprimento das metas 

europeias de neutralidade climática. Essas estratégias de prevenção incluem uma variedade de 

ações diferentes, como: reduzir ou mesmo eliminar o consumo e, portanto, a produção de 

determinados bens; a substituição de produtos por outros e; a extensão da vida útil dos itens 

(MAGRINI et al., 2021). 

Em todo caso, mesmo a Europa apresenta desigualdades, já que certos países europeus 

não estão no mesmo estágio de desenvolvimento. Estes são principalmente as nações que foram 

repúblicas soviéticas e passaram por dificuldades econômicas após a dissolução da União 

Soviética. As práticas de gestão de RSU da Rússia, por exemplo, são ineficientes em recursos 

e resultam em impactos ambientais negativos: em 2010, cerca de 95% de todo o RSU gerado 

na Rússia foi enviado para descarte inadequado. O aterro também é o método mais utilizado na 

Polônia, onde em torno de 44% do RSU segue esse destino, enquanto na Dinamarca e na 

Alemanha a quantidade está abaixo de 1% (ALFAIA; COSTA; CAMPOS, 2017). 

O caso da Dinamarca é ilustrativo como bom exemplo de gestão de RSU. Lá, o 

incremento crescente das preocupações ambientais e dos problemas de saúde associados nas 
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décadas de 1960 e 1970 fizeram com que o desperdício fosse visto como um problema 

ambiental que precisava de atenção urgente (IYAMU; ANDA; HO, 2020). A Dinamarca, 

considerada um dos países mais verdes do mundo, tem área disponível limitada para descarte 

de resíduos (HJELMAR, 1996). O país passou de uma gestão insustentável na década de 1970 

para um nível sustentável, resultado de iniciativas empreendidas por políticos e tomadores de 

decisão. Essas iniciativas incluem o imposto sobre aterros sanitários e incineração, com vistas 

à promoção da reciclagem, esquemas de coleta separados, metas de reciclagem, mudanças na 

regulação de resíduos e proibição do aterramento de resíduos incineráveis em 1º de janeiro de 

1997. As autoridades locais são responsáveis pela coleta e destinação dos resíduos, mas atuam 

dentro das normas da Lei de Proteção Ambiental. Além da política, ferramentas financeiras 

como direitos, encargos e regimes de subsídios estão disponíveis para melhorar a recuperação 

de recursos e minimizar o impacto ambiental do descarte de resíduos (IYAMU; ANDA; HO, 

2020). 

Os resultados das mudanças na Dinamarca levaram o país a baixas quantidades de 

aterros e altas quantidades de incineração (54%). A percepção de que o lixo era um recurso que 

poderia ser explorado para obtenção de calor e energia acelerou o desenvolvimento da 

tecnologia de incineração. Embora Kleis e Dalager (2004) tenham relatado que a primeira usina 

de incineração e aquecimento distrital na Dinamarca foi encomendada em 1903, houve muitas 

reformas corporativas desde 1970. O primeiro plano nacional de resíduos na Dinamarca foi 

desenvolvido em 1992 e, em 2012, o país havia projetado e implementado quatro planos 

nacionais de resíduos. O principal objetivo dessa transição é a redução de resíduos e cargas 

ambientais, decorrentes de seu descarte. Além disso, visa atender aos requisitos da diretiva 

sobre resíduos da União Europeia, cuja hierarquia de resíduos dá prioridade máxima para 

impedir a geração de resíduos em primeiro lugar. A Dinamarca tem sido capaz de alcançar esse 

objetivo através de planos de resíduos transitórios diligentes e eficazes desde o século XIX 

(IYAMU; ANDA; HO, 2020). 

Casos como o da Dinamarca concretizam estratégias de minimização dos impactos 

ambientais e de melhoramento da eficiência de recursos. Neste sentido e de acordo com 

Williams (2005), para minimizar os impactos ambientais, os métodos de gestão de RSU devem 

ser priorizados na seguinte ordem: redução de resíduos, reutilização, reciclagem e 

compostagem, recuperação de energia e descarte em aterros sanitários. Neste sentido, a 

abordagem do "Lixo Zero Europa" preceitua que os resíduos precisam ser convertidos em novos 

recursos (ALFAIA; COSTA; CAMPOS, 2017). Estimativas da Ellen Macarthur Foundation 
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(2013) dão conta de que a popularização da circularidade de recursos é capaz de capturar 

benefícios que podem alcançar os US$ 630 bilhões ao ano, somente na Europa. 

Lima (2012) argumenta que os RSU são um tipo de resíduo particularmente difícil de 

gerenciar, tendo em vista a heterogeneidade de sua composição, que é fortemente influenciada 

por fatores como o local de produção, os hábitos e a cultura da população geradora, o que torna 

sua solução quase sempre complexa. Neste sentido, acrescenta o Autor, existem diversas 

alternativas disponíveis com maior ou menor avanço tecnológico. O conhecimento destas 

tecnologias e sua aplicabilidade nas diferentes regiões do Brasil é um desafio. 

Uma das dificuldades existentes no trato do problema está no fato de que os resíduos 

sólidos apresentam uma questão particular, já que percorrem um longo caminho desde a geração 

até a disposição final e envolvem diversos atores, de modo que o tratamento meramente técnico 

tem apresentado resultados pouco animadores (JULIATTO; CALVO; CARDOSO, 2011). 

Berticelli, Pandolfo e Korf (2017) adicionam que os municípios brasileiros rotineiramente 

enfrentam dificuldades de solução que vão além da capacidade das autoridades municipais, 

especialmente em decorrência de falta de organização, de recursos financeiros e da 

complexidade dos sistemas de gestão de RSU. 

Para se ter noção, as cidades brasileiras investem cerca de cinco vezes menos na gestão 

de RSU em comparação com cidades de outros países. Em 2012, o investimento per capita na 

gestão de RSU nas cidades de Tóquio, Barcelona, Paris e Nova York foram aproximadamente 

US$ 386, US$ 172, US$ 140 e US$ 80 por habitante ao ano, respectivamente, enquanto no 

Brasil, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília investiram cerca de US$ 48, US$ 32 

e US$ 35 por habitante ao ano, respectivamente (ALFAIA; COSTA; CAMPOS, 2017). Dados 

da ABRELPE (2019) indicam que no ano de 2018 os municípios aplicaram, em média, R$ 

121,80 por habitante em todos os serviços de limpeza urbana. No Norte esse valor foi de R$ 

97,92 por habitante. 

A falta de investimentos faz com que o país caminhe muito devagar sentido às metas 

estabelecidas em sua política de resíduos, reflexo disso pode ser verificado na revisão dos 

prazos de adequação das cidades às normas da PNRS. Quando foi criada, a PNRS estabelecia 

um prazo de quatro anos para que as cidades se adequassem às normas de destinação correta de 

resíduos (BRASIL, 2010). Com o prazo vencido em 2014, o Congresso Nacional, apenas em 

2015, começou um debate a fim de promover uma prorrogação, de forma escalonada, entretanto 

tal alteração permaneceu em tramitação pelo sistema legislativo brasileiro por absurdos 5 anos 

(SENADO FEDERAL, 2014a), período em que diversos municípios permaneceram na 

ilegalidade, sem que haja conhecimento de qualquer movimento efetivo de cobrança por parte 
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dos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, por exemplo. É importante ressaltar que 

o descarte inadequado de resíduos sólidos é considerado crime ambiental desde 1981 

(SENADO FEDERAL, 2014b), crime reafirmado em 1998, conforme instituído na Lei nº 9.605 

de 1998 (BRASIL, 1998). Portanto, mesmo que o prazo estabelecido pela PNRS fosse adiado, 

como acabou de fato sendo, os municípios não estariam dispensados da obrigação legal de 

eliminar práticas incorretas de eliminação de RSU. Embora leis mais restritivas estejam em 

vigor, o descarte inadequado continua em todas as regiões do Brasil (ALFAIA; COSTA; 

CAMPOS, 2017). 

Em 2020, em uma ação de oportunidade, os prazos são de fato prorrogados pelo 

Congresso Brasileiro, que inseriu no novo marco legal do saneamento, datas que vão a 2021, 

no caso de capitais e suas regiões metropolitanas e chegam até agosto de 2024 para aqueles 

municípios com menos de 50 mil habitantes (ANTENOR; SZIGETHY, 2020; BRASIL, 

2020a). 

Esse cenário sinaliza aos municípios uma licença para continuar atrasando a 

implementação de melhorias, postergando ações de reciclagem e reaproveitamento de matérias 

primas e mantendo a poluição, a contaminação do solo, da água e favorecendo a ocorrência de 

doenças na população. 

Independentemente das aparentes negligências no arcabouço normativo brasileiro, 

Marchi (2015) defende que um sistema de limpeza urbana deve estar preparado para ser 

administrado através de diversas configurações organizacionais, como a administração direta 

do município, uma empresa pública específica, ou de economia mista, criada especificamente 

para essa função, por concessões, terceirizações ou consórcio entre municípios. A aplicação de 

ferramentas gerenciais, a exemplo do planejamento técnico, operacional e gerencial, gestão de 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros, coordenação de tarefas, direção de atividades e 

controle de todo o sistema de limpeza urbana, possibilita criar rotinas e processos que 

colaboram com o manejo apropriado dos RSU (MARCHI, 2015). 

Wilson, McDougall e Willmore (2001) argumentaram que, proporcionalmente, mais 

atenção tem sido dada aos aspectos técnico-operacionais, enquanto a gestão integrada, que 

envolve aspectos mais abrangentes e estratégicos, fundamentais para o bom funcionamento de 

um sistema de gestão de resíduos, permanece pouco pesquisada. Estes Autores consideram que 

a gestão integrada dos resíduos abarca aspectos institucionais e legais, políticas e diretrizes 

locais e regionais, legislação favorável além de questões ambientais, econômicas e sociais. 

Nesse sentido, fundamentados na literatura e entrevistas com gestores de resíduos, os 

Autores compilaram uma lista de fatores-chave que influenciam a gestão de resíduos e 
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apresentam os elementos vitais que podem influenciar no planejamento e implantação de um 

sistema integrado de gestão de resíduos sólidos (WILSON; MCDOUGALL; WILLMORE, 

2001). No quadro 2 são apresentados estes elementos vitais. 

Quadro 2 – Fatores críticos à Gestão Integrada de RSU. 

Política, gestão e 
estrutura 

institucional 

Política e planejamento locais e regionais - estratégia, estabilidade e visão 
Apoio social: participação do público no processo de tomada de decisão 
Apoio político – interesses e conflitos 
Forma de governo 
Estrutura institucional e administrativa para gestão de RSU 
Capacidade gerencial e estabilidade de pessoal 
Regulamentos e especificações locais 

Demandas e 
restrições 

operacionais 

Massa de RSU a serem manejados - economia de escala 
Segurança de infraestrutura e descarte de resíduos 
Contratos e obrigações existentes 
Localização e demografia 
Composição e mudança do fluxo de resíduos 
Tecnologia disponível no mercado versus tecnologia existente na operação 

Fatores econômicos 
e financeiros 

Financiamento/subsídios disponíveis 
Custos do sistema atual e outras opções 
Melhor tecnologia disponível que não implica custo excessivo 
Tecnologia disponível mais barata que cumpra as normas/leis/regulamentos 
Limitações orçamentárias locais e regionais 
Ferramentas econômicas empregadas influenciando o custo da gestão de resíduos 
Sistema de cobranças para serviços de resíduos 
Mercados secundários de materiais reciclados 

Legislação 
Legislação prescritiva ou habilitadora - metas obrigatórias 
Legislação internacional, nacional, estadual e municipal relativas a RSU 
Situação legal regional e local - TAC existente 

Considerações 
sociais 

Opinião pública e apoio à gestão de resíduos na região 
Participação do público no processo de tomada de decisão 
Capacidade pública de participar de atividades de compostagem, reciclagem, etc 
Impactos ambientais – solo, água, ar, poluição sonora, trânsito, etc 
Resistência pública - Uso da terra localmente inaceitável 

Fonte: adaptado de Wilson, McDougall e Willmore (2001). 
 

Verificar e avaliar estes elementos permite a realização de um processo interativo de 

gestão e planejamento racional, onde planejadores estabelecem o objetivo de um plano, 

identificam problemas e possíveis alternativas de solução, determinam as variáveis para avaliar 

as opções encontradas e, por fim, implementam as alternativas escolhidas. A avaliação 

constante se encontra presente neste processo interativo, fechando um ciclo de gestão e 

permitindo a geração de novos objetivos (AI, 2011). 

Mokate (2002), considera que a avaliação pode se converter em um dos instrumentos 

mais poderosos na promoção da modernização da gestão pública. Apesar disso, ainda segundo 

a Autora, é pouco comum encontrar, na América Latina, programas e políticas que tenham um 

rigoroso e sistemático processo de avaliação incorporado aos processos cotidianos de gestão e 

tomada de decisões. Tratando-se especificamente da PNRS, a avaliação é garantida pela Lei n° 

12.305 (BRASIL, 2010), mesmo assim, em relação à gestão dos RSU, não só no Brasil, como 

na América Latina, estudos avaliativos ainda são raros, o que se deve a poucos centros de 
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pesquisa sobre o tema, ao reduzido interesse de profissionais e pesquisadores, bem como à 

pouca atenção do poder público às questões de saúde em geral, como é o caso dos RSU (REIS; 

MATTOS; SILVA, 2016). 

A realização de mais estudos de avaliação pode contribuir para a produção de 

parâmetros de gestão de RSU, de acordo com as diretrizes da PNRS, com vistas ao atingimento 

de melhores condições de saúde e ambiente (REIS; MATTOS; SILVA, 2016). Neste sentido é 

que se insere o presente estudo, na intenção de avaliar a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos a partir das dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, expressamente 

elencadas na PNRS (BRASIL, 2010). Assim, considerando a existência de diversas avaliações 

realizadas por diversos acadêmicos em diferentes regiões, faz-se necessário dedicar, a seguir, 

algumas páginas a esta literatura. 

2.1.1.1 Avaliações da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

As avaliações da gestão de RSU não são um tema novo e, neste contexto, alguns estudos 

buscaram realizar avaliações de diferentes formas, sendo que, segundo Wilson et al.(2015), o 

interesse em indicadores de desempenho para a gestão de resíduos sólidos é de longa data, tendo 

aumentado, mais recentemente, o interesse no desenvolvimento de indicadores para aspectos 

particulares da modernização de um sistema de gestão de resíduos sólidos. A maioria das 

pesquisas publicadas, no entanto, se concentrou em países de alta renda, com apenas alguns 

casos que se dedicaram a países em desenvolvimento (WILSON et al., 2015). Entre tais 

exceções, pode-se citar alguns exemplos, sem, é claro, esgotar o acervo da literatura. 

Polaz e Teixeira (2009) realizaram um estudo com gestores de São Carlos – SP, 

envolvidos na gestão de RSU, a fim de proporem indicadores de sustentabilidade sob a 

perspectiva das dimensões ambiental, econômica, social, política e cultural. Como resultado, 

foram gerados 15 indicadores associados às 5 dimensões mencionadas e direcionados à gestão 

daquele Município. Os autores não chegaram a aplicar o conjunto proposto de indicadores, mas 

destacam que o mesmo foi concebido para a gestão de RSU no Município de São Carlos, de 

forma que a geração e a divulgação sistemática de resultados, a partir de sua aplicação periódica, 

podem tornar as características desta gestão mais transparentes à sociedade em geral.  

A sensibilização e a participação dos diversos agentes e parceiros envolvidos com a 

gestão de RSU, pode legitimar a implementação efetiva e permanente de um sistema de 

indicadores locais, possibilitando a criação de mecanismos de controle social e o 
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estabelecimento de metas que apontem para uma gestão mais sustentável dos RSU (POLAZ; 

TEIXEIRA, 2009). 

Hamada (2011) buscou construir um índice que avaliasse a qualidade da gestão de 

resíduos sólidos urbanos com base em um modelo multicritério. Apoiada na literatura e na 

consulta a um painel de 14 especialistas, a Autora obteve um índice com 9 indicadores, 

organizados em 3 dimensões: recursos humanos, leis e planejamento e ações. Esse instrumento 

recebeu o nome de Índice de Qualidade da Gestão de Resíduos Sólidos – IQG e foi aplicado 

em 3 municípios do Estado de São Paulo. 

O trabalho demonstra uma perspectiva que vai além da preocupação com a destinação 

final dos resíduos sólidos e a Autora destaca, em suas conclusões, que foi possível observar o 

alto valor que os recursos humanos possuem, de forma que, além de pesquisas técnicas, deve 

ser feito também o acompanhamento e monitoramento de como está sendo feita a gestão deste 

recurso, enfatizando a importância da preocupação com as pessoas responsáveis e sua formação 

para este trabalho. Muitas cidades são carentes de recursos humanos para melhorar as condições 

de destinação final de seus resíduos sólidos e a pesquisa apontou melhores resultados na cidade 

onde, além de diversas iniciativas, os gestores eram mestres na área. Outro destaque é que as 

duas das cidades mais bem avaliadas apresentavam diferença de mais de 520 mil habitantes, 

demonstrando que o porte da cidade não é empecilho para boa gestão (HAMADA, 2011). 

Pinho (2011) buscou avaliar especificamente os planos municipais de gestão integrada 

de resíduos sólidos urbanos e sua interação com outros instrumentos de gestão de RSU em 18 

cidades da Amazônia Legal Brasileira. O Autor propôs um modelo estruturado em 6 módulos 

e 18 variáveis que foi aplicado às 18 cidades, as quais apresentaram resultados insatisfatórios. 

Os principais achados do Autor apontam para existência de catadores, inclusive 

crianças, nas áreas de lixão e nas ruas, desarticulação entre as secretarias dos municípios 

estudados, servidores não capacitados, inexistência de sistemas de informação que apoiem as 

decisões e uma população sem participação no processo de gestão. Por outro lado, destacam-se 

positivamente a evolução na concepção dos planos para gerenciamento de RSU, bem como a 

presença de grupos religiosos apoiando a organização dos catadores, o que evidencia a 

participação de outros atores nas práticas de gestão (PINHO, 2011). 

Santiago (2011) criou uma matriz de indicadores de sustentabilidade para a gestão de 

RSU, a qual consiste em 6 dimensões de sustentabilidade: política, tecnológica, 

econômica/financeira, ambiental/ecológica, conhecimento e inclusão social, e contempla 42 

indicadores e 126 descritores. A Autora lançou mão de um painel com 55 especialistas para 

validação externa, além da aplicação da matriz ao Município de Alagoinhas-BA. 
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Como principais resultados, aponta-se que a gestão dos RSU no Município necessita 

avançar principalmente nas dimensões tecnológica e econômica/financeira, já que estas 

apresentaram os menores percentuais de pontuação quando comparadas com a pontuação 

máxima possível de cada dimensão. Por fim, a Autora conclui que a gestão municipal de RSU 

obteve nível de sustentabilidade igual a 6,25, o que corresponde à média sustentabilidade 

(SANTIAGO, 2011). 

Alvarenga (2014) realizou a avaliação do gerenciamento de RSU dos 26 municípios 

integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas 

Gerais. O Autor utilizou um questionário desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente com 

intuito de avaliar as municipalidades em relação ao cumprimento da PNRS e agrupou 

indicadores em 6 dimensões, tal qual Santiago (2011), mas com algumas adequações que se 

fizeram necessárias. A matriz final foi composta por 6 dimensões de sustentabilidade, 6 

perguntas-chaves, 33 indicadores e 97 descritores com possibilidades de pontuação.  

Os municípios do Consórcio que foram analisados na pesquisa obtiveram, em sua 

maioria, notas muito baixas de acordo com o cálculo do índice de sustentabilidade para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos: dos 26 municípios analisados, 18 (dezoito) 

ficaram na faixa considerada de baixa sustentabilidade e 8 municípios na faixa de média 

sustentabilidade, sendo que nenhum município do universo de análise ficou dentro da faixa de 

alta sustentabilidade (ALVARENGA, 2014). 

Wilson et al. (2015) desenvolveram uma estrutura analítica abrangente do sistema de 

gestão de RSU de uma cidade, a qual é dividida em duas dimensões principais: uma compreende 

3 componentes físicos (coleta, reciclagem e descarte) e a outra 3 aspectos de governança 

(inclusividade, sustentabilidade financeira e instituições sólidas/políticas proativas). Estes 

componentes se desdobram em 8 indicadores compostos, que por sua vez se dividem, cada um, 

em 6 critérios de avaliação. Chamado de Wasteaware, (Resíduos Conscientes, em tradução 

livre) o instrumento constitui-se de indicadores de referência que são resultado cumulativo de 

testes de vários protótipos em mais de 50 cidades pelo mundo e utilizou, como ponto de partida, 

um conjunto de indicadores desenvolvidos em um trabalho original para a ONU-Habitat 

(WILSON et al., 2015). 

Como o objetivo de Wilson et al. (2015) era um índice aplicável a cidades de diferentes 

níveis de renda, o Wasteaware usa dados existentes, evitando o trabalho de pesquisa primária 

e os resultados de sua aplicação visam fornecer uma visão geral do desempenho da gestão de 

resíduos sólidos de uma cidade e revelar claramente os aspectos que estão tendo um 

desempenho satisfatório ou não, a fim de apontar o caminho para a melhoria e permitir o 
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benchmarking em relação a outras cidades. A aplicação do Wasteaware a 5 cidades 

selecionadas propositalmente, variando de baixo a alto nível de renda, mostra claramente que, 

de forma geral, quanto maior a renda, melhores são os indicadores e mais satisfatório é o nível 

da gestão de RSU (WILSON et al., 2015). 

Em estudo mais amplo, Daronco (2016) apresentou o desenvolvimento de uma 

metodologia para auditoria e avaliação de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), 

através de índices, visando preencher um hiato entre planejamento e execução de ações de 

saneamento. Os índices concebidos são chamados de Índice de qualidade dos PMSB (IQ) e 

Índice de auditoria dos PMSB (IA), sendo cada um estabelecido através de 10 indicadores que 

emergiram da revisão da literatura. A ferramenta não foca na gestão de RSU, mas inclui esta 

como parte da análise, permitindo caracterizá-la como um ponto fraco, forte ou uma prioridade 

dentro do sistema de saneamento de uma cidade, além de gerar um banco de dados comparativo. 

Para validação, o autor aplicou a ferramenta a 5 municípios do Rio Grande do Sul e concluiu 

que há necessidade de se planejar o saneamento básico como um sistema a ser submetido, de 

forma periódica e sistemática, a um processo de avaliação com base em um conjunto de 

indicadores dinâmicos, consistentes e de fácil manejo (DARONCO, 2016). 

Os estudos, brevemente comentados nesta seção, permitem extrair da literatura que a 

adoção de indicadores, subíndices e índices pode servir como referencial para o planejamento 

e melhoria operacional dos serviços de limpeza urbana nos municípios, pois demonstram a 

influência dos sistemas na área da saúde pública, no desenvolvimento econômico, social e 

ambiental regional; mostram, por meio de diagnósticos, as necessidades de desenvolvimento 

científico e tecnológico do setor e facilitam as definições dos objetivos e das metas para futuros 

empreendimentos, levando em consideração, em seus projetos, as preocupações de cunho 

ambiental (DANTAS, 2008; DEUS; DE LUCA; CLARKE, 2004; MENDEZ, 2017). 

Em todo caso, embora estes estudos tenham elaborado indicadores relevantes, alguns 

tendo sido aplicados em avaliações interessantes, percebe-se uma proporção menor de 

avaliações da gestão integrada, que abranja desde aspectos de planejamento até a disposição 

final de rejeitos e que considerem, ainda, as dimensões política, ambiental, econômica, social e 

cultural. Como exceções, podem ser citados os estudos de Ferraz (2008), Dantas (2008) e 

Mendez (2017), que serviram de referência para a identificação e avaliação de grande parte dos 

fatores analisados neste estudo. 

Como parte de seu estudo de doutoramento, Ferraz (2008) propôs um índice que 

estabelece parâmetros que permitem a comparação entre os níveis de gestão praticada em 

diferentes localidades e permite diagnosticar a situação dos resíduos urbanos nos municípios 
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em relação à geração, coleta, tratamento e destinação final, bem como, o nível estratégico e 

tecnológico de suas gestões, tendo em consideração aspectos políticos-legais, econômico-

financeiros, ambientais, sociais e educacionais. Tal índice foi nomeado de Índice de Gestão de 

Resíduos (IGR) e aplicado em 20 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio 

Sorocaba, no Estado de São Paulo. O resultado dessa avaliação demonstrou que, de um modo 

geral, a gestão dos resíduos sólidos urbanos nos municípios da bacia hidrográfica do rio 

Sorocaba apresentava condição negativa, com IGR médio das cidades atingindo o valor de 0,27, 

que representa condição inadequada. A análise por dimensão mostrou que as maiores 

pontuações se deram em indicadores relacionados à destinação final dos RSU (média de 0,36), 

enquanto as menores se deram na dimensão estratégica (média de 0,17). No geral, o maior IGR 

foi de 0,53, obtido pela cidade de Sorocaba, valor que ainda representa uma condição 

parcialmente adequada (FERRAZ, 2008). 

Em suas conclusões, o Autor aponta que, pelos parâmetros de ponderação adotados para 

testar o modelo proposto, há época nenhum dos municípios analisados possuía um sistema de 

gestão aderente aos padrões da gestão integrada e sustentável de RSU e recomenda que os 

municípios estabeleçam políticas e planos conjuntos em nível intermunicipal, na busca de 

soluções favoráveis que poderão fortalecer as cidades junto aos órgãos estaduais, federais e 

internacionais em relação a obtenção de apoio técnico e financeiro (FERRAZ, 2008). 

O IGR, de Ferraz (2008), contempla parâmetros que possibilitam a comparação entre os 

níveis de gestão praticados em diferentes localidades. A aplicação do modelo permite 

diagnosticar a situação dos resíduos urbanos nos municípios desde a geração até a destinação 

final, além do nível estratégico e tecnológico da gestão. Os resultados obtidos pelo Autor 

demonstraram que a metodologia desenvolvida é adequada para a avaliação proposta e pode 

favorecer o desenvolvimento e aperfeiçoamento da situação dos resíduos e contribuir para a 

minimização dos impactos ambientais e sociais criados pela geração e destinação final 

inadequada dos resíduos sólidos urbanos municipais. 

Na mesma época do Estudo de Ferraz (2008), Dantas (2008), percebendo que as 

dificuldades de avaliação dos SGRSU se concentravam, principalmente, na falta de indicadores 

capazes de demonstrar as condições e o desempenho do sistema, buscou desenvolver, também 

em seu doutoramento, um índice composto por um conjunto de indicadores que permitissem 

uma avaliação objetiva dos serviços de gestão da limpeza pública. Tal método de avaliação 

recebeu o nome de Índice de Condição da Gestão de Resíduos (ICGR), o qual é composto por 

40 indicadores, agrupados em subitens relativos a 3 tipos de itens: infraestrutura do sistema, 
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planejamento e execução dos serviços. Esses indicadores pontuados devem refletir, dentro de 

uma faixa de valores, as condições do sistema de gestão integrada de RSU nos municípios. 

Dantas (2008) argumenta que a utilização de grande variedade de indicadores na 

avaliação dos serviços de limpeza urbana e do manejo de resíduos sem dúvida representa uma 

opção metodológica aceitável, pois permite o enriquecimento da análise, no entanto, isso traria 

dificuldades na avaliação dos dados gerais. Dessa forma, a Autora buscou, na elaboração do 

ICGR, optar por um número menor de indicadores que mostrassem com maior clareza onde 

realmente estão eventuais deficiências dos sistemas. A validação deste instrumento foi realizada 

pela avaliação de 20 municípios do Estado do Rio de Janeiro e mostrou que as prefeituras, em 

sua maioria (14), realizavam uma gestão de resíduos sólidos inadequada. A Autora destaca que 

este resultado ocorreu devido às falhas observadas em várias etapas, mas que deficiências de 

planejamento foram verificadas na maioria dos municípios (DANTAS, 2008). 

A principal conclusão de Dantas (2008) apontou para a necessidade de se conceber a 

gestão de resíduos como um sistema integrado a ser submetido de forma sistemática e periódica 

a um processo de avaliação, com base em um conjunto de indicadores consistentes, dinâmicos 

e de fácil aplicação. 

Passados alguns anos do estudo de Dantas (2008), o surgimento de novas tecnologias e 

a aprovação da PNRS, fizeram com que Mendez (2017) identificasse novas demandas, não 

abarcadas pelos índices anteriormente utilizados nas avaliações, inclusive o ICGR. Assim, o 

Autor propôs a inclusão de mais 22 indicadores no ICGR original, além da alteração do 

enquadramento final do desempenho, para fazer constar apenas as classificações “gestão 

inadequada” e “gestão adequada”, eliminando assim a classificação intermediária “gestão 

parcialmente adequada”, do ICGR de Dantas (2008). 

O resultado dessas atualizações é o Índice de Condição da Gestão de Resíduos 

Atualizado (ICGRA), que é composto pelos 40 indicadores, do ICGR de Dantas (2008), que 

avaliam o sistema integrado de gestão nos itens relativos a características do sistema, 

planejamento do sistema e condições operacionais, e mais 22 indicadores, adicionados por 

Mendez (2017), que avaliam o alinhamento da gestão à PNRS e à evolução do manejo de 

resíduos sólidos, considerando as novas tecnologias (SOUTO; LOPES, 2019). 

O ICGRA foi aplicado em 10 municípios de pequeno e médio porte no Estado do Rio 

de Janeiro, visando sua validação, onde verificou-se que nenhum município avaliado atingiu a 

nota acima de 8,0 no ICGRA. O valor mais baixo de média foi verificado no item relativo aos 

indicadores da PNRS e novas técnicas, demonstrando que os municípios avaliados não 
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cumpriam diversas obrigações e orientações previstas na lei e não se adequaram às técnicas 

modernas de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos (MENDEZ, 2017). 

O planejamento do sistema foi o segundo pior item verificado na avaliação, onde o 

Autor constatou que a gestão municipal de resíduos ainda não era vista como um sistema 

integrado de gestão, não havendo integração das políticas, projetos e nem das ações. Além 

disso, não foi verificada a correta regulação e fiscalização dos serviços realizados, seja pelas 

próprias prefeituras ou por empresas terceirizadas (MENDEZ, 2017). 

A aplicação do ICGRA se apresenta como um sistema de avaliação prático e de fácil 

aplicação, além de possuir baixo custo, sendo, portanto, uma ferramenta possível de utilização 

para avaliação externa no sistema de gestão integrada dos municípios, permitindo identificar o 

desempenho de cada uma das áreas e assim evidenciar eventuais deficiências. 

Por fim, destaca-se que, na Região Norte, os estudos em RSU têm sido menos frequentes 

(LIMA et al., 2020) e no caso de Rondônia não se tem conhecimento de publicações avaliativas 

da gestão de tais resíduos. Assim este estudo tem o potencial de contribuir com o campo das 

pesquisas em gestão de RSU, mais especificamente com os estudos avaliativos em gestão deste 

tipo de resíduos, preenchendo uma lacuna nesta região. 

2.2 Desenvolvimento Urbano Sustentável 

Ao mesmo tempo que o século XX foi caracterizado pela associação do conceito de 

desenvolvimento ao uso e consumo crescentes do solo, fontes de energia e recursos naturais em 

geral, deu origem à formação de concentrações metropolitanas, que aglutinaram, ao longo do 

tempo, fortes processos de degradação ambiental originados pela pressão do crescimento 

populacional, assim como pelo modo de produção e consumo ocidental. As cidades concentram 

a maior fonte de poluição e produção de resíduos (MATOS, 2012), além disso, a maioria dos 

estoques mundiais de recursos são direcionados às cidades, tornando-as a fonte de grande parte 

da degradação ambiental global (VOJNOVIC, 2014). 

Os efeitos climáticos da urbanização e da economia urbanizada têm recebido 

preocupações crescentes nas últimas décadas. As cidades são responsáveis por mais de 70% 

das emissões de GEE e compartilham uma grande responsabilidade de descarbonização da 

economia global (WEI; WU; CHEN, 2021). Assim as cidades, pelas suas próprias 

características, têm sido consideradas os principais focos geradores da crise ambiental 

(SCHUSSEL, 2004). 
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Esse foco nas cidades, segundo Abiko e Moraes (2009), se deu aos poucos, tendo em 

vista que as discussões sobre novos modelos de desenvolvimento, que inicialmente centravam-

se no ambiente natural, aos poucos passaram a englobar questões referentes às cidades. Essa 

agregação das questões urbanas às questões ambientais, de acordo com os autores, tornou-se 

inevitável principalmente devido a dois fatos: o primeiro é que as cidades tornaram-se palco 

principal da sociedade atual, é nelas que passaram a morar a maior parte da população, onde se 

dá o consumo do que é gerado nas demais áreas e consequentemente onde são gerados os 

resíduos desse processo; o segundo fato é que os problemas no ambiente urbano ocorrem de 

forma paralela e interligada aos problemas do meio ambiente natural, não podendo assim, ser 

considerados de forma isolada e independente. 

Dessa forma, discutir a questão do desenvolvimento sustentável, implica abordá-lo de 

uma forma holística, tanto para as áreas rurais quanto para as áreas urbanas, havendo alegações 

especiais para a questão da sustentabilidade urbana, por ser essa região consumidora dos 

recursos naturais, do espaço e ainda produtora de rejeitos (MATOS, 2012). No contexto atual, 

Matos (2012) diz que parece apropriado entender a sustentabilidade a partir das cidades, 

principalmente no momento em que a influência da sociedade urbana vai caracterizando o 

mundo em que vivemos: embora as áreas urbanas constituam cerca de 2% da superfície terrestre 

do planeta, anualmente os habitantes urbanos são responsáveis por mais de 75% de todos os 

recursos consumidos na Terra (VOJNOVIC, 2014). 

Muitos pesquisadores têm proposto que o desenvolvimento sustentável poderia ser mais 

facilmente alcançado em escala local, como desenvolvimento sustentável local, onde o exemplo 

típico é que as cidades, como ecossistemas complexos, garantiriam um desenvolvimento social 

e econômico mais sustentável, um consumo relativamente mais eficiente de recursos naturais e 

menos poluição ambiental (BUGLIARELLO, 2004; HOLDEN et al., 2008; YAN et al., 2018). 

Opschoor (2011) e Yan et al. (2018) defendem que o desenvolvimento sustentável 

urbano é a prática do desenvolvimento sustentável em uma escala local, incluindo 

considerações e métodos para o desenvolvimento sustentável urbano, como fornecimento 

sustentável de recursos naturais, proteção sustentável de sistemas urbanos contra riscos 

ambientais e melhorias na qualidade da vida na cidade. 

Assim, ao mesmo tempo em que os centros urbanos ganham protagonismo econômico 

e político, afirmando-se como espaços territoriais mais propícios à criação de riqueza e de 

emprego e como os meios mais criativos e inovadores, eles também carregam um conjunto de 

aspectos negativos associados à sociedade contemporânea, a exemplo da degradação ambiental, 

da exclusão social, da insegurança e os congestionamentos de tráfego (ABIKO; MORAES, 
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2009; KAYA et al., 2021). Ao passo que as cidades são consideradas um problema para os 

desafios globais associados ao desenvolvimento sustentável, elas podem ser consideradas uma 

solução para a implementação da sustentabilidade urbana (OLIVEIRA et al., 2020). 

Bibri e Krogstie (2017, p. 189) lecionam que a sustentabilidade urbana denota 

[...] um estado desejado em que a sociedade urbana se esforça para alcançar um 
equilíbrio entre proteção e integração ambiental, desenvolvimento econômico e 
regeneração, e equidade social e justiça dentro das cidades, como metas de longo 
prazo através do processo estratégico de desenvolvimento urbano sustentável como 
trajetória desejada. Assim, busca criar ambientes humanos saudáveis, habitáveis e 
prósperos, com mínima demanda sobre recursos (energia, material, etc.) e impacto 
mínimo sobre o meio ambiente (resíduos tóxicos, poluição do ar e da água, produtos 
químicos perigosos, etc.). 

Oliveira et al. (2020) descrevem a cidade sustentável como um ambiente urbano 

projetado com o objetivo primário de contribuir com a melhoria da qualidade e a proteção 

ambiental, a equidade social e o bem-estar ao longo do tempo. Ainda segundo os Autores, esse 

objetivo pode ser alcançado através da adoção de estratégias de desenvolvimento sustentável 

para promover o avanço e a inovação em ambientes construídos, infraestrutura, funcionamento 

operacional, planejamento e provisionamento de serviços ecossistêmicos e humanos, ao mesmo 

tempo em que otimiza ganhos de eficiência (OLIVEIRA et al., 2020) 

Em poucas palavras, o desenvolvimento urbano sustentável caracteriza-se como a 

obtenção de equilíbrio entre o desenvolvimento e a equidade nas áreas urbanas e a proteção do 

meio urbano. Acontece que os conflitos entre os objetivos do desenvolvimento urbano 

sustentável para alcançar as metas de longo prazo da sustentabilidade urbana são desafiadores 

e difíceis de serem superados, o que consiste em um dos maiores desafios enfrentados pelos 

urbanistas e estudiosos quanto à tomada de decisões e planejamento (BIBRI; KROGSTIE, 

2017). 

Button e Pearce (1989) já observavam que muitas influências atuam para determinar a 

flutuação de uma economia urbana. Em geral, porém, um ambiente ruim tende a enfraquecer o 

desempenho econômico de longo prazo de qualquer cidade, acumulando custos de poluição e 

de abandono que devem ser suportados em uma data subsequente e desencorajando novos 

investimentos e trabalhadores qualificados de se mudarem para lá. Para estes Autores, deve ser 

buscado um equilíbrio para garantir que o crescimento econômico seja sustentável e que seja 

coerente com a qualidade ambiental. 

Em todo caso, o processo de urbanização é uma realidade constatada mundialmente, 

este processo tem sido intenso, modificando rapidamente a dinâmica das cidades. Segundo a 

ONU (2019), cerca de 55% da população mundial vive em áreas urbanas e a expectativa é de 

que esta proporção aumente, chegando a 70% em 2050. No Brasil, dados do IBGE (2015) 
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indicam que a população urbana já passa dos 85%, entretanto o quadro geral brasileiro não 

reflete as diferentes realidades regionais do país. 

Neste sentido, e conforme demonstrado no Gráfico 2A, a partir dos meados do século 

XX e sob a influência de diversos fatores, como a migração rural-urbana e a explosão da 

industrialização nas grandes cidades, a população brasileira passou a ser majoritariamente 

urbanizada, notando-se ainda uma tendência de redução no quantitativo de residentes rurais, 

frente ao crescimento populacional urbano, já que em 1970 a população rural era de mais de 

41,6 milhões de pessoas, número que foi sendo reduzido nas décadas seguintes, até chegar a 

29,8 milhões em 2010, ano da realização do último censo demográfico brasileiro (IBGE, 2010). 

Gráfico 2 – Evolução das populações urbana e rural: Brasil, Norte e Rondônia. 

 
Fonte: elaborado pelo autor partir de dados do IBGE (2010). 

 
Ainda no contexto brasileiro, pode-se notar que na Região Norte, de acordo com o 

Gráfico 2B, a inversão da predominância populacional rural para urbana acontece uma década 

mais tarde, em 1980, fato que não necessariamente é acompanhado por um decréscimo na 

população rural, como no caso do Brasil. Em todo caso, em 2010 a população urbana da Região 

Norte era de 74%, contra apenas 30% em 1950 (IBGE, 2010). 

Mesmo no âmbito intrarregional vê-se que Rondônia difere da Região Norte, conforme 

Gráfico 2C. O estado, apresentava baixo crescimento populacional até 1970, ano em que sua 

população passou a ser 52% urbana, sendo que na década seguinte apresentou um crescimento 

populacional de mais de 400%, fomentado principalmente em áreas rurais pelas políticas de 

colonização da época, o que causou um retorno à condição de população majoritariamente rural 

até os anos 1990. Adicionalmente, nota-se que, diferentemente do Brasil e da Região Norte, 

Rondônia manteve crescente sua população rural até os anos 2000, mesmo assim, em 2010 

houve uma redução de 16% neste contingente e o Estado apresentava 74% da população 

vivendo em habitações urbanas (IBGE, 2010). 
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No mesmo sentido, embora não se tenha dados históricos, verifica-se que a situação do 

Estado não se reflete em todas as cidades, onde cita-se o Município de Vilhena, 4° mais 

populoso de Rondônia, onde estima-se que 94,8% da população reside em domicílios urbanos, 

a maior proporção do Estado, superando inclusive a Capital (IBGE, 2020). 

As diferenças entre a evolução populacional rural-urbana é apenas um dos aspectos que 

caracterizam a diversidade de dinâmicas urbanas existentes, mas sua menção é útil para ilustrar 

a necessidade de planejamento e soluções personalizadas para cada região e localidade, a fim 

de que os municípios possam, cada um a sua maneira, se desenvolver da forma mais adequada 

às particularidades de suas características e condições. Em outras palavras, não há soluções 

universais que sejam a panaceia do desenvolvimento urbano sustentável. 

Embora existam diferenças desde âmbitos internacionais a intrarregionais, a 

urbanização é a forma dominante de desenvolvimento social e econômico global, as cidades 

têm populações crescentes, atividade humana altamente intensiva, grandes demandas de 

serviços ecológicos e ambientais e concentração de uso e consumo de recursos. As cidades 

também fornecem bens e serviços aos seres humanos, proporcionando, assim, bem-estar (YAN 

et al., 2018). 

O aumento da população urbana é um desafio crescente de gestão que tem o potencial 

de agravar ainda mais os problemas de tais ambientes (KAYA et al., 2021). Tendo-se em 

consideração que 55% da população mundial viva em cidades e que o seu crescimento se dê 

principalmente em zonas urbanas de países pobres, trazendo consequências como a 

incapacidade dessas cidades oferecerem acesso às redes de infraestrutura de abastecimento de 

água, de saneamento básico, energia elétrica e sistema viário para toda a população, verifica-se 

a iminência do aumento da degradação desses espaços (SCHUSSEL, 2004; YAN et al., 2018). 

Um número muito grande de pessoas vive, trabalha e toma sua recreação em áreas urbanas e, 

portanto, estão expostas a esses fatores ambientais negativos quase continuamente (BUTTON; 

PEARCE, 1989). 

Abiko e Moraes (2009) dizem que a concentração populacional nas áreas urbanas 

interfere no meio-ambiente natural, principalmente de três formas: pela utilização do solo 

natural como solo urbano, pela utilização, extração e esgotamento dos recursos naturais e pela 

disposição dos resíduos urbanos. Edler e Rodrigues (2013) acrescentam que os resíduos sólidos, 

incluídos aí os rejeitos perigosos e agrotóxicos, configuram denominador comum tanto na 

poluição da água quanto do solo, não dando a Administração Pública a devida atenção a esse 

tipo de poluente, tendo a destinação do resíduos se transformado um dos principais problemas 

a ser enfrentado. 



53 

Zhang, Yang e Yu (2006) argumentam no mesmo sentido ao defenderem que as 

características complexas do ecossistema urbano impelem algumas crises eco ambientais, tendo 

como principais causas as limitações da capacidade de compreensão humana e do nível de 

engenharia, bem como a velocidade do crescimento populacional e do desenvolvimento da 

economia. 

Para estes autores, devido às limitações de compreensão das pessoas e do nível de 

engenharia, não é feito o pleno uso da energia e dos recursos, fazendo com que a parte não 

aproveitada ingresse no meio ambiente na forma de resíduos, que não só causam desperdício 

de energia e recursos, mas também destroem o ambiente do qual a humanidade depende para a 

existência (ZHANG; YANG; YU, 2006). 

No mesmo sentido, continuam os Autores, o crescimento populacional e o 

desenvolvimento econômico acelerados vão além da capacidade de transporte do ambiente. 

Assim, os meios para resolver os problemas ambientais urbanos, somente a partir do subsistema 

socioeconômico, podem levar a demanda além da capacidade da cidade, causando out-puts que 

extrapolam as possibilidades urbanas. O resultado é que a troca de fluxo de material, energia e 

informações é incapaz de continuar normalmente, o que faz com que o subsistema 

socioeconômico urbano esteja desequilibrado (ZHANG; YANG; YU, 2006). 

Embora habitualmente em pesquisa e planejamento o sistema urbano seja dividido em 

setores-chave, como uso do solo, construção, transporte, energia e resíduos, fica claro que 

muitas das principais questões da sustentabilidade urbana dizem respeito às ligações entre esses 

setores: a qualidade do ar está ligada ao transporte e ao uso do terra, por exemplo, que por sua 

vez, estão ligados às tendências domésticas das famílias e ao desenvolvimento econômico, que 

por sua vez estão ligados à oferta e à demanda do mercado (RAVETZ, 1996). 

Uma cidade pode ser considerada como um sistema integrado que incorpora vários 

subsistemas, incluindo humanos, recursos e ecossistemas/meio ambiente, indicando que para 

resolver os problemas ambientais, a cidade deve ser vista como um ecossistema complexo, para 

que assim se possa identificar as interações entre os componentes do ecossistema (ZHANG; 

YANG; YU, 2006). 

Esses subsistemas, conforme defendido por Yan et al. (2018), estão conectados por 

várias atividades humanas. Dentro do subsistema humano, as atividades humanas fornecem 

bens e serviços para outros humanos, sendo esses os sujeitos ativos dessas atividades. Dentro 

do subsistema de recursos naturais, os seres humanos consomem recursos naturais através de 

atividades humanas e esses recursos apoiam as atividades humanas. Dentro do subsistema 

ecossistema/meio ambiente, os seres humanos influenciam os ecossistemas e meio ambiente 
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por meio de suas atividades enquanto os ecossistemas e o meio ambiente fornecem apoio e 

serviços às atividades humanas (YAN et al., 2018). 

Ainda de acordo com Yan et al. (2018), os três princípios e objetivos do 

desenvolvimento sustentável urbano são: bem-estar e aperfeiçoamento sustentável do bem-estar 

humano; oferta sustentável de recursos naturais e capacidade de apoio do subsistema de 

recursos; e a estabilidade do ecossistema e os serviços sustentáveis do meio ambiente. Na 

Figura 2 apresenta-se o modelo conceitual de desenvolvimento sustentável urbano de Yan et 

al. (2018). 

Figura 2 – Modelo conceitual de desenvolvimento sustentável urbano. 

 
Fonte: adaptado de Yan et al. (2018). 

 
O modelo de Yan et al. (2018) é antropocêntrico, entretanto pode ajudar a compreender 

como o sistema urbano é pensado para satisfazer as necessidades e desejos humanos, em uma 

forma de organização centrada no oferecimento de bem-estar. 

A despeito de questionamentos acerca da adequação de tal forma de raciocínio, Button 

e Pearce (1989) destacam que as áreas urbanas são criações do homem e não especificamente 

projetadas para conter os efeitos de suas atividades econômicas internas. Por um lado, os danos 

ambientais podem ser espalhados de uma área urbana, por exemplo, sob a forma de poluição 

do ar ou de sistemas de água e, de fato, os custos suportados pela área infratora podem ser 

mínimos. Da mesma forma, a expansão urbana pode ocorrer à medida que as cidades se 

espalham pelas áreas circundantes, seja porque se expandem ou porque locais "não 

contaminados" são procurados à medida que a eficiência comercial da terra dentro da área 

urbana original diminui, por exemplo, por causa do congestionamento ou mesmo contaminação 

da superfície. Há um inevitável "ethos de fuga" à medida que as partes internas das áreas 

urbanas decaem ambientalmente (BUTTON; PEARCE, 1989). 
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A temática das cidades e o desenvolvimento sustentável está relacionada com o conjunto 

de condições ambientais, sociais, econômicas, políticas e culturais que persistem ao longo do 

tempo. É imprescindível que, além de boa infraestrutura, as cidades forneçam condições que 

melhorem a qualidade de vida; mobilidade adequada, segurança, qualidade da educação e 

baixos impostos, consequências de uma gestão urbana sustentável que contribuem para atrair 

pessoas. Esse capital humano atraído pode gerar maior quantidade de ideias e apresentar 

determinadas externalidades que a cidade pode proporcionar (OLIVEIRA et al., 2020). 

A necessidade de oferta de boas condições de vida, ressalta a relevância da Agenda 

Sanitária, já que questões deste tema remetem aos principais problemas que afetam a qualidade 

de vida da maioria dos citadinos e que estão ligados à incapacidade das prefeituras municipais 

em prestar serviços urbanos básicos eficientes e abrangentes, consequentemente levando a uma 

deterioração da vida urbana (MATOS, 2012). 

O desenvolvimento urbano sustentável é um tema de relevância global, as áreas urbanas 

desempenham um papel cada vez mais crítico na conquista dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (UN-HABITAT, 2021), sendo inclusive 

expresso no rol de tais objetivos (UNITED NATIONS, 2015). Tal fato mostra a preocupação 

generalizada das nações, não apenas com o território urbano sendo visto como um problema, 

mas também como uma oportunidade para ganhos de eficiência e obtenção de vantagens 

competitivas diante de um cenário concorrencial entre as cidades. Neste trabalho, busca-se dar 

ênfase especial aos aspectos de qualidade da gestão de resíduos sólidos urbanos, fator 

contemplado na meta 11.6 dos ODS da ONU (2015) e que impacta diretamente a qualidade de 

vida das pessoas.   
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3 METODOLOGIA 

A orientação geral deste trabalho baseia-se na teoria da gestão integrada e na 

sustentabilidade urbana, onde a percepção de que a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

carece de ser avaliada como um sistema integrado e complexo. Embora haja estudos avaliativos 

da gestão de RSU, entende-se que, em sua maioria, a opção tenha sido segmentar o sistema, 

buscando avaliar a situação de planos de gestão, de condições ambientais, de unidades de 

tratamento e/ou disposição final, entre outras partes isoladas do sistema. Acredita-se que tais 

estudos não sejam capazes de refletir as condições da gestão de RSU dos municípios 

pesquisados e, por isso, suas análises sejam incapazes de gerar repercussões positivas que 

permitam a melhoria das práticas em tais sistemas. Assim, este estudo reconhece a gestão de 

RSU como um sistema complexo, entretanto busca a avaliação segmentada, considerando 

primeiramente as partes para, em seguida, chegar a um entendimento acerca do todo. 

Diante de tal contexto, argumenta-se que, conforme Prim (2009), na perspectiva da 

complexidade, podem ser consideradas duas epistemologias, uma considera que o 

conhecimento é subjetivo, isto é, não existem maneiras objetivas de justificá-lo. A segunda 

considera o conhecimento objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. Por um lado, a interpretação 

da realidade depende das redes neuronais do pesquisador, sendo o conhecimento, nesse sentido, 

subjetivo. Por outro, assume-se a existência de ordem no mundo e, por esse ponto de vista, o 

conhecimento é objetivo (MORÇÖL, 2005; PRIM, 2009). 

Esta segunda epistemologia permite a utilização de métodos de pesquisa que resultem 

em representações estruturadas do fenômeno investigado, sendo que o método de investigação 

adequado dependerá dos objetivos da pesquisa e do objeto de estudo (PRIM, 2009). No campo 

das ciências sociais e humanas, métodos quantitativos ou qualitativos podem ser utilizados 

(MORÇÖL, 2005). Estudos longitudinais devem ser realizados para que a história dos sistemas 

seja considerada, em todo caso, o conhecimento gerado, independentemente do método e do 

objeto de estudo, nunca será definitivo, já que os sistemas coevoluem para um futuro 

desconhecido, de forma que toda generalização é temporária e deve ser posta à prova 

(MORÇÖL, 2005; PRIM, 2009). 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

Devido à orientação geral e ao contexto em que se apresenta esse estudo, se impõe a 

necessidade da adoção de uma postura de pesquisa pragmática, já que é vislumbrada a 

necessidade de conciliar tanto o objetivismo quanto o subjetivismo, fatos e valores, assim como 
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conhecimentos precisos e rigorosos com diferentes experiências contextualizadas 

(SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016). 

Quanto a natureza, é considerado avaliativo, que conforme Saunders, Lewis e Thornhill 

(2016), objetiva descobrir o quão algo funciona adequadamente, podendo estar preocupado em 

avaliar a eficácia de uma estratégia organizacional, uma política, um programa, uma iniciativa 

ou um processo, se interessando em fazer comparações entre eventos, situações, grupos, lugares 

ou períodos. De acordo com estes Autores, pesquisas desta natureza permitem avaliar e 

comparar o desempenho, tendo ainda o potencial de produzir uma contribuição teórica quando 

se enfatiza não somente o quão eficaz é algo, mas também o "porquê", comparando os achados 

à teoria existente. 

A escolha metodológica é interpretada como multimétodo, descrita por Saunders, Lewis 

e Thornhill (2016), como aquela em que mais de uma técnica de coleta de dados é usada com 

procedimentos de análise a eles associados, sendo que isso acontece de forma restrita a um 

projeto quantitativo ou qualitativo. Tal constatação reflete-se no caso da presente proposta, que 

envolve análise documental, entrevistas e a observação, motivo pelo qual entende-se como uma 

pesquisa quali-quantitativa. 

A área de abrangência da pesquisa corresponde ao Município de Vilhena-RO, onde 

pretende-se investigar as condições da gestão integrada de resíduos sólidos a partir das suas 

dimensões política, ambiental, econômica, social e cultural, bem como de um rol de fatores 

considerados críticos para adequação da mencionada gestão. Na Figura 3 é apresentado o 

esquema de análise das dimensões e fatores, considerando a literatura de referência. 

Figura 3 - Esquema de análise de dimensões e fatores da Gestão Integrada de RSU. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Considerando o esquema de análise proposto e a existência de estudos avaliativos que 

lançaram mão de uma série de indicadores, conforme abordado em seção específica, nesta 
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pesquisa entendeu-se pertinente o aproveitamento e adaptação de ferramentas anteriormente 

propostas e validadas por outros pesquisadores. 

Neste sentido, as ferramentas aqui utilizadas são uma adaptação das propostas de Ferraz 

(2008), Dantas (2008) e Mendez (2017) às condições locais da região pesquisada. Assim, a 

presente pesquisa utiliza paralelamente os indicadores do IGR (Índice de Gestão de Resíduos) 

concebidos por Ferraz (2008), no que tange aos aspectos da gestão em nível estratégico, 

conforme classificou o Autor, mas abre mão dos demais indicadores, por entender que, apesar 

de úteis, devido terem sido elaborados antes da PNRS, o instrumento ICGRA (Índice de 

Condição de Gestão de Resíduos Atualizado) elaborado por Mendez (2017) a partir de Dantas 

(2008) se torna mais adequado à realidade. Adicionalmente, entende-se que alguns aspectos, 

contemplados em ambos instrumentos, sejam complementares, de forma que considerar as 

ferramentas permite maior aprofundamento na análise dos fatores críticos à gestão. 

3.2 Região Pesquisada 

Esta pesquisa abrange o sistema de gestão de resíduos sólidos do Município de Vilhena-

RO, localizado na Região Ocidental da Amazônia Brasileira. Vilhena é localizada na Região 

Cone Sul do Estado, que recebeu essa denominação em decorrência de uma iniciativa dos 

governos Federal e de Rondônia, em que o Estado foi dividido em 5 Territórios de Identidade 

(MARTINES; FERRETE, 2020). O Território de Identidade Cone Sul, representado na Figura 

4, é composto por 10 municípios, sendo Vilhena o maior e mais populoso, considerado o 

Município Polo da Região (SEDAM, 2020). 

Figura 4 – Território de Identidade Cone Sul do Estado de Rondônia. 

 
Fonte: Ferrete e Marines (2019). 
 

Vilhena encontra-se na faixa de transição entre o cerrado, que domina a Região Centro-

Oeste do Brasil, e o Bioma Amazônico, situando-se no Planalto dos Parecis, em uma área de 
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baixo planalto, com declives suaves em direção aos cursos d’água. Tais biomas sofrem grande 

pressão no Município, uma vez que o mesmo é grande produtor de grãos, especialmente a soja, 

e também de bovinos (MUNICÍPIO DE VILHENA; SAAE, 2014). 

Em Vilhena está localizada a Chapada dos Parecis, considerada um dos mais 

importantes centros de dispersão de água do Estado, onde nascem diversos rios, destacando-se 

os seguintes: Pires de Sá, Piracolino, Iquê, Roosevelt, Barão do Melgaço, Pimenta Bueno, 

Vermelho, Ávila e Cabixi que contribuem para a formação de vários rios. Entre eles os mais 

importantes são o Rio Machado no centro do Estado e o Rio Madeira, ao norte do Estado e que, 

por sua vez, contribui para a formação do Rio Amazonas (ARENHARDT, 2019). 

A história do Município data do início dos anos 1900, quando o então Tenente-coronel 

Cândido Mariano da Silva Rondon fixou nos campos do Planalto dos Parecis um posto 

telegráfico, na linha Cuiabá - Santo Antônio do Alto Madeira, onde ligaria as principais cidades 

da região Oriental do País (Cuiabá e Porto Velho), construindo milhares de quilômetros de 

cabos telegráficos e fazendo surgir vilas em torno dos postos (MUNICÍPIO DE VILHENA; 

SAAE, 2014). 

O nome “Vilhena” foi atribuído por Rondon ao posto telegráfico construído onde hoje 

se localiza a Cidade, Figura 5A, e foi uma homenagem ao maranhense Álvaro Coutinho de 

Melo Vilhena, Engenheiro-chefe da Organização da Carta Telegráfica Pública, que em 1904, 

foi nomeado pelo Presidente da República como Diretor-geral dos Telégrafos (MUNICÍPIO 

DE VILHENA; SAAE, 2014). O Posto Telegráfico Vilhena é considerado o marco-zero do 

Município e foi transformado no Museu Casa de Rondon, Figura 5B, sendo o prédio tombado 

como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

(MUNICÍPIO DE VILHENA, 2021b). 

Figura 5 – Posto Telegráfico Vilhena 

 
Fonte: Município de Vilhena (2021b). 
 

Estima-se que em Vilhena residam 104.517 pessoas, colocando o Município como o 4° 

mais populoso do Estado, com 5,76% da população de Rondônia. Do total de habitantes do 
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Município, estima-se que 94,8% residam em domicílios urbanos, a maior proporção do Estado, 

superando inclusive a Capital (IBGE, 2020). 

O Município tem o 3° maior PIB de Rondônia, superado apenas por Porto Velho e Ji-

paraná (IBGE, 2018), sendo que os serviços não relacionados à prestação de serviços públicos 

representam a maior parte do PIB municipal. Na figura 6 é ilustrada a divisão do PIB de 

Vilhena. 

Figura 6 – Divisão Proporcional do PIB Municipal de Vilhena 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do IBGE (2018). 

 
Conforme constatado por Alfaia, Costa e Campos (2017) e pelo Banco Mundial (2018a) 

quanto maior a renda de uma região, maior o consumo e, portanto, a quantidade de resíduos 

gerados. No mesmo sentido, a composição destes resíduos se altera em função do PIB, além de 

outros fatores. 

O Município de Vilhena possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

de 0,731, o segundo maior de Rondônia, atrás apenas da Capital (PNUD, 2010). O índice de 

Gini é de 0,5 e o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 0,7613 o segundo 

melhor de Rondônia, atrás apenas de Ji-paraná (FIRJAN, 2018). 

Como pode ser observado, Vilhena pode ser considerado um Município de pequeno 

porte. Nesse sentido, Vojnovic (2014) destaca que, enquanto as megacidades recebem a atenção 

da mídia, são cidades de menos de um milhão de habitantes que compõem a maioria da 

população urbana mundial. De acordo com o autor, até 2005, cidades com população inferior a 

um milhão tinham sido responsáveis por mais de 60% da população urbana global. Além disso, 

nas próximas décadas, são nessas cidades onde se espera que o significativo crescimento 

populacional urbano ocorra. 

Quanto aos resíduos sólidos urbanos, Vilhena destina diariamente 79,92 toneladas ao 

seu aterro sanitário (SEDAM, 2020), que divididas pela população urbana resulta em 0,825 kg 

per capita ao dia, quantidade inferior às médias nacional e de Rondônia, que são de 0,956 e 
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0,836 kg, respectivamente. Em todo caso, representa uma massa superior à registrada na Região 

Norte, que é de 0,719 kg per capita ao dia (ABRELPE, 2019, 2020; IBGE, 2020). 

A escolha do locus desta pesquisa se dá, primeiramente, devido ao destaque do 

Município nas ações ligadas à temática dos RSU, podendo ser citado o seu pioneirismo na 

instalação e operação de aterro sanitário em Rondônia, ser um dos primeiros municípios do 

Estado implantar a coleta seletiva, estar neste momento iniciando a implantação do primeiro 

sistema de coleta seletiva mecanizada solidária da Amazônia e também o fato de o Município 

ser um dos 20 selecionados, entre mais de 1.300 inscritos, em edital do Governo Federal que 

contempla municípios e consórcios com ações no âmbito do Programa Lixão Zero (ESTADO 

DE RONDÔNIA, 2021; FERRETE; MARINES, 2019; MUNICÍPIO DE VILHENA, 2021a). 

Em segundo lugar, justifica-se a escolha deste locus considerando a localização do 

Município de Vilhena, que tornou conveniente ao pesquisador, visto que o mesmo reside na 

Região, fato facilitador da locomoção e do acesso a entidades e atores envolvidos na pesquisa, 

e que possibilitou a redução dos custos de pesquisa, dadas às limitações orçamentarias, já que 

todas as despesas envolvidas se deram por conta única e exclusiva do Autor. 

3.3 População e Amostra 

Tendo em consideração o objetivo do estudo aqui proposto, visualizou-se a necessidade 

de obtenção de dados por meio de diferentes fontes, principalmente devido à necessidade de se 

confirmar algumas das informações dadas pelos gestores, diante da possibilidade de inexatidão 

das informações prestadas por tais informantes, seja por interesses pessoais ou políticos 

envolvidos na gestão dos serviços públicos. Assim, busca-se em seguida definir as populações 

e amostras abrangidas no estudo. 

3.3.1 População 

A característica principal desta pesquisa é a atribuição de valor a determinados aspectos 

da gestão de RSU de uma localidade. Assim sendo, acredita-se que a melhor forma de 

determinar a condição desses aspectos seja questionando àqueles que são responsáveis pela 

atividade de gestão de resíduos sólidos urbanos da localidade pesquisada. Neste sentido, o 

objetivo foi entrevistar o titular da entidade que tem atribuição de gestão de RSU, no caso o 

Diretor do Departamento de Resíduos do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) de 

Vilhena.  
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Passando à fase confirmatória, houve necessidade de entrevistar pessoas que residem na 

área urbana do Município, como forma de verificar a compatibilidade entre as informações 

prestadas pelo gestor e a realidade percebida por tais munícipes, que são os beneficiários dos 

serviços. Assim considera-se, para efeitos desta pesquisa, a quantidade de domicílios 

localizados no perímetro urbano de Vilhena, que, de acordo com dados do IBGE (2010), é de 

22.311 unidades domiciliares. 

No mesmo sentido, algumas confirmações só foram possíveis através de informantes 

envolvidos diretamente nas atividades de gestão dos RSU, que abrangem diferentes atores 

públicos e privados, como os trabalhadores dos serviços gestão e manejo dos resíduos. 

Dessa maneira, a população de trabalhadores abrange todos aqueles envolvidos 

diretamente nas atividades administrativas e operacionais da gestão dos RSU. Os dados sobre 

a população de trabalhadores não estão disponíveis, já que esta informação é detida por 

diferentes entidades públicas e privadas, o que demandaria extenso trabalho censitário destas 

organizações, havendo ainda a possibilidade de negativa por parte dos atores privados, já que 

tais organizações não são legalmente obrigadas a disponibilizar este tipo de informação. Neste 

sentido, observa-se que as únicas estimativas encontradas na literatura (ABRELPE, 2019, 2020) 

se referem a trabalhadores diretos públicos e privados em nível nacional e regional, não 

havendo nem mesmo estimativas a nível estadual. 

3.3.2 Amostra 

A realização das amostragens para a pesquisa envolveu as diferentes populações 

descritas na subseção anterior, sendo que, por suas características e pelas limitações tanto de 

dados, quanto de recursos para a concretização deste trabalho, diferentes formas de 

estabelecimento de amostras foram utilizadas. 

Inicialmente, considerando as características das informações necessárias e a relevância 

dos gestores de resíduos do Município pesquisado, foi necessário empreender entrevista com o 

gestor da entidade ao qual é atribuída a atividade de gestão de RSU. Assim, buscou-se 

entrevistar o Diretor do Departamento de Resíduos do SAAE Vilhena. 

Tratando-se da população de beneficiários dos serviços no Município e considerando o 

objetivo confirmatório destas entrevistas, a alternativa mais viável foi a realização de 

amostragem não probabilística por critério de conveniência, já que outras formas de 

amostragem demandariam recursos que tornariam tal procedimento inviável, tanto do ponto de 

vista orçamentário, quanto do ponto de vista temporal, considerando os prazos previstos no 
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regimento do PPGA/UNIR, bem como a população amostral estimada, que soma 22.311 

domicílios. 

Assim, para a seleção aleatória dos moradores entrevistados, considera-se a quantidade 

de setores classificados pela Prefeitura Municipal de Vilhena como urbanos. Neste sentido, o 

Município é dividido em 123 setores, dos quais 65 são considerados áreas urbanas 

(MUNICÍPIO DE VILHENA, 2017a). Em cada um deles procedeu-se a escolha de qualquer 

residência onde foi localizado um morador, maior de 18 anos, que se voluntariou para ser 

entrevistado. Tal procedimento demandou, então, o total de 65 indivíduos/munícipes 

entrevistados, de forma a contemplar 100% dos setores urbanos do Município. 

Acredita-se que esta quantidade tenha sido suficiente para fins de confirmação das 

informações prestadas pelos gestores municipais, já que permite ter uma visão de todo o 

perímetro urbano do Município. 

Passando à população de trabalhadores diretos nas atividades da gestão de resíduos e 

levando-se em conta a impossibilidade de definição desta população, conforme mencionado na 

subseção anterior, a forma de contornar essa indefinição foi adaptar a amostra de acordo com a 

estrutura organizacional de gestão de RSU encontrada. Para isso a ideia foi recrutar no mínimo 

1 trabalhador em cada atividade existente e que estivesse ligada aos indicadores que se pretendia 

obter na pesquisa. A indicação de apenas 1 trabalhador se impôs em virtude da existência de 

estruturas organizacionais extremamente reduzidas, onde há casos em que se tem apenas um 

trabalhador para realização da atividade. Dessa forma, no Quadro 3 encontra-se a relação de 

atividades em que se obteve os informantes em questão. 

Quadro 3 – Atividades onde foram recrutados informantes. 
ETAPA DE GESTÃO RSU 

Setor de Planejamento (SAAE) 
Setor de Recursos Humanos (SAAE) 
Setor de administração financeira (SAAE) 
Setor de segurança do trabalho/CIPA (SAAE) 
Setor de fiscalização (SAAE) 
Setor de assistência social (SEMAS) 

ETAPA DE MANEJO DE RSU 
Varrição de logradouros (SEMOSP) 
Capina e roçada (SEMOSP) 
Coleta convencional (RLP) 
Coleta seletiva (RLP) 
Coleta especial, resíduos dos serviços de saúde (PAZ Ambiental) 
Coleta especial, resíduos de construção e demolição (ACEV) 
Reciclagem (RECICOOP-SUL) 
Aterro (MFM) 

TOTAL DE 14 TRABALHADORES ENTREVISTADOS 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Como pode ser observado no Quadro 3 e considerando a estrutura municipal encontrada, 

o número de entrevistados é de 14 trabalhadores. A título exemplificativo, a literatura indica a 

atividade de transbordo como umas das principais no manejo de RSU, entretanto tal atividade 

não é realizada no Município pesquisado, motivo pelo qual não foi incluída no rol de 

informantes. 

3.4 Coleta de dados 

Para a obtenção dos indicadores requeridos por essa pesquisa foi necessário empreender 

coletas e análises de dados por diferentes técnicas e em diferentes momentos. Nesse sentido, há 

dados necessários à obtenção do índice que puderam ser obtidos por informações objetivas, 

como é o caso da análise do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS). Já outros aspectos, mais subjetivos, como quanto às questões de aspecto visual de 

logradouros relativo à varrição, capina, roçada e poda, exigiram julgamento pessoal de 

percepção e opinião, neste caso, do próprio pesquisador e/ou de informantes. 

Em suma, foram realizadas entrevistas com os gestores de RSU do Município, 

observação e entrevistas com trabalhadores em RSU do Município e entrevistas com moradores 

dos setores urbanos, além da observação dos logradouros públicos, da estrutura de gestão e de 

manejo de resíduos. Assim, na pesquisa, atingiu-se um somatório total de 80 entrevistados, em 

conformidade com as quantidades apresentadas anteriormente. 

Além das entrevistas, foi realizada análise de documentação oficial e bancos de dados 

visando a obtenção de dados preliminares, notadamente o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o Plano Diretor do Município, a Lei Orgânica do Município e 

outras leis relacionadas ao tema da gestão de resíduos sólidos, como forma de melhor 

fundamentar a atribuição de valor aos indicadores necessários. 

No decorrer da pesquisa também foram agregados outros dados secundários, obtidos 

por meio de sites e sistemas oficiais e literatura científica. Foram consultados, principalmente, 

os bancos de dados públicos do Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos (SNIR) do Ministério do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Informações 

Saneamento (SNIS) do Ministério do Desenvolvimento Regional, além dos portais da 

transparência do Município pesquisado, dos sites da Prefeitura e do SAAE, além de notícias 

publicadas por órgãos e/ou entidades da Administração Pública e veículos de imprensa local. 
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Para a observação não participante de estruturas e logradouros públicos os dados foram 

coletados por bloco de anotação e, quando possível, por fotografias georreferenciadas mediante 

a utilização de smartphone dotado do aplicativo Timestamp®. 

Para obtenção das informações diretamente com a entidade gestora, realizou-se, 

presencialmente, entrevista estruturada com o representante de tal entidade. Essa entrevista teve 

seu áudio gravado e no Apêndice A é apresentada sua estrutura. 

Considerando, ainda, haver a necessidade de confirmação de algumas das informações 

prestadas pelos órgãos e entidades gestoras, foi necessária a triangulação, realizada por meio 

de entrevistas estruturadas com munícipes da cidade pesquisada. A estrutura de tais entrevistas 

é apresentada no Apêndice B e, considerando o seu objetivo, a alternativa mais viável foi a 

realização de amostragem não probabilística por critério de conveniência, já que outras formas 

de amostragem demandariam recursos que tornariam tal procedimento inviável, tanto do ponto 

de vista orçamentário, quanto do ponto de vista temporal, considerando os prazos previstos no 

regimento do PPGA/UNIR. 

Para a obtenção dos dados confirmatórios, que tinham como fonte os trabalhadores em 

RSU, objetivando também a triangulação, foram realizadas entrevistas estruturadas com tais 

trabalhadores, de acordo com as estruturas organizacionais existentes na municipalidade. As 

estruturas destas entrevistas são apresentadas nos Apêndice C e D, sendo que o primeiro trata 

da entrevista com trabalhadores envolvidos no manejo de RSU, enquanto o segundo trata 

daqueles envolvidos na gestão estratégica de RSU. 

3.5 Tratamento dos dados 

Como mencionado anteriormente, nesta pesquisa parte dos indicadores analisados 

decorrem do IGR, concebido por Ferraz (2008). Estes aspectos dizem respeito à gestão de RSU 

em nível estratégico e totalizam 65 indicadores que consideram as dimensões política, 

econômica, sociocultural e educacional. Destaca-se aqui a importante ênfase que é dada ao 

PMGIRS e sua execução. No Quadro 4 se reproduz os aspectos e indicadores do IGR analisados 

nesta pesquisa. 

Quadro 4 – Aspectos do IGR que serão analisados. 
FATORES ITENS ANALISADOS 

Plano Municipal 
de Gestão 

Integrada de 
Resíduos 
Sólidos 

(PMGIRS) 

O Município possui PMGIRS aprovado 
O PMGIRS aprovado contempla o conteúdo mínimo legal (art. 19 da Lei 12.305/2010) 
No PMGIRS existem objetivos e metas claramente definidos 
O PMGIRS elenca indicadores de desempenho 
Nele estão estabelece planos e programas de trabalho 
Define projetos a serem implantados 
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Estabelece prioridades de programas e projetos 
Define cronogramas de trabalho 
Quem foi responsável pela elaboração técnica do PMGIRS 
O PMGIRS encontra-se atualizado 
Quando ocorreu a aprovação e início da execução do PMGIRS 

Execução do 
PMGIRS 

O cronograma vem sendo executado como previsto 
Os objetivos e metas vêm sendo alcançados 
Os indicadores de desempenhos vêm sendo acompanhados e monitorados 
O PMGIRS é avaliado periodicamente 
O PMGIRS é atualizado periodicamente 
Existe um profissional responsável pela execução do PMGIRS 
As responsabilidades e autoridades estão bem definidas 

Arranjo 
Institucional 

O setor responsável pela gestão dos RSU está alocado em área adequada e favorável dentro 
da Administração Municipal (Diretoria de Resíduos SAAE) 

Existe um gestor responsável pelo gerenciamento do setor de RSU 
O gestor possui formação e perfil técnico adequado para a função 
O gestor possui poder e autonomia adequada para tomada de decisões 

Existem políticas e diretrizes em nível de administração municipal adequadas para a gestão 
dos RSU 

Existe secretaria específica para gestão ambiental municipal adequadamente estruturada 

Estrutura e 
recursos 

As instalações civis destinadas ao setor administrativo e gerencial do setor de RSU são 
adequadas e bem dimensionadas 

Os mobiliários destinados ao setor são adequados 
Existem equipamentos de T.I disponíveis para serem utilizados na gestão dos RSU 
Os recursos materiais de apoio administrativo são adequados 
Os recursos humanos alocados para a gestão administrativa dos RSU são adequados 
Os recursos financeiros e investimentos são suficientes para da gestão adequada dos RSU 

Política de 
Recursos 
Humanos 

Existe programa de treinamento e capacitação dos funcionários do setor administrativo dos 
RSU 

Programa de segurança e prevenção de acidente é desenvolvido e aplicado no setor 
Plano de carreira para os funcionários administrativos é aplicado de maneira adequada 
Existe um departamento de Recursos Humanos 

Tecnologia na 
Gestão 

Programas de T.I. são aplicados para apoiar os trabalhos administrativos e gerenciais do 
setor de RSU 

Recursos de hardware são disponibilizados de forma adequada 
Recursos de software são aplicados adequadamente 
Capacitações em tecnologias de gestão são disponibilizadas para os funcionários 
Suporte técnico para apoio em T.I. é disponibilizado para o setor RSU 
Programa de aperfeiçoamento da qualidade na Gestão Pública é aplicado no setor de RSU 
Capacitação técnica específica sobre resíduos é oferecida aos funcionários do setor 
Avaliação da eficácia de gestão é aplicada no setor 
O Município aplica os conceitos da Hierarquia de Resíduos na Gestão (3, 4 ou 5 R's) 

Legislação 
Municipal 

O Plano Diretor do Município estabelece políticas e diretrizes relacionadas ao sistema de 
gestão dos RSU 

O município possui leis e regulamentos específicos voltados para o apoio da gestão dos 
RSU 

O município possui conselho deliberativo municipal de meio ambiente  
O município organiza e aplica a agenda ambiental local 

Gestão 
Financeira e de 

Custos 

Existe sistema estruturado de controle financeiro da renda mensal gerada pelas taxas de 
arrecadação 

Existe sistema estruturado de controle dos gastos mensais com a gestão de RSU 
Existe programa de racionalização e redução de custos operacionais mensais 
Existe programa de aumento da arrecadação 
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Existe programa de busca de recursos e financiamentos para aplicação no sistema de gestão 
dos RSU 

São emitidos relatórios gerenciais que permitem a adequada tomada de decisões 
administrativas 

Políticas de 
Inclusão Social 
de Catadores 

Existe programa de apoio e incentivo para a formação e desenvolvimento de cooperativas 
de catadores 

Existe programa de inclusão social e remuneração para catadores cooperados 
Assistentes sociais da prefeitura atuam em trabalhos desenvolvidos junto aos cooperados 
São oferecidos outros benefícios para cooperados (alimentação, financiamento, creche etc) 
São oferecidos cursos de formação para os cooperados 

Educação 
Ambiental 

O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino fundamental 
O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino médio 
O município promove programas de educação ambiental em faculdade/universidades 
Existem programas de reciclagem em escolas 
Existem programas de reciclagem em faculdades/universidades 
São promovidas campanhas de educação ambiental nos bairros da cidade 

São promovidas campanhas de educação ambiental nos condomínios habitacionais e nos 
grandes geradores 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008). 
 

A análise destes indicadores se dá de forma qualitativa, sendo que para o PMGIRS e 

para Plano Diretor do Município foi procedida a análise documental, enquanto os demais fatores 

foram obtidos por entrevistas com o gestor de resíduos, moradores e trabalhadores do sistema. 

Como forma de permitir uma análise completa do sistema de gestão, obteve-se, ainda, 

o Índice de Condição da Gestão de Resíduos Atualizado (ICGRA). Este possui 62 indicadores 

de desempenho elaborados a partir da atualização do Índice de Condição de Gestão de Resíduos 

(ICGR), disponível no Quadro 5, formulado por Dantas (2008) com 40 indicadores, que avaliam 

a gestão de resíduos sólidos nos itens relativos às características do sistema, planejamento e 

condições operacionais (MENDEZ, 2017; SOUTO; LOPES; RAMOS, 2019). 

Quadro 5 – Índice de Condição de Gestão de Resíduos (ICGR). 
ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS ATUALIZADO - ICGRA 

Munícipio: Bacia Hidrográfica: 

Órgão gestor: Consórcio: 

Tipo de contrato de gestão: Data vistoria: 

Responsável: Contato
: 

 Responsável pela vistoria: 

Item Subitem Avaliação Peso Pontos Item Subitem Avaliação Peso Pontos 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

O
 S

IS
T

E
M

A
 

cobertura da coleta regular 
domiciliar e comercial 

C  ≥ 90 % 5 

 

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
IS

 

remoção do lixo público 
adequada 4 

 
70%  ≤C< 90% 3 inadequada 0 

C  <  70% 0 
operacionalização da coleta 
regular domiciliar e comercial 

adequada 5 

 
coleta seletiva de resíduos 
recicláveis 

implantada 5 

 

parcialm. adeq 3 

parcialm.implan. 3 inadequada 0 

não realiza 0 
operacionalização da coleta 
seletiva 

adequada 5 

 coleta de resíduos do serviço de 
saúde 

realiza/controla 2 
 

parcialm. adeq 3 

não 0 não real./inadeq. 0 

coleta de resíduos da construção 
civil 

realiza/controla 3 
 Controle financeiro do sistema 

realiza 2 
 

não 0 não realiza 0 

coleta de equip. eletrôn., 
baterias, pilhas (inserv.) 

sim 1 
 controle de desempenho 

realiza 3 
 

não 0 não realiza 0 

coleta de pneus 
sim/ sem relev. 1 

 
avaliação crítica - introdução 
de objetivos e metas 

realiza 2 
 

não 0 não realiza 0 

aspecto visual dos logradouros bom 4  destinação final de RSS adequada 3  
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quanto à varrição regular 2 inadequada 0 

ruim 0 operação de unidade de 
reciclagem 

adequada 3 
 

aspecto visual dos logradouros 
quanto à capina, roçada e poda 

bom 4 

 

inadeq./inexist. 0 

regular 2 
reaproveitamento dos resíduos 
orgânicos 

adequado 4 

 ruim 0 parcial 2 

frota de veículos e equipamentos
adeq. e sufic. 4 

 
inoper./inexist. 0 

insuf. ou inadeq. 0 
destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos do município 

aterro sanit/adeq. 5 

 
existência de papeleiras e 
coletores nos locais públicos 

suficiente 3 

 

ater parc adeq. 3 

regular 2 lixão/inadeq. 0 

inexistente 0 
destinação final dos resíduos da 
construção civil 

reutiliz./reciclage
m 

4 

 subtotal 1 máximo 32  aterro 2 

Item Subitem Avaliação Peso Pontos destin. inadeq. 0 

P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
 D

O
 S

IS
T

E
M

A
 

controle de solicitações e 
reclamações 

sim 2 
 

realização de limpeza de ralos 
e sarjetas 

sim 2 
 

não 0 não 0 

existência de equipe de 
fiscalização 

sim 3 
 

remoção de animais mortos e 
veículos abandonados 

sim/ atvés solicit. 2 
 

não 0 não realiza 0 

existência de Plano de Gestão sim 5 
 

limpezas especiais (terrenos 
vazios, praias, favelas, etc) 

sim 2 
 

não 0 não realiza 0 

planejamento da coleta regular sim 4 
 

controle de utilização e 
manutenção da frota 

realiza/ terceriz. 4 
 

não 0 não realiza 0 

plano integrado de gestão de
RCC 

sim 3 
 

controle de acidentes do 
trabalho 

sim 3 
 

não 0 não 0 

planejamento da gestão de RSS sim 3 
 

controle de utilização EPI's 
(bota, luva, másc., etc) 

sim 4 
 

não 0 não 0 

planejamento da varrição de 
logradouros 

sim/ diária 3 
 

controle de absenteísmo nas 
equipes 

sim 3 
 

não 0 não 0 

existência de plano de capina, 
roçada e poda 

sim 2 
 

 subtotal 3 máximo 60  

não 0      

programas de educação 
ambiental e conscientização 

sim 5 
 

Soma dos pontos (Sub-total 1+2+3) 130  

parcial 3   

não realiza 0  ICGR = Soma dos pontos / 13 ICGR =  

auto sustentabilidade econômico 
financeira 

sim 3 
 

 
ICGR DANTAS  (2008) 

 
Avaliação 

não 0 

programas de inclusão de 
catadores no sistema 

sim/ aus. Catad.. 3 
 

0 a 7,9 Gestão inadequada 

não 0 8,0 10,0 Gestão adequada 

apoio à gestão participativa e 
consórcios 

sim 2 
 

Avaliação:  

não 0  

subtotal 2 máximo 38  

Fonte: Dantas (2008). 
 

Passados alguns anos desde a elaboração do ICGR de Dantas (2008), o surgimento de 

novas tecnologias e a aprovação da PNRS, fizeram com que Mendez (2017) identificasse novas 

demandas, não abarcadas pelos índices anteriormente utilizados nas avaliações, inclusive o 

ICGR. Assim, o autor propôs a inclusão de mais 22 indicadores no ICGR original, além da 

alteração do enquadramento final do desempenho, para fazer constar apenas as classificações 

“gestão inadequada” e “gestão adequada”, eliminando assim a classificação intermediária 

“gestão parcialmente adequada”, do ICGR de Dantas (2008). O resultado dessas atualizações é 

o Índice de Condição da Gestão de Resíduos Atualizado (ICGRA), que foi aplicado em dez 

municípios de pequeno e médio porte no Estado do Rio de Janeiro, visando sua validação. 

Dessa maneira, ICGRA, é composto por 40 indicadores, do ICGR de Dantas (2008), 

disponível no Quadro 5, que avaliam o sistema integrado de gestão nos itens relativos a 

características do sistema, planejamento do sistema e condições operacionais, e mais 22 
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indicadores, disponíveis no Quadro 6, que avaliam o alinhamento da gestão à PNRS e à 

evolução do manejo de resíduos sólidos, considerando as novas tecnologias (SOUTO; LOPES, 

2019). 

Quadro 6 – Índice de Condição da Gestão de Resíduos Atualizado (ICGRA). 
Item Subitem Avaliação Peso Pontos Item Subitem Avaliação Peso Pontos 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S 
D

A
 P

N
R

S 
E

 N
O

V
A

S 
T

É
C

N
IC

A
S

 

Sistema de normatização para 
logística  reversa dos produtos do 
art. 33 da PNRS* 

sim, para todos 4 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S 
D

A
 P

N
R

S 
E

 N
O

V
A

S 
T

É
C

N
IC

A
S

 

Utilização de veículos especiais 
para áreas de difícil acesso como 
triciclos, motos, etc. 

sim/não necessita 3 

 alguns produtos 2 
não 0 

não, nenhum 0 

Profissionais envolvidos na gestão 
de Resíduos de cargo efetivo e com 
formação na área 

sim, todos 3 

 
sistemas de barreiras para 
proteção de cursos d'água e 
manutenção dos mesmos 

sim, em todos 4 

 parcialmente 1 alguns pontos 2 

não, nenhum 0 não possui 0 

Plano de contingência para greve 
de funcionários dos serviços de 
limpeza urbana 

sim 3 
 

disponibilização de coletor 
adequado para o armazena 
mento pré-coleta 

sim 3 
 

não 0 não 0 

Alocação de funcionários de 
acordo com idade e cond. Física 

sim 2 
 

remoção de materiais inservíveis 
como móveis e outros 

sim 2 
 

não 0 não 0 

Sistema de informações sobre a 
gestão de resíduos e característica 
dos diversos resíduos em site 
específico ou página espec. 

sim, implantado 4 

 

incentivos econômicos e/ou 
tributários para ações de não 
geração, redução, reutilização e 
reciclagem 

sim 4 

 
algumas 

informações 
disponíveis 

2 
incipientes 2 

não 0 
não, sem 

informação 
0 

Sistema de controle da frota por 
GPS e/ou SIG 

sim 3 
 

operações de triagem e 
reaproveitamento de RCC 

sim 3 
 

não 0 não 0 

monitoramento geotécnico e 
ambiental de áreas de disposição 
irregular de resíduos desativadas 

sim ou não possui 4 

 
preenchimento das informações 
do Sistema Nacional de 
Informações de Resíduos (SNIS)

sim, todas 4 

 possui algum tipo 2 algumas 2 

não monitora 0 não, nenhuma 0 

coletores públicos específicos para 
algum tipo de segregação na 
geração 

sim 4 

 

contrato de monitoramento 
geotécnico e ambiental dos 
aterros 
sanitários 

sim, incluindo pós fec 5 

 em parte do mun. 2 sim, na fase de oper 3 

não 0 não ou não possui 0 

operação de triagem de resíduos 
Licenciado e func. Corretamente 

sim 3 
 

dados relativos aos custos da 
destinação dos resíduos 

sim 2 
 

não 0 não 0 

Horários alternativos de coleta 
para redução de impacto no tráfego 
urbano 

sim / não 
necessário 

3 

 
Contratação de seguro de resp. 
civil para os geradores de res. 
perigosos (art. 40 PNRS) 

sim 3 

 em poucos bairros 1 
não 0 

não 0 

Coleta e/ou aproveita do biogás 
gerado nas áreas de disposição 
final de resíduos 

coleta + ger. 
energia 

5 

 

subtotal 4 máximo 73  

coleta e queima 3 Soma dos pontos máximos (Sub-total 1+2+3+4) 203  

sem coleta 0 Soma dos pontos (Sub-total 1+2+3+4)   

Possui algum tipo de Sistema de 
gestão implantado (ISSO 9.000 ou 
14.0001) 

Sim 2 
 

ICGRA = Soma dos pontos / 20,3 ICGRA  

ICGRA Avaliação 
Não 0 

 

 Sub total máximo 40  0 A 7,9 Gestão inadequada 

 
8,0 A 10,0 Gestão adequada 

Avaliação:  

Fonte: Mendez (2017). 
 

Após obtenção dos indicadores que o compõem, o cálculo do ICGRA pode ser 

facilmente realizado até mesmo sem o auxílio de ferramentas computacionais, já que envolve 

apenas operações matemáticas básicas. Mesmo assim, objetivando dar mais agilidade e 

confiabilidade a tal procedimento, utilizou-se o software Microsoft Excel®, no qual é possível, 
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a partir de parametrização prévia, obter o Índice automaticamente, após o preenchimento dos 

indicadores requeridos. 

Para a valoração do nível de atendimento de cada indicador inserido por Mendez (2017), 

tal qual foi executado para criação do ICGR por Dantas (2008), um questionário foi enviado a 

profissionais, técnicos e pesquisadores das áreas ambientais e de resíduos sólidos, para que cada 

um valorasse de 0 a 5 a importância do nível de atendimento de cada indicador (peso) no índice 

final. A partir das respostas, utilizou-se a média ponderada dos pesos dos indicadores valorados 

pelos profissionais consultados, dando peso 3 às respostas dos profissionais com nível de 

doutorado, 2 às respostas dos mestres e 1 para especialistas e graduados. 

A metodologia de análise de especialistas, tem sido a mais utilizada quando se trata da 

construção de índices ligados à questão dos resíduos, sendo utilizada, por exemplo, na 

formulação do Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos no Estado de São Paulo (IQR), 

desenvolvido pela CETESB, no Índice de Desempenho Ambiental Portuário (IDA), da ANTAQ 

e no Índice de Qualidade Operacional de Unidade de Tratamento Térmico por Autoclavagem 

de Resíduos de Serviço de Saúde (IQRSS), do INEA/RJ (DA SILVA; FUGII; SANTOYO, 

2017; MENDEZ, 2017). 

Figueiredo e Mello (2009) esclarecem que os índices, por avaliarem a condição geral de 

algo, podem mascarar algum fator específico inadequado, mas que acaba sendo compensado 

por outro que esteja ótimo. A possibilidade de segregar o próprio índice em indicadores, ou 

entre parâmetros, diferentes entre si, torna possível fazer observações dos itens separadamente. 

Dessa maneira, se pode verificar pontos mais e menos favoráveis dentro do contexto geral. 

Através dessa possibilidade pode-se criar outra forma de priorizar ações e tomadas de decisão 

(FIGUEIREDO; MELLO, 2009; HAMADA, 2011). Nesse sentido, o ICGRA mostra-se 

vantajoso, tendo em vista que o mesmo se apresenta organizado em submódulos temáticos, de 

forma a facilitar a análise segregada dos principais itens que compõem o SGRSU. 

Assim, por um lado o IGR abarca indicadores votados ao nível estratégico da Gestão de 

RSU, por outro ICGRA possui indicadores objetivos que traduzem vários aspectos da gestão e 

do manejo dos RSU e, por ter sido elaborado em 2017, leva em consideração as inovações 

trazidas PNRS e pelas técnicas de manejo dos resíduos sólidos. Além disso, o índice dá 

importante ênfase aos serviços de limpeza urbana, relevante para a qualidade ambiental das 

cidades, e ao planejamento da gestão, essencial ao sucesso da gestão pública. 

Adicionalmente, a aplicação dos instrumentos propostos se apresenta como um sistema 

de avaliação prático e de fácil aplicação, além de possuir baixo custo, sendo, portanto, 

ferramentas possíveis de utilização para avaliação externa no sistema de gestão integrada do 
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município, permitindo identificar o desempenho de cada uma das áreas e assim evidenciar 

eventuais deficiências.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os dados obtidos nesta pesquisa permitiram a obtenção de um diagnóstico relativo à 

gestão de RSU no Município de Vilhena, considerando as dimensões política, ambiental, 

econômica, social e cultural.  

Em virtude da diversidade de arranjos institucionais que a gestão e o manejo de resíduos 

podem assumir, dada à autonomia dos entes federativos municipais, entende-se necessário 

dedicar um espaço à descrição dessa organização no Município objeto deste trabalho. Essa 

descrição é resumida na subseção seguinte. 

4.1 Gestão e manejo de resíduos sólidos do Município  

No âmbito de Vilhena a gestão dos resíduos sólidos se dá de forma compartilhada entre 

diferentes entidades. Enquanto os resíduos domiciliares urbanos (RDO) ficam a cargo do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vilhena (SAAE), a Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos (SEMOSP) fica responsável pelos resíduos de limpeza urbana (RPU). Os 

resíduos de construção civil (RCC) e os de serviços de saúde (RSS) são de responsabilidade 

dos geradores. Na Figura 7 busca-se ilustrar a organização dos principais atores envolvidos no 

manejo dos RSU do Município. 

Figura 7 – Manejo dos diferentes resíduos sólidos no Município de Vilhena. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 
Assim, há no Município uma autarquia responsável pela gestão dos resíduos 

domiciliares urbanos (RDO), trata-se do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vilhena 

(SAAE), entidade que é ainda detentora de exclusividade na prestação dos serviços de 

fornecimento de água tratada canalizada, bem como na coleta e tratamento de esgotos no 
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Município, em conformidade com o Decreto nº 3.483 de 2001 (MUNICÍPIO DE VILHENA, 

2001). Tendo em vista a diversidade de serviços de saneamento atribuídos ao SAAE, a entidade 

conta com uma Diretoria de Resíduos Sólidos, a qual é atribuída a gestão. 

A atribuição da gestão de RDO à mesma entidade responsável por outras atividades de 

saneamento pode se apresentar com um ponto positivo para a gestão, já que tais atividades 

encontram-se relacionadas diretamente umas às outras, de forma que uma boa gestão de 

resíduos tem potencial de impactar positivamente na gestão e qualidade das águas. 

O SAAE executa diretamente as atividades relacionadas à prestação dos serviços de 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, enquanto as ações de gerenciamento de 

resíduos são terceirizadas. Neste sentido, a coleta e transporte são realizados pela empresa 

LIMPSERV – RLP - Rondônia Limpeza Pública e Serviços de Coletas de Resíduos – LTDA, 

de agora em diante referida apenas como RLP, enquanto a destinação final ambientalmente 

adequada fica a cargo da MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos, doravante chamada 

de MFM. Antes de serem aterrados, os resíduos passam por seleção em um galpão de triagem 

instalado no interior do aterro sanitário, onde atuam cooperados da Cooperativa de Trabalho e 

Reciclagem de Resíduos Sólidos do Cone Sul (RECICOOP-SUL) que, segundo a Diretoria de 

Resíduos do SAAE, triam 40% dos RDO coletados no Município. 

No Município de Vilhena, os resíduos são coletados em 100% dos domicílios urbanos, 

o que inclui além da cidade de Vilhena, mais dois distritos do Município, sendo que a coleta é 

diária na região central da cidade, onde fica o principal polo comercial, e até três vezes por 

semana nos bairros residenciais (BASTOS, 2019; SAAE, 2021a). Em 2020 foi coletada uma 

média mensal de 1.879 toneladas de RDO no Município. No Gráfico 3 é apresentado o histórico 

de resíduos recebidos no aterro sanitário de Vilhena nos últimos anos. 

Gráfico 3 – Resíduos Recebidos no Aterro Sanitário de Vilhena de 2018 a agosto de 
2021. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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A análise do Gráfico 3 permite observar o aumento paulatino na quantidade de resíduos 

coletados anualmente no Município de Vilhena. Neste sentido, se vêm leves aumentos de 3% 

de 2018 para 2019 e de 1% de 2019 para 2020, destacando-se que em 2020, especialmente em 

virtude dos impactos da Covid-19 sobre o cotidiano da população, não se observa uma redução 

na quantidade de resíduos coletados, mas sim uma desaceleração em relação ao ano anterior. Já 

em relação ao período de janeiro a agosto 2021, até onde os dados estão disponíveis, e em 

comparação com o mesmo período do ano anterior observa-se uma redução de 2%. 

A desaceleração do crescimento na quantidade de resíduos coletados em 2020, aliada a 

uma aparente tendência de redução no ano de 2021 requer atenção da municipalidade, já que 

não é possível inferir causas para tal fenômeno sem um estudo específico, além de ter havido 

um aumento na estimativa populacional do Município, que foi de 5% em 2019 e de mais 2% 

em 2020 (IBGE, 2021a). Em todo caso tal redução pode representar uma queda na efetividade 

da coleta, já que existe a possibilidade de aumento na geração destes resíduos. 

Ainda analisando o Gráfico 3 e conforme destacado pela Diretoria de Resíduos do 

SAAE, a quantidade de resíduos domiciliares coletados sofre um acréscimo nos meses mais 

chuvosos do ano, que na região vai de outubro a março. A fim de ilustrar melhor essa 

sazonalidade, no Gráfico 4 apresenta-se os dados de RDO coletados em 2019 e os compara à 

média histórica de precipitação no Município no período de 1999 a 2019. 

Gráfico 4 – RDO coletado versus precipitação pluviométrica em Vilhena. 

 
Fonte: dados da pesquisa e CLIMATE-DATA (2020). 
 

Como busca-se destacar, a massa de RDO coletada em Vilhena é reduzida nos meses de 

estiagem na região, onde observa-se que entre maio e outubro os valores permanecem abaixo 

da média anual, fato que também é observado em relação às precipitações pluviométricas 

registradas no Município. Embora essas variações não se apresentem de forma proporcional, 

infere-se a possibilidade de haver uma relação entre as variáveis chuva e RDO coletado. Essa 

variação é explicada, segundo a Diretoria de Resíduos do SAAE, devido a insipiência de abrigos 

cobertos para resíduos no Município, de forma que a incidência das chuvas diretamente sobre 
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os resíduos acondicionados inadequadamente acaba aumentando a umidade da massa residual 

e, por consequência, o seu peso. 

Interessante notar que apesar da compactação destes resíduos, ainda nos caminhões 

coletores, tal procedimento não é suficiente para eliminar totalmente a água misturada aos 

RDO, o que acaba majorando o peso dos resíduos a serem aterrados, levando a impactos 

ambientais, a exemplo do maior volume de chorume e lixiviados, bem como econômicos, já 

que o pagamento pelo manejo de resíduos se dá em função do peso aferido. 

De acordo com o SAAE, a implantação da coleta seletiva mecanizada solidária ajudará 

na minimização dos efeitos da chuva sobre os resíduos, tendo e vista que os coletores serão 

dotados de cobertura adequada e a operação envolve a limpeza de contêineres, aumentando as 

condições de higiene do armazenamento pré-coleta, conforme reproduzido na Figura 8. 

Figura 8 – Equipamento de coleta seletiva mecanizada solidária de Vilhena. 

 
Fonte: Município de Vilhena (2021a). 
 

Como essa solução não será adotada imediatamente em todo o Município, o incentivo a 

adoção de abrigos cobertos deve ser considerado, tendo em vista o potencial de benefícios que 

pode trazer. Em todo caso, considera-se que, ao avaliar quaisquer medidas relacionadas ao 

sistema de gestão de resíduos de Vilhena, é necessário ter em mente o projeto de coleta seletiva 

mecanizada solidária, a fim de tornar as ações mais eficientes, já que este encontra-se em fase 

de implantação, com diversos equipamentos já adquiridos. 

Quanto à destinação final, até 2014 Vilhena possuía um lixão a céu aberto, localizado a 

cerca de 10 km da área urbana. O Município fechou o lixão e passou a promover a destinação 

dos resíduos para o aterro sanitário com implantação da coleta seletiva. Devido recomendações 
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do Ministério Público, a Prefeitura de Vilhena, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o 

SAAE desenvolveram estudos para a recuperação da área do antigo lixão (BONI, 2014). 

O aterro sanitário de Vilhena foi o primeiro empreendimento do tipo legalizado no 

Estado (FERRETE; MARINES, 2019) e há época de sua entrada em funcionamento recebia 

resíduos dos municípios de Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e até de Presidente Médici, este 

último distante cerca de 300 km de Vilhena. Trata-se de um aterro da iniciativa privada, operado 

pela MFM Ambiental e que ocupa uma área de 475 hectares, fica localizado a cerca de 25 km 

do centro urbano e tem capacidade para receber 300 toneladas de resíduos por dia. Atualmente 

recebe cerca de 120 toneladas diárias, oriundas de municípios do Cone Sul de Rondônia, além 

de 3 municípios de Mato Grosso (SEDAM, 2020). Deste volume, em média 1.879 toneladas 

mensais são oriundas do Município de Vilhena. Segundo estimativas da MFM, o Aterro 

Sanitário Regional de Vilhena, possui área com a possibilidade de expansão para uma vida útil 

de até 65 anos. 

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) fica responsável pelos 

resíduos de limpeza urbana (RPU), promovendo a conservação, limpeza e arborização de 

parques e jardins, praças, cemitérios e demais logradouros públicos de forma direta. Os RPU 

coletados pela SEMOSP são acumulados nas instalações da Secretaria e, ao obter-se um volume 

adequado, são posteriormente destinados ao aterro da MFM por intermédio do SAAE. 

Tratando-se dos resíduos de construção civil (RCC), por ser responsabilidade dos 

geradores, o manejo é realizado por organizações privadas, ficando a cargo do Poder Público 

Municipal apenas o monitoramento e a fiscalização da prestação de tais serviços, onde a coleta 

é feita por empresas especializadas, enquanto o tratamento e a disposição final são realizados 

através da Associação dos Coletores de Entulho de Vilhena (ACEV), uma associação criada 

pelas próprias empresas. 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS), são de responsabilidade dos geradores, de 

forma que o Município mantém contrato com a empresa Paz Ambiental – LTDA, especializada 

na coleta, tratamento e disposição correta deste tipo de resíduo. Ao mesmo tempo, o Poder 

Municipal exige, no processo de licenciamento de consultórios, clínicas, ambulatórios e outros 

serviços particulares que produzam RSS, um contrato com empresa credenciada para a coleta, 

tratamento e disposição final desses resíduos. A Paz Ambiental é a única empresa da região que 

atua neste ramo e, após coleta e tratamento por incineração, destina a matéria resultante a aterros 

classe I de outras Unidades da Federação. 

Como brevemente descrito, o sistema de gestão de resíduos de Vilhena envolve ampla 

gama de atores, o que remete a um dos sentidos da expressão “gestão integrada”. Tal definição 
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refere-se à de integração desses agentes, a fim de estabelecer e aprimorar a gestão, englobando 

todas as condicionantes envolvidas no processo e possibilitando um desenvolvimento uniforme 

e harmônico entre todos os interessados, de forma a atingir os objetivos propostos, adequados 

às necessidades e características de cada comunidade (MESQUITA JÚNIOR, 2007). 

4.2 Condições da Gestão de Resíduos Sólidos em Vilhena 

Como forma de permitir uma análise mais detida do sistema de gestão, obteve-se o 

Índice de Condição da Gestão de Resíduos Atualizado (ICGRA) que, como dito na seção de 

metodologia, possui 62 indicadores de desempenho elaborados a partir da atualização do Índice 

de Condição de Gestão de Resíduos (ICGR). Dessa maneira, ICGRA, é composto por 40 

indicadores que avaliam o sistema integrado de gestão nos itens relativos a características do 

sistema, planejamento do sistema e condições operacionais, e mais 22 indicadores que avaliam 

o alinhamento da gestão à PNRS e à evolução do manejo de resíduos sólidos, considerando as 

novas tecnologias (SOUTO; LOPES, 2019). 

Para a obtenção dos indicadores que compõem o ICGRA os dados foram obtidos a partir 

das entrevistas realizadas com o Gestor de Resíduos do SAAE, com representantes dos 

domicílios urbanos de Vilhena e com trabalhadores da gestão e do manejo de RSU. Estas 

entrevistas ocorreram no período de 20 de setembro a 21 de outubro. Além disso, durante a fase 

de entrevistas, foi realizada a observação de logradouros, oportunidade em que foram captadas 

algumas imagens reproduzidas neste trabalho. 

ICGRA dá importante ênfase aos serviços de limpeza urbana, relevante para a qualidade 

ambiental das cidades, e ao planejamento da gestão, essencial ao sucesso da gestão pública. 

Assim, entende-se que a obtenção deste índice tem o potencial de deixar mais claras as 

condições em que se encontra a gestão de RSU em Vilhena, contribuindo para conclusões mais 

acertadas acerca desta atividade essencial. 

Por fins didáticos, optou-se por apresentar separadamente a análise dos indicadores do 

dos 3 primeiros submódulos, que correspondem ao ICGR original e, em seguida, os do último 

submódulo que, na prática são a efetiva atualização que criou o ICGRA. 

4.2.1 Submódulos do Índice de Condição de Gestão de Resíduos 

Conforme Dantas (2008) relata, o ICGR foi constituído por indicadores agrupados em 

três itens: características do sistema, planejamento do sistema e condições operacionais. Estes 

itens foram elaborados com o objetivo de os relacionar ao Ciclo PDCA, onde as características 
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do sistema são pontuadas e conjuntamente o P (Plan) e o D (Do) do sistema são avaliados. De 

acordo com a Autora, isso torna possível detectar deficiências do sistema (C - Check) de acordo 

com a pontuação parcial dos seus submódulos (DANTAS, 2008). Dessa maneira, espera-se que 

seja possível orientar ações (A - Action), sejam elas de padronização ou de correção. No Quadro 

7 são apresentados os indicadores e os valores obtidos por Vilhena para o ICGR. 

Quadro 7 – Índice de Condição de Gestão de Resíduos (ICGR) do Município de Vilhena. 
ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS - ICGR (DANTAS) 

MUNICÍPIO: Vilhena-RO 

  

BACIA HIDROGRÁFICA: Rio Roosevelt 
ÓRGÃO GESTOR: Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de 
Vilhena 

CONSÓRCIO: Nenhum 

TIPO DE CONTRATO DE GESTÃO:  DATA VISTORIA: de 20 de setembro a 21 de outubro de 2021 
RESPONSÁVEL: Diretor de Resíduos CONTATO: omitido propositalmente 
ÍTEM SUBITEM  AVALIAÇÃO PESO PONTOS ÍTEM SUBITEM  AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍST
IC

A
S

 D
O

 S
IST

E
M

A
 

Cobertura (C) da 
coleta regular 
domiciliar e 
comercial 

≥ 90% 5 

5 

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S O

P
E

R
A

C
IO

N
A

IS
 

Remoção do lixo público 
Adequada 4 

4 
70%≤ C<90% 3 Inadequada 0 

C < 70% 0 
Operacionalização da 
coleta regular domiciliar 
e comercial 

Adequada 5 

5 
Coleta seletiva de 
resíduos recicláveis 

Implantada 5 

3 

Parcialmente adequada 3 
Parcialmente 
Implantada 

3 Inadequada 0 

Não realiza 0 
Operacionalização da 
coleta seletiva 

Adequada 5 
5 Coleta de Resíduos 

de saúde 
Realiza/Controla 2 

2 
Parcialmente adequada 3 

Não 0 Inadequada 0 
Coleta de resíduos da 
construção civil 

Realiza/Controla 3 
0 

Controle financeiro do 
sistema 

Realiza 2 
2 

Não 0 Não realiza 0 
Coleta de 
eletrônicos, baterias, 
pilhas (inserv.) 

Sim 1 
0 Controle de desempenho 

Realiza 3 
0 

Não 0 Não realiza 0 

Coleta de pneus 
Sim/Sem Relev. 1 

1 
Avaliação crítica - 
introdução de objetivos e 
metas 

Realiza 2 
2 

Não 0 Não realiza 0 

Aspecto visual dos 
logradouros quanto à 
varrição 

Bom 4 
2 

Destinação final de RSS 
Adequada 3 

3 
Regular 2 Inadequada 0 
Ruim 0 Operação de unidade de 

reciclagem 
Adequada 3 

3 
Aspecto visual dos 
logradouros quanto à 
capina, roçada e 
poda 

Bom 4 

0 

Inadequada/Inexistente 0 
Regular 2 

Reaproveitamento dos 
resíduos orgânicos 

Adequado 4 

2 Ruim 0 Parcialmente adequada 2 

Frota de veículos e 
equipamentos 

Adeq. e sufic. 4 
0 

Inoperante/Inexistente 0 

Insuf. ou inadeq. 0 
Destinação final dos RSU 
do município 

Aterro 
sanitário/adequado 

5 

5 Existência de 
papeleiras e 
coletores nos locais 
públicos 

Suficiente 3 
0 

Aterro parcialmente 
adequado 

3 

Regular 2 Lixão/inadequado 0 
Inexistente 0 

Destinação final dos 
RCC do município 

Reutilização/reciclagem 4 
 0 Subtotal 1 Máximo 32 13 Aterro 2 

ÍTEM SUBITEM  AVALIAÇÃO PESO PONTOS Destinação Inadequada 0 

P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
 D

O
 SIST

E
M

A
 

Controle de 
solicitações e 
reclamações 

Sim 2 
2 

Realização de limpeza de 
ralos e sarjetas 

Sim 2 
2 

Não 0 Não realiza 0 

Existência de equipe 
de fiscalização 

Sim 3 
3 

Remoção de animais 
mortos e veículos 
abandonados 

Sim/ através. solicitação 2 
0 

Não 0 Não realiza 0 

Existência de plano 
de gestão 

Sim 5 
5 

Limpezas especiais 
(terrenos vazios, Praias, 
favelas etc.) 

Sim 2 
2 

Não 0 Não realiza 0 

Planejamento da 
coleta regular 

Sim 4 
4 

Controle de utilização e 
manutenção da frota 

Sim 4 
4 

Não 0 Não 0 
Plano integrado de 
gestão de RCC 

Sim 3 
3 

Controle de acidentes do 
trabalho 

Sim 3 
3 

Não 0 Não 0 

Plano integrado de 
gestão de RSS 

Sim 3 
0 

Controle de utilização de 
EPI's (bota, luva, máscara 
etc) 

Sim 4 
4 

Não 0 Não 0 

Planejamento da 
varrição de 
logradouros 

Sim/diária 3 
3 

Controle de absenteísmo 
nas equipes 

Sim 3 
3 

Não 0 Não 0 

Existência de plano 
de capina, roçada e 
poda 

Sim 2 
2 

Subtotal 3 Máximo 60 49 

Não 0      

Programas de 
educação ambiental 
e conscientização 

Sim 5 
5 

Soma dos pontos (subtotal 1+2+3) 130 92 
Parcial 3   
Não realiza 0 ICGR = Soma/13 ICGR 7,076923 
Sim 3 0   
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Auto 
sustentabilidade 
econômico 
financeira 

Não 0 ICGR - DANTAS (2008) AVALIAÇÃO 

Programa de 
inclusão de catadores 
no sistema 

Sim/ausência 3 
3 

0 a 6,0 Gestão inadequada 

Não 0 6,01 a 8,0 Gestão parcialmente adequada 

Apoio à gestão 
participativa e 
consórcios 

Sim 2 
0 

8,0 a 10 Gestão adequada 

Não 0 AVALIAÇÃO Gestão parcialmente adequada 
     

Subtotal 2 Máximo 38 30                
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Como pode ser verificado, quanto ao ICGR, o resultado final obtido foi de 7,08 pontos, 

valor equivalente ao de uma gestão parcialmente adequada, conforme estabelecido por Dantas 

(2008). Tendo em vista o caráter pragmático deste trabalho, será dada ênfase aos indicadores 

não completamente atendidos pelo Município, afinal, no pragmatismo o conhecimento é 

valorizado para permitir que ações sejam realizadas com sucesso e a pesquisa busca contribuir 

com soluções que informem a prática futura (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016). 

4.2.1.1 Características do Sistema 

O primeiro submódulo foi justamente o que a municipalidade obteve os piores índices, 

atingindo apenas 40,6% dos pontos possíveis. Este item compreende 10 indicadores que têm 

por objetivo caracterizar o Sistema de Gestão Integrada de Resíduos de um Município. O 

Sistema engloba vários tipos de resíduos, como os domiciliares, os comerciais, os do serviço 

de saúde, os da construção civil e os especiais e nesta etapa se quer analisar questões relativas 

às atividades de coleta, varrição, capina, roçada, poda de árvores e à frota e equipamentos, que 

incluem os coletores e papeleiras (DANTAS, 2008). 

Primeiramente destaca-se como ponto positivo a cobertura da coleta regular domiciliar 

e comercial em 100% do Município, inclusive com atendimento dos distritos de São Lourenço 

e Nova Conquista, distantes 56 e 54 km da Cidade, respectivamente, além da Comunidade Vista 

Alegre, que fica a cerca de 70 km. 

Por outro, lado a coleta seletiva de resíduos recicláveis ainda não se encontra totalmente 

implantada no Município, que de acordo com o SAAE abrange cerca de 40% do Município, 

tendo em vista a prioridade que é dada aos grandes geradores. Por esse motivo, atribui-se a este 

indicador a pontuação correspondente a “parcialmente atendido”. 

Conforme informado durante entrevista, esse percentual não é maior devido às 

limitações de recursos, já que o contrato de coleta e transporte de resíduos que é mantido pela 

Autarquia contempla apenas uma equipe dedicada a este tipo de resíduos. No momento da 

coleta de dados deste trabalho, estava em andamento o do Pregão Eletrônico n° 28/2021 do 

SAAE, que prevê ampliar a capacidade da coleta seletiva do Município através da contratação 



80 

de mais uma equipe dedicada, bem como da exigência de caminhões compactadores com maior 

capacidade de armazenamento. Ainda de acordo com o SAAE, encontra-se em fase de 

implantação a coleta seletiva mecanizada solidária que, quando em total operação terá 

capacidade de abarcar totalmente os resíduos recicláveis do Município. 

O indicador de coleta de RCC foi julgado não atendido, pois, conforme foi constatado, 

não há atuação do Município no sentido de realizar ou controlar tal atividade, que permanece 

desordenada. Como consequência, foi rotineiramente observada e registrada, durante a fase de 

coleta de dados nos logradouros públicos, a ocorrência de diversos pontos de descarte indevido 

de RCC, conduta inadequada e diversas vezes agravada, ainda, pela disposição destes materiais 

em locais que dificultam ou mesmo impedem a passagem de transeuntes, especialmente 

daqueles que eventualmente possuam limitações de mobilidade. Destaca-se aqui a relevância 

do direito à acessibilidade e mobilidade no cenário contemporâneo, onde o Senado Federal 

aprovou, em setembro deste ano, a inclusão explicita de tais direitos como individuais e 

coletivos no texto constitucional da República (SENADO FEDERAL, 2014c). 

Neste sentido, conforme ficou constatado, todo o manejo de RCC do Município é 

realizado por particulares, sendo depreendido que toda operação fica por conta dos próprios 

geradores, que têm a opção de contratar uma das diversas empresas especializadas no 

acondicionamento e destinação final deste tipo de RSU. No caso do Município, existe a 

Associação dos Coletores de Entulho de Vilhena (ACEV), instituição que congrega e defende 

os interesses dos empreendimentos deste ramo. 

Tendo em vista a vedação da mistura de RCC a outros tipos de RSU, a ACEV possui 

uma área licenciada para a destinação dos RCC do Município, tal área é localizada na área de 

transição entre o perímetro urbano e rural e é uma concessão do Município à Associação 

(CÂMARA MUNICIPAL DE VILHENA, 2017). Assim, as empresas Associadas prestam os 

serviços de coleta e destinação de RCC sob demanda, sendo que, ao ser acionada, a empresa 

escolhida destina caçambas ao endereço solicitado, conforme Figura 9A, fazendo o 

recolhimento e destinação à área de disposição posteriormente. O serviço é cobrado de acordo 

com a capacidade da caçamba solicitada, havendo basicamente 3 dimensões: a de 6 mil litros, 

ao custo de R$ 180,00; a de 5 mil litros, ao custo de R$ 150,00 e a de 3 mil litros, ao custo de 

R$ 130,00. 

Figura 9 – Resíduos de construção e demolição. 
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Fonte: dados da pesquisa. 
 

Além disso, conforme Bastos (2019), foi implantada uma pequena indústria de 

reciclagem de resíduos de construção civil no Município, entretanto essa medida por si não foi 

capaz de obstar os descartes irregulares dos materiais no Município. 

O serviço teria todas as condições para o adequado manejo dos RCC não fossem duas 

situações. Primeiramente, boa parcela da população não parece disposta a pagar pela correta 

destinação deste material, já que prefere despejá-lo em terrenos baldios, áreas públicas ou 

mesmo mantê-los em frente as suas próprias edificações, como registrado nas Figuras 9B e 9C. 

Em segundo lugar, talvez por falta de conhecimento ou mero desprezo às orientações dos 

prestadores, muitos contratantes acondicionam outros tipos de resíduos juntos aos RCC, como 

demostrado na Figura 9D, conduta que já rendeu problemas ambientais, inclusive com atuação 

dos órgãos fiscalizadores, notadamente o Ministério Público Federal (MPF) e Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), chegando ao ponto de ocorrerem interdições de 

empresas sob a acusação de crime ambiental (MUNICÍPIO DE VILHENA, 2017b). 

Ainda acerca dos RCC, constatou-se o despejo deste tipo de resíduos em regiões 

próximas a cursos d’água, registrado na Figura 9E, seja como forma clandestina de destinação 

ou como a aparente tentativa de contenção de erosões provocadas por águas pluviais não 

canalizadas. Em ambos os casos, a ação resulta na contaminação e aterramento destes recursos 

hídricos, registrados na Figura 9F, ação que não parece ser combatida pelo poder público, seja 

através de ações educativas, sinalização destas regiões ou mesmo da instalação de barreiras que 

permitam a contenção dos resíduos antes que os mesmos alcancem as águas. 

A coleta de eletrônicos, baterias e pilhas foi um dos indicadores não atendidos pelo 

Município e, de acordo com o SAAE, havia uma parceria com uma cooperativa local, onde a 



82 

Autarquia custeava aluguel, energia, telefone e alguns equipamentos para o processamento 

destes resíduos. A época da operação, o SAAE disponibilizava dois semirreboques como pontos 

de entrega voluntária (PEV) volantes, tal como o registrado na Figura 10, e que a cada quinzena 

eram movidos para locais estratégicos no Município. Os resíduos iam para a Cooperativa que 

deveria realizar a separação de componentes e a destinação adequada dos mesmos. 

Figura 10 – Ponto volante de entrega voluntária de eletrônicos inutilizáveis. 

 
Fonte: Belze (2019, p. 13). 
 

Acontece que, segundo o SAAE, as operações foram encerradas pois o material de maior 

valor econômico, como os metais, era facilmente revendido enquanto o restante acabou se 

acumulando e trazendo transtornos à população e à Autarquia, motivo pelo qual atualmente o 

Município não realiza a coleta ou tem postos ou coletores para entrega destes resíduos. 

Importante destacar aqui que os resíduos eletroeletrônicos se tornaram uma grande 

preocupação, sendo a categoria de resíduos que mais cresce no mundo. Ao passo que tal resíduo 

é composto por materiais de alto valor agregado, o mesmo contém componentes perigosos, 

características que demandam fluxos estratégicos e diferenciados para garantir tratamento 

adequado e recuperação de valor (XAVIER; OTTONI; LEPAWSKY, 2021). Nesse sentido, 

este é um ponto crítico e que a Administração Municipal deve dar especial atenção. 

Os indicadores relativos ao aspecto visual dos logradouros quanto à varrição, bem como 

à capina, roçada e poda contribuíram de forma relevante para a baixa pontuação do Município 

neste submódulo, haja vista que, caso plenamente atendidos somariam 8 pontos ao mesmo. 

Entretanto, conforme a opinião dos representantes de domicílios, a maior parcela da população 

considerou a varrição “regular” (48%) e a capina, roçada e poda “ruim” (49%). Na Figura 11 

reproduz-se amostras dos aspectos encontrados durante a fase de campo. 

Figura 11 – Aspecto visual de alguns logradouros públicos de Vilhena. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

É importante destacar que estes dois indicadores obtiveram apenas 5% dos julgamentos 

considerados “bom”, indicando a expectativa da população por melhorias no aspecto visual dos 

locais públicos. Logradouros bem cuidados refletem uma preocupação do Município com a 

população e com imagem do Município que é apresentada. Além disso, Monteiro et al. (2001) 

argumentam que a manutenção destes locais limpos se justifica por razões sanitárias, estéticas 

e de segurança, elencando como principais motivações as constantes no Quadro 8. 

Quadro 8 – Razões para a manutenção da boa limpeza de logradouros públicos. 
Aspecto Motivos 

Sanitário 
Prevenir doenças resultantes da proliferação de vetores em depósitos de lixo nas ruas ou em 
terrenos baldios; 
Evitar danos à saúde resultantes de poeira em contato com os olhos, ouvidos, nariz e garganta. 

Estético 

Instilar orgulho aos habitantes; 
Melhorar a aparência da comunidade; 
Ajudar a atrair novos residentes e turistas; 
Valorizar os imóveis e movimentar os negócios. 

Segurança 
Prevenir danos causados por impedimentos ao tráfego, como galhadas e objetos cortantes; 
Evitar derrapagens, causadas por poeira e terra, e incêndios, causados por folhas e capim secos; 
Evitar o entupimento do sistema de drenagem de águas pluviais. 

Fonte: Monteiro et al. (2001). 
 

Registra-se que, através da observação realizada em campo, foi possível notar que a 

maioria dos locais apresentava pouca ou mesmo nenhuma quantidade de resíduos diferentes de 

terra e folhagens. Neste sentido, Monteiro et al. (2001, p. 92) dizem que 

[...] os detritos que mais ferem o senso de higiene e limpeza dos cidadãos são os 
papéis, plásticos, embalagens e restos de comida atirados às ruas. Uma sarjeta com 
um pouco de terra e resíduos resultantes da abrasão da pavimentação não é 
considerada "suja" para a população, e sim os papéis e plásticos que se associam ao 
"lixo" (que produz mau cheiro, tem mau aspecto e atrai animais indesejáveis). 

Mesmo assim, ficou evidenciada a necessidade de atuação da Administração Municipal 

no sentido de melhorar a qualidade destes serviços, tendo em vista a insatisfação da população, 

bem como a gama de consequências que a inadequação das atividades pode trazer. 

Passando à adequação da frota de veículos e equipamentos do sistema, indicador não 

atendido pela municipalidade, Dantas (2008) diz que este permite avaliar a capacidade da frota 

de veículos e os equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana, se caminhões, 

tratores, carrinhos manuais, varredeiras e roçadeiras mecânicas e outros são adequados e 



84 

suficientes. Conforme relato do SAAE e já mencionado no indicador relativo à coleta de 

resíduos recicláveis, a Autarquia considera a frota insuficiente, razão pela qual atribuiu-se o 

valor 0 (zero) ao indicador. 

Este aspecto, se plenamente atendido, contribuiria para maior abrangência da coleta 

seletiva em Vilhena e, dessa forma, melhoraria, então, dois indicadores do índice e a qualidade 

geral dos serviços prestados à população. Neste sentido, durante a coleta dos dados desta 

pesquisa estava em andamento o procedimento licitatório para uma nova contratação dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e transporte ao aterro sanitário 

da Cidade de Vilhena. 

De acordo com o Edital do Pregão Eletrônico n° 28/2021 (SAAE, 2021b), além da 

quantidade de veículos e garis, será ampliada a capacidade de carga dos caminhões 

compactadores, que passarão de 15 para 19m³, bem como estes deverão ser dotados de 

dispositivo de basculamento de container, o que permitirá a coleta sem contato direto entre os 

trabalhadores e os resíduos manejados. Estas duas características dos novos equipamentos 

trarão dois benefícios à operação. Primeiramente, a maior capacidade de carga dos caminhões 

reduzirá o número de viagens ao aterro sanitário, tornando menos custosa e mais ágil a 

operação. Em segundo lugar, a capacidade basculante pode permitir a redução da quantidade 

de trabalhadores na coleta, já que é necessário apenas uma pessoa, além do motorista, operando 

os comandos do equipamento, para recolher um volume maior de resíduos, comparado à coleta 

manual porta a porta. 

Segundo o SAAE, a atualização de equipamentos vai em direção à implantação da coleta 

seletiva mecanizada solidária, sistema, que eliminará a necessidade de lixeiras em frente às 

casas, reduzirá custos de coleta e permitirá mais reciclagem e compostagem dos resíduos. 

O último indicador deste submódulo trata da existência de coletores e papeleiras nos 

locais públicos, sendo que a avaliação é de que no Município este item é “inexistente”, já que 

o SAAE afirma não existir, fato confirmado pela observação de logradouros públicos, onde foi 

encontrada, em quantidade irrelevante, apenas em algumas praças do Município, bem como no 

Parque Ecológico Marechal Rondon. 

Cabe ressaltar que compete ao Poder Público Municipal a instalação deste tipo de 

equipamento objetivando facilitar a coleta do lixo público. A responsabilidade pela destinação 

do resíduo público é da Prefeitura e algumas delas se esquecem que um gerenciamento eficaz 

requer a existência de uma quantidade adequada e suficiente desse tipo de equipamento. Em 

algumas cidades existe grande concentração de coletores no centro da cidade enquanto nas ruas 

adjacentes já não são mais instalados, atitude que sobrecarrega e onera a varrição. Quanto maior 
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o número de horas trabalhadas por quilômetro pelos garis que realizam a varrição, menos 

econômico é o sistema, por isso é de grande importância se ter coletores e papeleiras em 

quantidade suficiente. 

A análise dos indicadores deste submódulo, relacionados às características do sistema, 

já aponta algumas das deficiências do sistema. Pode-se inferir que os aspectos relacionados aos 

resíduos domiciliares e comerciais (RDO), bem como os de serviços de saúde (RSS) estão 

sendo geridos de forma mais adequada, quando em comparação aos resíduos de limpeza urbana 

(RPU) e da construção civil (RCC). 

Assim, é importante destacar que a gestão e manejo de RDO e RPU são responsabilidade 

da Gestão Municipal, sendo permitida a sua execução indireta, enquanto RSS e RCC são de 

responsabilidade dos geradores, sob monitoramento e fiscalização do Poder Público, conforme 

estabelecido na PNRS (BRASIL, 2010). 

Os indicadores deste submódulo apontam para uma população insatisfeita com a 

limpeza de logradouros públicos, onde sequer existem lixeiras e coletores. Destacadas as 

exceções, pode-se afirmar que o manejo inadequado de RDO causa mais desconforto à 

sociedade comparativamente aos RPU, como por exemplo os odores e líquidos decorrentes da 

decomposição de material orgânico, atração de animais e proliferação de vetores. Talvez por 

estas razões a gestão de RDO se apresente melhor tratada no Município. Não obstante, a 

realização da coleta e destinação destes dois tipos de resíduos é incumbência da 

Municipalidade, consistindo em prestação de serviço essencial e, por esta razão, não se 

apresenta como um serviço facultativo, mas sim como um dever da Administração, motivo pelo 

qual requerem a mesma atenção em todas as etapas de gestão e manejo. 

Em todo caso, mesmo quanto aos resíduos de responsabilidade dos geradores, cabe ao 

Poder Público, em todas suas esferas e níveis, atuar subsidiariamente com vistas a minimizar 

ou cessar eventuais danos ambientais e à saúde pública causados e/ou passíveis de acontecerem 

(BRASIL, 2010). 

Dessa forma, o que se depreende é que, em relação aos RSS, há uma preocupação maior 

da sociedade em geral, tendo em vista que as características que tornam esses resíduos perigosos 

são, em grande parte, de conhecimento popular, o que leva ao maior controle social. Já em 

relação aos RCC a percepção é que, por serem considerados inertes, isto é, suas características 

intrínsecas não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente (IPT; CEMPRE, 2018; 

MONTEIRO et al., 2001); há muito menos mobilização da sociedade, inclusive da 

Administração Pública, para adequar a sua gestão. 
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Este parece ser o caso de Vilhena, onde as entidades públicas e privadas que geram RSS 

precisam comprovar, previamente à obtenção de licenciamento ambiental, a contratação de 

serviços de coleta e destinação destes materiais através de prestadores devidamente 

credenciados pela autoridade ambiental do Município. 

Por outro lado, quanto aos RCC, parece haver atuação bastante tímida dos órgãos e 

poderes públicos, já que, conforme relatos dos entrevistados e observação, foram constatados 

inúmeros casos de despejo deste tipo de material pelo perímetro urbano do Município, o que 

aponta para um cenário de pouca ou nenhuma fiscalização direcionada aos geradores. A única 

atividade que se observou foi que, após atuação do MPF e interdição do aterro de RCC por 

parte da SEMMA, algumas adequações parecem ter ocorrido no local, mas isso se deu com fito 

de permitir a retomada das operações das empresas prestadoras de serviços de coleta e 

destinação de RCC. 

Neste sentido, o ideal seria aprofundar o estudo da gestão de RCC no Município, 

entretanto este não é objetivo desta dissertação e acredita-se que não haveria espaço suficiente 

para essa discussão, que parece exigir um trabalho especificamente construído para o tema. 

Assim, pontuadas as características do sistema, estas servem de parâmetros para avaliar 

o planejamento e a operação do sistema, constantes nas próximas subseções. 

4.2.1.2 Planejamento do Sistema 

Este item compreende 12 indicadores que têm por objetivo avaliar como está sendo 

realizado o planejamento do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos de um município. A base 

de todo planejamento deve ser o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) e ele deve abordar os planejamentos locais da execução dos serviços. A pontuação 

máxima que se pode atingir neste item é 38, Vilhena atingiu 30, ou seja, 79% dos pontos 

possíveis, o que pode ser considerado um planejamento parcialmente adequado. 

Dos 12 indicadores do submódulo, o Município apresentou uma situação não satisfatória 

em 3, discutidos a seguir, porém primeiramente destaca-se o que trata da existência de plano de 

gestão de RCC. 

No caso de Vilhena, a Lei n° 3.620 de 2013 é o documento institucionalizado como 

Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, sendo que os RCC são tratados 

concomitantemente dentro do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 

Vilhena (PLAMRESOLV). Conforme se verifica pela análise destes documentos, o conteúdo 

mínimo exigido pelo CONAMA não é atendido. 
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A Resolução CONAMA n° 307/2002, atualizada após a entrada em vigor da PNRS em 

2010, diz que o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) é 

instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil, devendo ser 

elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em consonância com o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (CONAMA, 2002). Entretanto, verifica-se pela análise 

de ambos documentos que o PMGRCC de Vilhena foi elaborado após o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Além disso, a mesma resolução traz, em seu artigo 6°, uma lista com 8 aspectos que 

deverão constar no o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, sendo que o 

Município não cumpre integralmente esses requisitos. No mesmo sentido, no PLAMRESOLV 

consta apenas uma seção que pretende ser um diagnóstico sobre estes resíduos, mas que é muito 

limitada, não trazendo ao menos dados relativos às quantidades de resíduos gerados ou 

coletados no Município; assim como algumas ações e metas relacionadas ao tema. 

Em todo caso, por existir um Plano estruturado e devidamente institucionalizado com a 

aprovação pelo Poder Legislativo, decidiu-se por pontuar tal indicador com atendido. 

Em relação aos indicadores não atendidos, o primeiro deles diz respeito à existência de 

um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), A Resolução 

CONAMA 358/2005 diz que se trata de 

[...] documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos 
princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que 
aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos serviços 
mencionados no art. 1o desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à 
geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao 
meio ambiente (CONAMA, 2005, p. 615). 

Além disso, tal plano dever ser elaborado por profissional de nível superior, habilitado 

pelo seu conselho de classe, com apresentação, inclusive, de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART). 

O Município não possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS), havendo apenas uma espécie de diagnóstico e algumas ações e metas relacionadas 

aos RSS no PLAMRESOLV, sendo que a primeira destas ações é justamente a implantação dos 

PGRSS nas unidades geradoras municipais, até 2017 (SAAE, 2014). 

O segundo indicador não atendido pelo Município trata da autossustentabilidade 

econômico-financeira do sistema. De acordo com o SAAE, os valores arrecadados pela 

Autarquia, a título de manejo de RSU, não são suficientes para cobrir as despesas com a 

atividade, motivo pelo qual o equilíbrio das finanças da Entidade acaba se dando através de 
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outras fontes, notadamente as receitas oriundas dos serviços relacionados ao fornecimento de 

água tratada canalizada. 

Uma das prioridades estabelecidas nas diretrizes nacionais para o saneamento básico é 

tornar os sistemas autossustentáveis, de maneira que os municípios consigam arrecadar valores 

que custeiem as despesas. Nesse sentido, a Lei n° 11.445 de 2007 estabelece que os serviços 

públicos de saneamento básico “terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por 

meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas 

adicionais, como subsídios ou subvenções [...]” (BRASIL, 2007, art. 29). 

Entretanto, conforme o Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2019, 

elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a receita arrecadada com os serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos municípios brasileiros, salvo algumas 

exceções, é insuficiente para manter as atividades dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, sendo que apenas 8% dos municípios têm autossuficiência (MDR, 2020). 

Assim, cabe aos gestores municipais avaliar criticamente os arranjos institucionais e sua 

relação com a capacidade de autossuficiência financeira, responsabilidade e transparência de 

suas ações. A avaliação deve compreender a capacidade de execução e de regulação do ponto 

de vista financeiro e ambiental. 

A revisão no sistema de cobranças é uma das principais metas a serem buscadas pelos 

municípios que, assim como Vilhena, operam em déficit. Acontece que no caso do Município, 

os valores são estabelecidos por lei complementar, atualizada pela última vez no ano de 2013, 

de forma que alterá-los depende do processo legislativo, o qual envolve diversos aspectos e 

interesses políticos que, muitas vezes, podem relegar a segundo plano fatores técnico-contábeis, 

motivo pelo qual o sistema permanece sem autossustentabilidade. 

O último indicador não atendido pelo Município neste submódulo refere-se ao apoio à 

gestão participativa e à gestão através de consórcios. Quanto a consórcios, Vilhena não participa 

de nenhuma iniciativa orientada à gestão de RSU. No mesmo sentido, não realiza atividades de 

apoio à participação da sociedade na gestão do sistema, levando à não pontuação do indicador. 

Um Sistema de Gestão eficaz, deve prever a realização de reuniões informativas ao 

longo do desenvolvimento e implantação do PMGIRS, com participação de entidades públicas 

e privadas e da sociedade civil organizada, à medida que se disponha de resultados que se 

considere conveniente divulgar ou que se imponha a necessidade de rediscutir aspectos 

específicos do Plano. Ao final de cada uma das fases principais dos trabalhos, podem ser 

realizados seminários, com ampla participação das entidades públicas e privadas envolvidas e 

da população em geral, para apresentação e discussão de resultados, de forma que esses aspectos 
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da gestão participativa podem favorecer também o controle de qualidade do Sistema 

(DANTAS, 2008). 

Com a análise dos indicadores deste submódulo, os quais se referem ao planejamento 

do sistema, pode-se visualizar que as deficiências se concentram em quatro pontos principais: 

o Plano Municipal de Gestão de RCC, o Plano de Gestão de RSS, a autossustentabilidade 

econômico-financeira do sistema e o apoio à gestão participativa. 

Destaca-se que aspectos relacionados aos RCC já foram objeto de destaque na subseção 

anterior, onde indicou-se que o Município não realiza e nem controla a coleta deste tipo de 

material. O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), a ser 

elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em consonância com o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é instrumento fundamental para a implementação da 

gestão dos resíduos da construção civil, pois é nele que são estabelecidas, entre outros aspectos, 

as diretrizes técnicas, procedimentos para a responsabilização de geradores, incentivos à 

reinserção dos resíduos no ciclo produtivo, ações de orientação, fiscalização e educação visando 

reduzir a geração e possibilitar a sua segregação (CONAMA, 2002). 

Ademais, a inércia da Administração Local por si configura, ao menos em tese, o 

descumprimento de determinação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), já 

que o prazo máximo para que municípios e Distrito Federal elaborassem ou adequassem seus 

PMGRCC encontra-se vencido desde janeiro de 2013, sendo concedidos mais 6 meses após a 

publicação para a implantação dos Planos. 

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) o 

cenário é pouco menos inadequado, já que o Município possui contrato para coleta e destinação 

adequadas destes resíduos que gera, bem como exige o mesmo dos demais geradores, havendo 

assim um relativo controle da atividade, a qual este trabalho não busca analisar a fundo. Neste 

sentido, ressalta-se que o PLAMRESOLV prevê a implantação dos PGRSS nas unidades 

geradoras municipais, entretanto esta ação deveria ter acontecido até 2017 (SAAE, 2014), 

representando um não cumprimento das metas estabelecidas pelo próprio Município. 

Como dito anteriormente, uma das prioridades estabelecidas nas diretrizes nacionais 

para o saneamento básico é tornar os sistemas autossustentáveis econômico e financeiramente 

e talvez essa devesse ser a principal prioridade da gestão de resíduos sólidos em Vilhena, já que 

a manutenção do mesmo em déficit tende a colapsá-lo. Assim é urgente a revisão das receitas e 

despesas do sistema, inclusive com o realinhamento tarifário, se for o caso. 

Mesmo que essa seja uma medida que desagrade a população, é uma atitude necessária 

e para qual deve ser dada ampla abertura para esclarecimento da situação e discussão de 
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soluções junto à sociedade. Trazer esse assunto à discussão pública, pode representar, ainda, 

uma oportunidade para fomentar a gestão participativa do sistema, lançando mão, por exemplo, 

dos órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos 

urbanos, instrumento expressamente previsto na PNRS (BRASIL, 2010). 

Acredita-se que, à exceção da promoção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, 

as deficiências deste submódulo requerem soluções de baixa e média complexidade e que 

trariam um cenário de maior segurança jurídica e legitimidade ao sistema, ao passo que 

permitiria o melhoramento das condições da gestão de resíduos no Município e da qualidade de 

vida da população. 

4.2.1.3 Condições Operacionais do Sistema 

Este é o submódulo em que o Município obteve os melhores resultados dentro do ICGR, 

alcançando uma pontuação de 8,17, sendo consideradas adequadas aquelas > 8,0 pontos. Este 

item compreende 18 indicadores, sendo aferido que os únicos não atendidos pelo Município 

tratam da remoção de animais mortos e veículos abandonados, bem como do controle de 

desempenho do sistema. Adicionalmente, o item relativo ao reaproveitamento de resíduos 

orgânicos restou julgado parcialmente adequado. 

Tratando, portanto, destes indicadores, conforme constatado nas entrevistas com 

representantes dos domicílios, do SAAE e mesmo pela observação de logradouros, a inércia da 

Administração Pública aliada a comportamentos inadequados da população leva à ocorrência 

de diversos veículos dispostos inadequadamente pela área urbana do Município, sobretudo em 

regiões mais periféricas, como registrado na Figura 12. 

Figura 12 – Veículos abandonados em logradouros públicos de Vilhena. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A permanência deste tipo de material disposto em locais inadequados representa riscos 

para a saúde pública, tendo em vista que podem servir de abrigo para animais de diferentes 

portes, bem como de vetores de doenças, a exemplo dos mosquitos, atraídos pelo acúmulo de 

água, notadamente nesta região, em que predomina o clima quente e úmido. Adicionalmente, 
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por suas características, veículos automotores podem conter diferentes fluidos, classificados 

pela NBR 10.004 de 2004 como resíduos perigos, dado às suas características de toxicidade, 

representando então elevados riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública (ABNT, 

2004). 

Quanto à remoção de animais mortos, por não haver operação deste serviço no 

Município, os moradores permanecem desamparados pelo Poder Público, sendo que alguns 

relatam que a única alternativa é a própria população, não suportando o incômodo da situação, 

providenciar soluções mesmo sem o adequado conhecimento e equipamento necessário. 

Conforme relatos, a ação mais comum é que esses animais sejam enterrados em um local 

próximo de onde se encontrem, a fim de aliviar principalmente o mal cheiro e vetores atraídos 

pelas carcaças em decomposição. 

Passando ao indicador referente ao controle de desempenho do sistema, conforme 

informado pelo representante do SAAE, os únicos registros se referem à quantidade de resíduos 

enviados para disposição final. Neste sentido, Dantas (2008) considera este indicador atendido 

quando os Municípios possuem indicadores e registros operacionais que incluem, mas não se 

limitam, ao controle de quantidades coletadas e enviadas para tratamento ou disposição final. 

Em alguns casos, podem existir pequenas ações de controle, como fiscalização da qualidade 

dos serviços executados, mas essas devem ser documentadas para que seja possível uma 

avaliação. Visto que no âmbito de Vilhena este controle se dá com a finalidade de estabelecer 

os valores devidos a título de coleta, transporte e disposição final, é entendido que este indicador 

deve ser considerado não atendido. 

O último indicador destacado neste submódulo é um ponto controverso na análise dos 

indicadores e trata do reaproveitamento de resíduos orgânicos, onde foi possível constatar a 

existência de iniciativas que, apesar de incipientes, têm o potencial de amenizar o não 

atendimento deste indicador através da compostagem em pequena escala. Estas ações fazem 

parte do Projeto Técnico Socioambiental de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

e consistem na concessão de composteiras domésticas a entidades e residências do Município. 

A seleção de beneficiários acontece através de chamamentos públicos, onde pessoas físicas e 

jurídicas podem manifestar interesse no recebimento do equipamento e, caso atendidas as 

especificações presentes no edital, o SAAE faz a entrega, disponibilizando ainda material 

didático para a utilização e até mesmo minhocas de espécie apropriada ao processo de 

compostagem (SAAE, 2021c). 

Apesar atender apenas uma parcela dos resíduos compostáveis, a iniciativa se mostra 

promissora, tendo em vista que há envolvimento da comunidade, especialmente nas escolas do 
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Município, onde, além de todas contarem com o equipamento de compostagem, são realizadas 

palestras sobre o tema a fim incentivar e conscientizar as famílias através das crianças. Além 

disso, estas ações permitem a redução do volume total de resíduo enviado ao aterro, permitindo 

redução dos custos financeiros e ambientais, bem como possibilitam a produção de adubo e de 

alimentos orgânicos, tanto nos domicílios, quanto nas entidades beneficiadas. 

Neste sentido, argumenta-se que a parcela de matéria orgânica chega a representar 70% 

do volume de resíduos urbanos gerados nos países em desenvolvimento (DANTAS, 2008), de 

forma que o cenário ideal seria a realização da compostagem de base comunitária e/ou 

comercial, que abrangem um volume maior de resíduos e permitem a distribuição ou a 

comercialização do composto orgânico. 

Em todo caso, neste estudo a análise das evidências conduziu à decisão de pontuar o 

indicador como “parcialmente adequado”, considerando que, em que pese haver indicação de 

existência da atividade, ela ocorre de maneira limitada aos tipos doméstico e in situ, 

significando, na prática, que a compostagem se dá de forma limitada a pequenas quantidades e 

de maneira ainda pontual. 

4.2.1.4 ICGR obtido por Vilhena 

Com a análise do terceiro submódulo, conclui-se os que dizem respeito ao ICGR 

desenvolvido por Dantas (2008), dando destaque aos indicadores com avaliação não 

satisfatória. Para facilitar uma análise segmentada do Índice, no Quadro 9 resume-se as 

pontuações obtidas em cada submódulo do ICGR. 

Quadro 9 – Resumo das pontuações do ICGR por submódulo. 

SUBMÓDULO 
PONTUAÇÃO 

NOTA OBTIDA 
MÁXIMA OBTIDA 

Características do Sistema 32 13 4,06 
Planejamento do Sistema 38 30 7,89 
Condições Operacionais 60 49 8,17 

ICGR 130 92 7,08 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Nota-se, pela observação do Quadro 9, que o sistema analisado possui algumas 

disparidades quando analisados separadamente os aspectos considerados nos diferentes 

submódulos formadores do ICGR, onde o aproveitamento no terceiro submódulo alcançou 

proporção equivalente ao dobro do primeiro. 

Tal constatação ajuda esclarecer as deficiências do sistema e eventuais decisões de 

direcionamento de ações e recursos prioritariamente para as questões relacionadas no primeiro 

e segundo módulo, respectivamente com as piores avaliações. 
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O resultado final obtido foi de 7,08 pontos, valor equivalente ao de uma gestão 

parcialmente adequada, conforme estabelecido pela metodologia do Índice. Em todo caso, o 

resultado é superior a 18 dos 20 municípios avaliados por Dantas (2008) na região serrana do 

Estado do Rio de Janeiro, sendo superado apenas por Nova Friburgo e Petrópolis, com 

pontuações 7,69 e 7,54, respectivamente. Em comparação à avaliação de Mendez (2017), que 

contemplou 10 dos Municípios avaliados por Dantas (2008), Vilhena equipara-se a Nova 

Friburgo e Cantagalo, ambos com 7,08 pontos, superando inclusive Petrópolis, que teve a 

pontuação reduzida para 6,31 pontos. 

Comparando aos resultados de Dantas (2008), por submódulos, quanto às características 

do sistema, Vilhena ficaria em penúltima posição, obtendo resultados que superam apenas o 

Município de Silva Jardim, que foi de 3,12. Tal Município obteve a pior avaliação geral à época 

do estudo. Comparado ao estudo de Mendez (2017), Vilhena superaria apenas Casimiro de 

Abreu, com 2,8 pontos neste submódulo e que também obteve a pior avaliação geral no estudo. 

Quanto ao planejamento do sistema, Vilhena apresenta uma pontuação de 7,89, superior 

à de todos municípios estudados por Dantas (2008) e por Mendez (2017), onde as maiores foram 

7,63 e 6,1, ambas obtidas por Nova Friburgo em 2008 e 2017, respectivamente.  

Em relação às condições operacionais, Vilhena obteve 8,17 pontos, igual a Petrópolis, 

Município melhor avaliado em tal submódulo por Dantas (2008). Essa nota também supera as 

de todos os Municípios avaliados por de Mendez (2017). 

Essas comparações permitem ter uma noção de quão avançada está a gestão de resíduos 

de Vilhena em relação às dos Municípios anteriormente estudados. O que chama bastante 

atenção é o fato do Município se equiparar e as vezes até superar os demais em determinados 

submódulos do ICGR, enquanto no que se refere às características do sistema, a avaliação é 

uma das piores. Essa constatação corrobora, mais uma vez a indicação de que este é um ponto 

fraco do sistema aqui estudado e que merece maior atenção. 

4.2.2 Submódulo do Índice de Condição de Gestão de Resíduos Atualizado 

Na subseção 4.2.1 foram discutidos os indicadores do primeiro bloco, que correspondem 

ao ICGR, proposto por Dantas (2008) e que é uma ferramenta prática e viável para avaliar a 

gestão municipal de resíduos sólidos em diversos aspectos, que abrangem requisitos inerentes 

aos sistemas de gestão de resíduos sólidos necessários em qualquer município. 

Agora se discute os indicadores da Política Nacional de Resíduos Sólidos e técnicas de 

manejo voltadas à gestão de resíduos. Estes foram sugeridos por Mendez (2017) com forma de 
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atualizar o ICGR de Dantas (2008) e, em conjunto com os 3 primeiros submódulos já discutidos, 

formam Índice de Condição de Gestão de Resíduos Atualizado (ICGRA). 

4.2.2.1 Indicadores da PNRS e novas técnicas de manejo de resíduos sólidos 

Os indicadores do segundo bloco correspondem ao quarto submódulo do ICGRA, e 

tratam da PNRS e das evoluções técnicas relacionadas ao manejo de resíduos ocorridas após a 

proposição do ICGR. São 22 indicadores que, agregados aos anteriores, formam o ICGRA. No 

Quadro 10 são apresentados esses indicadores e os respectivos valores obtidos por Vilhena. 

Quadro 10 – Indicadores da PNRS e novas técnicas de manejo de resíduos sólidos. 
ÍTEM SUBITEM  AVALIAÇÃO PESO PONTOS ÍTEM SUBITEM  AVALIAÇÃO PESO PONTOS 
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Sistema de 
normatização para 
logística reversa dos 
produtos do art. 33 
da PNRS 

Sim para todos 4 

0 
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Utilização de veículos 
especiais para áreas de 
difícil acesso como 
triciclos, motos etc 

Sim/não necessita 3 

3 
Alguns produtos 2 Não 0 

Não, nenhum 0 Sistemas de barreiras 
para proteção de 
cursos d'água e 
manutenção dos 
mesmos 

Sim, em todos 4 

0 
Profissionais 
envolvidos na gestão 
de RSU de cargo 
efetivo e com 
formação na área 

Sim, todos 3 

3 

Alguns pontos 2 

Parcialmente 1 Não possui 0 

Não, nenhum 0 Disponibilização de 
coletor adequado para 
armazenamento pré-
coleta 

Sim 3 

0 Plano de 
contingência para 
greve de 
trabalhadores dos 
serviços de limpeza 
urbana 

Sim 3 

0 

Não 0 

Não 0 Remoção de materiais 
inservíveis como 
móveis e outros 

Sim 2 
0 

Alocação de 
funcionários de 
acordo com idade e 
cond. Física 

Sim 2 

0 

Não 0 

Não 0 Incentivos 
econômicos/tributários 
para ações de não 
geração, redução, 
reutilização e 
reciclagem 

Sim 4 

0 Sistema de 
informações sobre a 
gestão de resíduos e 
característica dos 
diversos resíduos em 
site específico ou 
página espec. 

Sim, implantado 4 

0 

Incipientes 2 
Algumas 
informações 
disponíveis 

2 Não 0 

Não, sem 
informação 

0 Operações de triagem 
e reaproveitamento de 
RCC 

Sim 3 
 0 

Sistema de controle 
da frota por GPS e ou 
SIG 

Sim 3 
3 

Não 0 

Não 0 

Preenchimento das 
informações no SNIS 

Sim, todas 4 

4 Monitoramento 
geotécnico e 
ambiental de áreas de 
disposição irregular 
desativadas 

Sim, ou não 
possui 

4 

2 

Algumas 2 

Possui algum 
tipo 

2 Não, nenhuma 0 

Não monitora 0 
Contrato de 
monitoramento 
geotécnico e ambiental 
dos aterros sanitários 

Sim, incluindo pós 
fecham. 

5 

3 Coletores públicos 
específicos para 
algum tipo de 
segregação na 
geração 

Sim 4 

0 

Sim, na fase de 
operação 

3 

Em parte do 
município 

2 
Não ou não possui 
AS 

0 

Não 0 Dados relativos aos 
custos da destinação de 
resíduos 

Sim 2 
2 Operação de triagem 

de resíduos 
licenciado e func. 
Corretamente 

Sim 3 
3 

Não 0 

Não 0 
Contratação de seguro 
de resp. civil para os 
geradores de resíduos 
perigosos (art. 40 
PNRS) 

Sim 3 

0 
Horários alternativos 
de coleta para 
redução de impacto 
no tráfego urbano 

Sim/não 
necessário 

3 

3 

Não 0 

Em poucos 
bairros 

1 Subtotal 4 Máximo 73 26 

Não 0      
Coleta e/ou aproveita 
do biogás gerado nas 
áreas de disposição 
final de resíduos 

Coleta + ger. 
Energia 

5 
0 

Soma dos pontos (subtotal 1+2+3+4) 118 

Coleta e queima 3   
Sem coleta 0 ICGRA = Soma/20,3 ICGRA 5,812808 

Possui algum tipo de 
sistema de gestão 
implantado (ISO 
9.000 ou 14.000) 

Sim 2 

0 

  

Não 0 ICGRA AVALIAÇÃO 

     0 a 7,9 Gestão inadequada 
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     8,0 a 10 Gestão adequada 
     AVALIAÇÃO Gestão inadequada 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Dos 22 indicadores deste quarto submódulo, Vilhena satisfez apenas 7, cujos pontos 

representam 35,6% do máximo possível, representando o pior aproveitamento entre os 4 

módulos que compõem o ICGRA. 

O primeiro indicador não atendido é o que diz respeito ao estabelecimento de 

normatizações municipais para logística reversa de produtos especificados na PNRS. A 

obrigatoriedade da logística reversa destes produtos, se dá em razão de seu potencial toxico, 

que exige cuidados especiais.  

Conforme a Lei nº 12.305 de 2010, são obrigados a estruturar e implementar sistemas 

de logística reversa, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos 

e outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; pilhas e baterias; 

pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes de vapor de 

sódio, mercúrio e de luz mista, bem como produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Acontece que o sistema de logística reversa somente será implementado com a 

utilização de instrumentos no âmbito municipal previstos na própria lei da PNRS, como os 

Acordos Setoriais ou Termos de Compromisso, onde são definidas as responsabilidades e 

atribuições de cada ator envolvido (MENDEZ, 2017). 

Em Vilhena, embora tenham sido constatadas ações referentes a alguns destes produtos, 

a exemplo da coleta de pneus em PEV do Município, bem como a coleta de embalagens de 

agrotóxicos por parte da Associação das Revendas de Produtos Agropecuários de Vilhena 

(ARPAVI), não foi verificada a implementação de um sistema de normatização de logística 

reversa através de algum instrumento aplicável e eficaz para qualquer dos produtos 

especificados na lei. 

O segundo indicador não atendido neste submódulo diz respeito à existência de um 

plano de contingência para o caso de greve de trabalhadores dos serviços de limpeza urbana. É 

importante que no caso de ocorrência de greve de funcionários da limpeza pública municipal, 

as prefeituras tenham um planejamento, preferencialmente com treinamentos periódicos, para 

contingência da situação, em que se considere que outros órgãos executem as atividades 

mínimas necessárias para a coleta e destinação dos resíduos, de forma a evitar que o município 

entre em colapso sanitário e ambiental, como aconteceu recentemente em Florianópolis. 

Neste sentido, destaca-se, especialmente na Administração Pública, o princípio do 

planejamento, com origens na Administração Científica e que visa substituir a improvisação e 
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o empirismo por métodos planejados e testados. Assim, é urgente que Vilhena providencie o 

mencionado plano para minimizar eventuais consequências danosas à população e ao ambiente. 

O indicador relativo à alocação de funcionários de acordo com idade e condição física 

não foi atendido pelo Município, tendo em vista que o Diretor de Resíduos do SAAE informou 

não haver qualquer política neste sentido. Em todo caso cabe ressaltar que no caso dos serviços 

de coleta e destinação final de resíduos, que são terceirizados, é esperado que as empresas 

busquem profissionais com o perfil físico que as atividades exigem. Já nas atividades 

executadas diretamente pelo Município, notadamente a limpeza de logradouros públicos, a 

observação permitiu verificar servidores de idade mais avançada em atividades de varrição e 

capina, por exemplo. 

As atividades de varrição, capina, poda e roçada, exercidas diariamente, constituem 

trabalhos de alto desgaste físico e exigem dos profissionais higidez compatível com as 

atividades. É salutar que com o passar dos anos nas funções extenuantes o profissional de 

limpeza pública seja alocado em trabalhos compatíveis com sua condição física. É importante 

que o Município considere uma política em que os profissionais com mais idade sejam alocados 

em funções menos penosas, como almoxarifado, controle de documentos ou outras atividades 

administrativas condizentes com a idade. 

Outro aspecto inadequado no Município é a inexistência de um sistema de informação 

sobre a gestão de resíduos e características do sistema de gestão em site oficial. Mendez (2017) 

diz que os municípios devem expor de forma transparente e clara todas as atividades 

relacionadas à cadeia de gestão de resíduos sólidos, cumprindo o que já é previsto pela lei de 

transparência, fornecendo à população informações sobre os tipos de resíduos coletados, os 

dias, rotas e horários de coleta, normas claras e específicas quanto ao acondicionamento dos 

resíduos, procedimentos para coleta de resíduos especiais, além de informações técnicas sobre 

as características físicas e químicas dos resíduos por bairro e regiões. É necessário que a gestão 

municipal de resíduos seja participativa e transparente, entretanto em Vilhena nenhuma dessas 

informações está disponível à população. 

Um dos aspectos parcialmente atendidos pelo Município se refere ao monitoramento 

geotécnico e ambiental de áreas de disposição irregular desativadas. No caso de Vilhena, são 

duas áreas, uma onde funcionou o lixão e outra onde funcionou uma área de transbordo. Essas 

áreas tiveram os resíduos removidos para o aterro sanitário e no caso da área de transbordo é 

realizado algum trabalho de monitoramento e recuperação, como o cercamento, plantio de 

árvores de espécies adequadas, combate à proliferação de insetos e coroamento das plantas 

(SAAE, 2020). Apesar disso, conforme informou o representante do SAAE, não há 
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monitoramento geotécnico das áreas, de forma que o Município atende parcialmente o 

indicador. As áreas regulares, que no caso do Município trata-se do aterro sanitário operado 

pela MFM, serão tratadas mais adiante em indicador específico. 

Áreas de disposição desativadas causam impactos ambientais negativos por um longo 

período de tempo, mesmo após o fechamento. Outra preocupação com essas áreas é a questão 

geotécnica, pelo alto risco de acidentes, principalmente em épocas de chuvas intensas. A 

omissão de alguns municípios chega ao extremo de algumas áreas de antigos lixões serem 

ocupadas por moradias, o que aumenta sobremaneira tanto o risco de acidentes geotécnicos 

como também a vulnerabilidade dos moradores dessas regiões (MENDEZ, 2017), daí a 

necessidade de um cuidado maior com estas áreas no Município estudado. 

Outro indicador não atendido no Município, trata da existência de coletores públicos 

específicos para segregação na fonte geradora, através de PEV ou de coletores e lixeiras 

públicas diferenciados para tipos diversos de resíduos. Como dito na seção 4.2.1.1, é 

praticamente inexistente qualquer tipo de coletor em locais públicos, fato confirmado pela 

observação de logradouros públicos, onde foi encontrada, em quantidade irrelevante e apenas 

em algumas praças e parques. Este indicador quer na verdade ir além daquele, buscando aferir 

se há alguma segregação dos resíduos logo na fonte. 

A Segregação dos resíduos na fonte geradora é uma atividade primordial para o sucesso 

nas ações de triagem, reutilização e reciclagem, sendo assim, é interessante para os municípios 

distribuir coletores públicos específicos para segregação na fonte, dimensionados por região e 

de acordo com a geração característica de cada tipo de resíduo (MENDEZ, 2017). Em Vilhena 

o SAAE pretende resolver esta questão com a implantação do sistema de coleta seletiva 

mecanizada solidária, que envolverá a instalação de contêineres específicos para cada tipo de 

resíduo em toda cidade, até que isso se concretize o indicador permanece não atendido. 

O indicador relativo à coleta e/ou aproveitamento de biogás nas áreas de disposição final 

de resíduos é mais um não atendido no Município. O biogás gerado nas áreas de disposição 

final de resíduos sólidos, composto basicamente por metano e gás carbônico, pode causar 

impactos ambientais negativos como combustão espontânea e principalmente a contribuição 

para o efeito estufa. Quanto a isso, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC) das Nações Unidas registra o descarte de resíduos como um importante contribuinte nas 

emissões de gases de efeito estufa, representando cerca de 5% das emissões globais (BOGNER 

et al., 2007; KARIMI et al., 2021). 

O metano possui um potencial de aquecimento global 21 vezes superior ao dióxido de 

carbono em um horizonte de 100 anos. Assim, alguns aterros usam a alternativa técnica de 
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queima do biogás para redução do potencial de efeito estufa, ou ainda, de forma mais eficiente 

e quando há viabilidade técnica e econômica, coletam o biogás para produção de energia, 

solução que pode ser enquadrada nos projetos do tipo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) para obtenção de subsídios econômicos, bem como a comercialização de créditos de 

carbono (MENDEZ, 2017). Portanto, essas são alternativas que devem ser consideradas pelo 

Município e pela empresa operadora do aterro sanitário de Vilhena. 

Em relação à gestão da qualidade e ambiental, o SAAE informou que não possui algum 

tipo de sistema de gestão implantado, a exemplo das normas ISO 9.000 ou 14.000. Esse 

indicador, segundo Mendez (2017), avalia se um dos setores do Poder Público Municipal 

relacionado a gestão de resíduos possui algum tipo de certificação na modalidade ISO, seja na 

área da qualidade, representada pela 9.001, ou na área de gestão ambiental, representada pela 

ISO 14.001. O fato de possuir certificação não representa uma chancela de gestão eficiente, 

mas representa uma preocupação com a qualidade na gestão e, além disso, o fato de ter um 

sistema de gestão implantado oferece uma base inicial para implantação de um sistema de 

gestão integrada de resíduos sólidos. 

O indicador sobre a existência de sistemas de barreiras para proteção de cursos d'água e 

manutenção dos mesmos também não é atendido pelo Município, como declarado pelo 

representante do SAAE e exemplificado na Figura 13A, onde se observa resíduos carreados em 

área alagável do Igarapé Pires de Sá, no perímetro urbano de Vilhena, e na Figura 13B, em que 

se vê um ponto a montante do primeiro onde há descarga de drenagem pluvial sem barreiras. 

Figura 13 – Resíduos não contidos na região do Igarapé Pires de Sá. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
O Igarapé Pires de Sá é tributário do Rio Barão de Melgaço, que é tributário do Rio Ji-

paraná, que deságua no Rio Madeira, um dos principais afluentes do Rio Amazonas 

(MUNICÍPIO DE VILHENA; SAAE, 2014). A preservação desse Igarapé é de importância 

ambiental, social e também histórica, já que é um marco do surgimento do Município de 
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Vilhena, cuja área urbana encontra-se em seu entorno. Embora o corpo hídrico não receba 

descarte de esgotamento sanitário no perímetro urbano de Vilhena, a ocorrência de resíduos 

sólidos já vem sendo constatada também em outros estudos (SILVA; DUARTE, 2019). 

A poluição de corpos hídricos por resíduos sólidos afeta grande parte das cidades 

brasileiras e ainda que os municípios possuam um sistema eficaz de coleta de resíduos a falta 

de conscientização ambiental, aliada às dificuldades técnicas em coletar resíduos em áreas 

irregulares constituem causas do lançamento de uma quantidade considerável de resíduo sólidos 

em rios, lagoas, mares e oceanos. Uma forma corretiva é a instalação de barreiras físicas end of 

pipe nos rios principais e em galerias de macrodrenagem, destinadas a conter o resíduo 

sobrenadante (MENDEZ, 2017). 

A presença de manilhas pluviais aumenta a quantidade de resíduos sólidos nos locais 

próximos, acrescido do descarte direto pelos transeuntes, sendo recomendável a implantação 

de estrutura de apreensão/contenção de resíduos sólidos especialmente nestes tipos de locais. A 

implantação de anteparos físicos nas vias urbanas, sobretudo aqueles que não apresentam base 

vazada, impedindo a passagem por baixo do guarda corpo, potencializam a diminuição dos 

resíduos sólidos, se mostrando eficazes como barreira de contenção para minimizar os fluxos 

dos resíduos sólidos para os rios. Estas estruturas podem ser implementadas pelo Poder Público 

como uma forma de minimizar os impactos antrópicos no ecossistema (LUZ; TEIXEIRA, 

2019). 

O Município não atende, ainda, o aspecto de disponibilização de coletores adequados, 

seguros e padronizados à população para que os resíduos sejam armazenados até a passagem 

da equipe de coleta. Assim como ocorre em Vilhena, na maioria das cidades o sistema de coleta 

adotado é o chamado porta a porta, onde os resíduos são armazenados, em geral, nas calçadas 

em sacos plásticos, dentro de coletores e lixeiras ou diretamente sobre o passeio, até que a 

equipe de coleta o recolha. Isso se torna um problema, pois quando os resíduos não são 

armazenados em coletores ou estes não são adequados, o resíduo fica exposto à ação de animais 

e outras intempéries que podem gerar espalhamento pelas ruas e calçadas, atraindo vetores, 

causando mau cheiro e liberação de substâncias indesejáveis no meio (MENDEZ, 2017). 

O indicador seguinte, não atendido pelo Município, é quanto a remoção de materiais 

inservíveis de grande porte. Quando necessário desfazer-se de objetos de grande porte, como 

móveis usados, bicicletas, geladeiras e outros, há uma grande dificuldade no transporte e na 

forma de destinação correta, tendo em vista que os acordos setoriais previstos na PNRS para 

operacionalizar a logística reversa ainda são incipientes e pouco efetivos (MENDEZ, 2017). 

Em Vilhena constatou-se, tanto pela entrevista com o representante do SAAE, quanto pela 
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observação em campo, que este serviço não é prestado pelo Município conforme registros na 

Figura 14. 

Figura 14 – Materiais inservíveis de grande porte dispostos incorretamente em Vilhena. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Neste contexto, o ideal é que os municípios adotem serviços especiais de coleta, 

preferencialmente com reutilização ou doação de matérias de grande porte que, para alguns, é 

visto como resíduo, mas, para outros, pode ser utilizado como recurso. Ao procurar o serviço 

municipal de gestão de resíduos para destinar materiais de grande porte, o cidadão precisa de 

um serviço que facilite a destinação adequada com o mínimo de entraves burocráticos e sem 

custos extras. Como em Vilhena o serviço não é prestado, a população encontra alternativas 

que nem sempre são adequadas e se tornam um problema público. 

Outro indicador não atendido pelo Município é ligado às ferramentas da PNRS que 

visam contribuir com o atingimento dos objetivos de não geração, redução, reutilização e 

reciclagem, da própria Política. Trata-se da existência no Município de incentivos econômicos 

e/ou tributários para ações de não geração, redução, reutilização e reciclagem de resíduos. Neste 

sentido o Diretor de Resíduos do SAAE informou que não há qualquer iniciativa nesta direção, 

fato também constatado por Oliveira (2018), Autor que destaca a existência, em Vilhena, de 

um cenário favorável para criação destes incentivos legais. 

A PNRS prevê incentivos fiscais, financeiros e creditícios, o repasse dos Fundos 

Nacionais do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o 

investimento na área, além de considerar os RSU um novo mercado emergente, ao reconhecer 

o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor de cidadania (ANTENOR; SZIGETHY, 2020). 

A PNRS faz menção aos respectivos incentivos em diversas partes do texto da lei, tanto 

para as ações descritas pelo indicador, como também para atividades ligadas à logística reversa. 

Neste sentido, Mendez (2017) destaca que não apenas na questão dos resíduos, mas em todas 

as situações relacionadas à sustentabilidade ambiental, percebe-se que os incentivos 
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econômicos constituem ferramentas mais eficientes do que políticas repressivas de comando e 

controle, como multas, embargos, etc. 

Anteriormente, nesta mesma seção, foi discutido o indicador relativo ao monitoramento 

ambiental e geotécnico de áreas irregulares de disposição, o qual não é plenamente atendido 

pelo Município. O mesmo acontece com outro indicador, mas que se refere a áreas regulares, 

tanto em operação, quanto as já desativadas, sendo que no caso de Vilhena as do segundo tipo 

não existem.  

O indicador busca julgar se há contrato de monitoramento geotécnico e ambiental do 

aterro por equipe independente e diferente do operador, tendo em vista que quando o 

monitoramento fica a cargo da entidade operadora, pode haver ausência de independência, o 

que gera potencial risco de acidentes geotécnicos e ambientais. O monitoramento de aterros 

sanitários deve ser realizado por instituição independente e idônea, sem qualquer ligação com 

o operador ou com poder público local (MENDEZ, 2017). Neste sentido, o representante do 

SAAE informou que esse contrato é exigido do operador do aterro durante a fase de operação, 

sem precisar o nome da empresa que realiza a atividade. Assim, por ser exigido apenas na fase 

de operação, o item foi julgado como parcialmente atendido. 

O último indicador não atendido pelo Município neste submódulo, trata da contratação 

de seguro de responsabilidade civil para os geradores de resíduos perigosos em caso de acidente 

ambiental ou qualquer dano. O referido indicador busca avaliar a previsão da PNRS de que no 

licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos 

perigosos, o órgão licenciador do SISNAMA pode exigir a contratação de seguro de 

responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as 

regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento (BRASIL, 

2010). 

Mendez (2017) destaca que sem a contratação do referido seguro, empresas que operem 

com resíduo perigoso e venham a causar dano ambiental, somente custearão os danos causados 

a terceiros e a coletividade após sentença judicial transitada em julgado, o que pode demorar 

anos e prejudicar os atingidos. No caso do seguro previsto na PNRS ele pode ser sacado para 

os devidos fins logo depois do acidente. Entretanto, o representante do SAAE disse não ter 

conhecimento dessa exigência no Município, de forma que o indicador foi avaliado como não 

atendido. 

A análise dos indicadores deste quarto e último módulo do ICGRA demostra que há 

muitos aspectos em que o Município precisa melhorar, entre estes, destaca-se a normatização 

da logística reversa dos produtos elencados na PNRS, tendo em vista o seu alto grau de 
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toxicidade. Entre estes produtos, há preocupação significativa quanto a geração de lixo 

eletrônico nas Américas, o que representa uma importante oportunidade para implementar 

sistemas de recuperação de resíduos no âmbito do modelo de Economia Circular. Este tipo de 

resíduo é composto por materiais de alto valor agregado, mas também contém componentes 

perigosos. Após o descarte, o lixo eletrônico pode se tornar um risco potencial para a saúde 

humana e para o meio ambiente, principalmente por sua composição conter substâncias 

perigosas, como metais pesados e poluentes orgânicos persistentes (XAVIER; OTTONI; 

LEPAWSKY, 2021). 

Cita-se também a relevância do Município disponibilizar um sistema de informações 

sobre a gestão de resíduos e características dos diversos resíduos em site específico. Além desta 

ser uma medida de transparência, pode contribuir na conscientização da população acerca da 

gestão de resíduos no Município, da arrecadação e dos custos do sistema. Ademais, a 

manutenção de informações das características dos resíduos ajuda a indicar a possibilidade de 

aproveitamento das frações recicláveis para comercialização e da matéria orgânica para a 

produção de composto orgânico e, quando realizada por regiões, ajuda a efetuar um cálculo 

mais justo da tarifa de coleta e destinação final (MONTEIRO et al., 2001). 

A posse da composição gravimétrica de resíduos permite, por exemplo, a realização de 

estimativas do potencial de geração de biogás, que é outro ponto destacado. O potencial de 

biogás no Brasil é grande, havendo estimativas de 70 milhões de m³/dia, mais do dobro que se 

importa de gás natural da Bolívia, mas até o final de 2018 havia apenas 276 plantas de biogás 

em operação no Brasil (GNPW GROUP, 2021). 

O aproveitamento do biogás leva à redução dos gases do efeito estufa, conscientização 

da sociedade sobre a pegada ecológica e a disposição de fontes renováveis, mais limpas e mais 

baratas, é uma alternativa para diversificação de matriz energética, garantindo autonomia e 

controle dos preços na geração de energia. Nesse caso, o biogás de aterro sanitário se destaca, 

pois supre a necessidade do descarte correto dos resíduos sólidos e dá um novo uso aos gases, 

que podem ser utilizados para gerar energia elétrica ou como combustível para automóveis 

(GNPW GROUP, 2021). 

O último aspecto ao qual se quer dar destaque é em relação à proteção dos corpos d’água 

do Município, seja melhorando a limpeza dos locais públicos, educando a população ou 

providenciando sistemas de barreiras para a proteção destes locais. 

É fato que a maioria dos riachos e córregos que cortam as cidades brasileiras, sejam elas 

pequenas, médias ou grandes, já se encontram poluídos. A urgência da adoção de ações para os 
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resíduos urbanos vem somar-se aos esforços desenvolvidos em muitas localidades brasileiras 

no sentido de preservar a qualidade de seus recursos hídricos (IPT; CEMPRE, 2018). 

A distribuição da água no Brasil ocorre de maneira desigual, onde a classificação é feita 

por regiões de acordo com a disponibilidade hídrica per capita, sendo as regiões classificadas 

em Abundante, Muito Rica, Rica, Pobre e Crítica. Rondônia é classificado como abundante e 

recebe essa classificação por contar com bons mananciais subterrâneos, em particular o Sistema 

Aquífero Parecis, a maior reserva de água doce do Estado (COSTA JUNIOR; FERREIRA; 

GUTIERREZ, 2019). Vilhena está sobre o Aquífero Parecis e por isso tem elevada a 

reponsabilidade sobre sua preservação, especialmente em um momento que o País passa por 

uma forte crise hídrica, que já atinge, inclusive, municípios da região, como é o caso de 

Cerejeiras (CAERD, 2021). 

4.2.2.2 ICGRA obtido por Vilhena 

Com a obtenção dos indicadores dos 4 submódulos que compõem o ICGRA pode-se 

então aferir o desempenho final e obter uma melhor compreensão da gestão de resíduos no 

Município de Vilhena. 

A forma de construção do ICGRA possibilita avaliar o desempenho por item do sistema 

de gestão de resíduos, já que ele foi dividido em 4 submódulos de indicadores. Dessa forma, ao 

apresentar a média parcial atingida pelo Município em cada item do ICGRA pode-se verificar 

as não conformidades por parte do sistema. No Quadro 11 são resumidos os pesos e pontuações 

do Índice, bem como os valores obtidos pelo Município. 

Quadro 11 – Resumo das pontuações do ICGRA por submódulo. 

SUBMÓDULO PESO NO ÍNDICE 
PONTUAÇÃO 

NOTA OBTIDA 
MÁXIMA OBTIDA 

Características do Sistema 16% 32 13 4,06 
Planejamento do Sistema 19% 38 30 7,89 
Condições Operacionais 29% 60 49 8,17 
PNRS e Novas Técnicas 36% 73 26 3,56 

ICGRA 100% 203 118 5,81 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
De pronto, cabe destacar que justamente no quarto submódulo, que trata da PNRS e das 

técnicas de gestão e gerenciamento de resíduos, Vilhena obteve a pior avaliação, com nota 3,56. 

Este é um ponto crucial, pois este é o submódulo com maior peso para a avaliação, já que 

representa 36% do Índice final. Isso também ajuda explicar porque quando considerada a 

metodologia do ICGR o Município obteve nota superior (7,08), já que, por aquela metodologia, 
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o maior peso estava no terceiro submódulo (46%), que foi exatamente onde o Município obteve 

o melhor desempenho. 

Ademais, uma avaliação ruim no quarto submódulo demonstra que Vilhena, mesmo 

depois de 11 anos da entrada em vigor, deixa de cumprir diversas obrigações e orientações da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), além de não estar adequada a algumas das 

técnicas de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Essa constatação só vem corroborar a 

literatura, que indica uma dificuldade generalizada dos municípios em efetivarem o 

cumprimento da PNRS e proporcionarem uma boa gestão dos resíduos sólidos. Berticelli, 

Pandolfo e Korf (2017) asseveram que, no Brasil, rotineiramente os municípios enfrentam 

dificuldades de solução que vão além da capacidade das autoridades municipais, especialmente 

em decorrência de falta de organização e recursos financeiros e da complexidade dos sistemas 

de gestão de RSU. 

No mesmo sentido, no estudo de Mendez (2017), dos 10 municípios avaliados, 9 

também obtiveram as piores notas no quarto submódulo, indicando que este pode ser um ponto 

fraco comum a diferentes municípios em diferentes regiões. Em todo caso, a nota obtida por 

Vilhena é inferior apenas às obtidas por Nova Friburgo e Petrópolis, que foram 4,5 e 3,8 

respectivamente. Não por acaso, esses dois municípios obtiveram os melhores índices finais 

naquele estudo. 

Características do sistema é o segundo pior submódulo avaliado, onde Vilhena obteve a 

nota 4,06, que é superior apenas à de Casimiro de Abreu (2,8). No estudo de Mendez (2017), 8 

dos 10 municípios obtiveram suas melhores notas neste submódulo, indicando a existência de 

diferentes situações a serem enfrentadas pelas municipalidades. Pode-se dizer que este 

submódulo reflete principalmente qual é a imagem passada pela gestão de resíduos no dia a dia 

da população, são aspectos que ela facilmente visualiza em seu cotidiano e exerce forte 

influência na opinião pública acerca da efetividade do sistema em cumprir o papel de manter o 

Município adequadamente limpo. Em outras palavras, ao cidadão comum pode importar mais 

o que está ao alcance dos olhos do que os aspectos subjacentes à gestão de resíduos sólidos. 

Independente disso, em conjunto, todos os submódulos contribuíram para a avaliação 

do Município que, como pode ser verificado, obteve a pontuação final 5,81, que permite 

considerar a gestão de resíduos inadequada, de acordo com a metodologia do ICGRA, onde 

deixa de existir a classificação intermediária “parcialmente adequada”, que constava no ICGR. 

Como dito na seção de metodologia, para uma gestão ser considerada adequada pelo ICGRA 

deve atingir pontuação ≥ 8,0. Como forma de melhor ilustrar o desempenho do Município de 

acordo com o índice, tanto no aspecto geral, quanto considerando cada um dos submódulos, 
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apresenta-se o Gráfico 5, do tipo radar, onde quanto mais a linha se afasta do centro, mais alta 

é a nota obtida pelo Município. 

Gráfico 5 – Desempenho do sistema por submódulo do ICGRA. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A obtenção do ICGRA de Vilhena vai ao encontro da percepção de Dantas (2008) de 

que somente fiscalizar e avaliar as condições de destinação final dos resíduos não reflete as 

condições da gestão de resíduos sólidos em um município, já que este é apenas um aspecto do 

sistema. 

No mesmo sentido, a inadequação da gestão de resíduos sólidos de Vilhena se alinha ao 

que foi constatado por Mendez (2017) nos 10 municípios avaliados pelo Autor. Naquela ocasião 

nenhum município atingiu o desempenho mínimo à adequação, sendo Nova Friburgo o melhor 

avaliado, com nota 6,16, única superior à aferida agora em Vilhena. Isso aponta que, Vilhena 

não é exceção e, embora apresente aspectos positivos, de forma geral a gestão de resíduos 

sólidos acontece de forma inadequada, requerendo empenho da Administração para que se 

possa trazer resultados satisfatórios à população. 

Neste sentido, os indicadores destacados neste trabalho são capazes de lançar luz sobre 

os aspectos deficientes no Município e, assim, ajudar os gestores no estabelecimento de 

estratégias e prioridades para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no Município de Vilhena. 

4.3 Indicadores da gestão estratégica de resíduos em Vilhena 

Até aqui a análise se desenvolveu dando foco a questões mais ligadas à prática da gestão 

de resíduos no Município e embora tenha tocado em pontos de nível estratégico da gestão, isso 

se deu de forma superficial. Como forma de avançar um pouco mais na análise, utiliza-se alguns 

dos indicadores do IGR, concebido por Ferraz (2008) e que dizem respeito à gestão de RSU em 
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nível estratégico. São 65 aspectos que consideram as dimensões política, econômica, 

sociocultural e educacional. Com esta análise espera-se ser possível um diagnóstico da gestão 

integrada de resíduos no Município de Vilhena. 

Como reproduzido na seção de metodologia, estes aspectos são divididos em blocos que 

contém fatores que tratam das diferentes dimensões da gestão integrada de resíduos sólidos. 

Naquela seção esses blocos e indicadores foram aglutinados no Quadro 4 para melhor 

visualização. Agora esses blocos serão analisados separadamente, como forma de facilitar a 

leitura. Assim, no Quadro 12 são apresentados os aspectos relacionados ao Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

Quadro 12 – Aspectos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

O Município possui PMGIRS aprovado Sim, Lei 4.125 de 2015 
O PMGIRS aprovado contempla o conteúdo mínimo legal Atende 14 dos 20 itens exigidos na PNRS 
No PMGIRS existem objetivos e metas claramente definidos Sim 
O PMGIRS elenca indicadores de desempenho Não 
Nele estão estabelecidos planos e programas de trabalho Não 
Define projetos a serem implantados Sim 
Estabelece prioridades de programas e projetos Não 
Define cronogramas de trabalho Não 
Quem foi responsável pela elaboração técnica do PMGIRS Equipe técnica da Prefeitura e SAAE 
O PMGIRS encontra-se atualizado Não, embora previsto a cada 4 anos 
Quando ocorreu a aprovação e início da execução do PMGIRS Elaborado em 2014, aprovado em 2015 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

O primeiro indicador trata da existência de um ao Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS), que é o principal instrumento de orientação para a gestão de 

resíduos em um município. Em Vilhena esse documento se chama Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Vilhena, também referido pela sigla PLAMRESOLV. 

É importante mencionar que, conforme definido no artigo 18 da PNRS, a elaboração de 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é condição para o Distrito Federal e 

os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou 

para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou 

fomento para tal finalidade (BRASIL, 2010). 

Assim, além de instrumento essencial, o PMGIRS permite aos municípios pleitearem 

recursos financeiros oriundos de ações e programas do Governo Federal, o que tende a motivar 

as municipalidades a elaborarem e aprovarem o Plano, especialmente os municípios de menor 

capacidade financeira e que dependem em maior grau de recursos repassados pela União. 
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Esse interesse, entretanto, pode causar um apressamento na concretização do Plano, que 

pode ser feito de forma inadequada devido à incapacidade ou mesmo desídia dos 

Administradores, daí a importância dos demais itens deste bloco de indicadores, como o 

conteúdo mínimo exigido em lei. 

A PNRS exige expressamente, em seu artigo 19, 20 itens que devem compor o conteúdo 

mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de um município. Durante 

a análise do PLAMRESOLV ficou constatado que o documento contempla 14 destes itens, 

deixado de lado pontos importantes e que deveriam constar no Plano, independentemente da 

obrigação legal. Como exemplo, cita-se a ausência de definição clara de responsabilidades 

quanto a sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento 

de resíduos industriais, de saúde, saneamento, construção e transporte. 

Sem essa atribuição clara, fica difícil para a sociedade e órgãos cobrarem a efetiva 

aplicação do Plano e até mesmo para a fiscalização e controle do sistema por parte do próprio 

Município. 

O PLAMRESOLV traz um rol de ações e metas com prazos estimados e resultados 

esperados pra diversos temas dentro da gestão de resíduos sólidos do Município, por outro lado 

não estabelece quais são as prioridades nem apresenta planos ou programas de trabalho ou os 

indicadores para medição do atingimento de resultados. 

Um ponto positivo do Plano é que este foi elaborado por uma equipe técnica que contou 

com profissionais de áreas como engenharia sanitária e ambiental, assistência social e química. 

Além disso, contou com uma equipe de colaboração formada por representantes de diversas 

secretarias municipais e da Câmara de Vereadores. Entretanto houve apenas um representante 

dos moradores da Cidade e nenhum de outras entidades e órgãos de interesse, como as empresas 

do ramo de resíduos, universidades, associações e cooperativas de catadores e reciclagem ou 

mesmo órgãos de fiscalização como vigilâncias sanitárias, Tribunal de Contas e Ministério 

Público. 

A presença de mais representantes externos à Administração Municipal teria o potencial 

de trazer contribuições ao Plano a fim de torná-lo mais adequado aos diferentes interesses 

envolvidos na gestão dos resíduos sólidos. Neste sentido, destaca-se que um dos sentidos da 

expressão “Gestão Integrada” se refere justamente à integração de diferentes atores rumo a 

objetivos almejados, de forma que um plano sem ampla participação da sociedade pode causar 

distorções e resistências que impeçam o desenvolvimento satisfatório da gestão. Asase et al. 

(2009) corroboram tal entendimento dizendo que a base de um plano municipal de resíduos 
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sólidos deve ser o envolvimento dos atores, desde a formulação e para sempre, em um ciclo de 

contínuo desenvolvimento onde se permita a identificação e integração de novos atores. 

Outro ponto relevante é o fato de o PLAMRESOLV ter sido elaborado em 2014, com 

aprovação em 15 de maio de 2015 (MUNICÍPIO DE VILHENA, 2015). Já se passaram 7 anos 

da elaboração do Plano, período em que a cidade passou por relevantes alterações que merecem 

ser consideradas no planejamento da gestão de resíduos sólidos. Neste sentido, o próprio 

PLAMRESOLV previa atualizações a cada 4 anos, sendo a primeira realizada com apenas 1 

ano após sua aprovação, em razão da necessidade de compatibilização com o planejamento 

orçamentário do Município (SAAE, 2014). Em todo caso, decorridos mais de 6 anos desde sua 

aprovação (MUNICÍPIO DE VILHENA, 2015), o plano não ainda foi atualizado. 

Essa constatação diz respeito tanto ao Plano, quanto à execução do mesmo, já que tão 

importante quanto planejar é buscar o cumprimento do que fora planejado, pois ao contrário 

todo o planejamento torna-se trabalho inútil que serve apenas para dar alguma legitimidade à 

gestão. Assim, a seguir no Quadro 13 são listados os itens relativos ao bloco que trata da 

execução do PMGIRS. 

Quadro 13 - Execução do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

O cronograma vem sendo executado como previsto Não 
Os objetivos e metas vêm sendo alcançados Não 
Os indicadores de desempenhos vêm sendo acompanhados e monitorados Não há indicadores no Plano 
O PMGIRS é avaliado periodicamente Não 
O PMGIRS é atualizado periodicamente Não 
Existe um profissional responsável pela execução do PMGIRS Não 
As responsabilidades e autoridades estão bem definidas Não 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

Como pode ser observado, quando se trata da execução do que foi planejado o 

Município deixa muito a desejar, indicando que o PLAMRESOLV aparentemente não cumpre 

o seu papel de “[...] subsidiar a formulação e consolidação da política de gestão integrada de 

resíduos sólidos no Município de Vilhena” (SAAE, 2014, p. 10). 

Assim, repisa-se a importância dos PMGIRS como um fator-chave para o 

desenvolvimento da gestão urbana integrada e que a equipe técnica municipal deve ser quem 

concebe e gere os Planos (PINHO, 2011), de forma que a não execução do mesmo leva a 

apreensão de que o Município o concebeu com intenções subjacentes e que não se relacionam 

à melhoria da gestão dos resíduos e do próprio Município. A própria ausência de indicadores 

de desempenho, de avaliações e revisões periódicas reforça o entendimento que o Plano parece 

ter sido elaborado sem a intenção de executá-lo, havendo a possibilidade de ter sido feito apenas 

devido ser requisito para obtenção de recursos do Governo Federal, conforme exigido em lei. 
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Polaz e Teixeira (2009) dizem que uma gestão eficiente de RSU conta necessariamente 

com a implementação de programas e planos específicos para as atividades que desenvolve, 

sendo desejável que um plano municipal para resíduos estabeleça metas claras e factíveis, 

definindo-se também meios e prazos para a sua plena execução. Entretanto, os próprios Autores 

reconhecem que é bastante comum a existência de contradições e divergências entre o que foi 

proposto no plano e o que de fato se realiza no dia-a-dia das gestões. 

Assim, é necessário que Vilhena revise e atualize o seu PMGIRS, fazendo constar 

cronogramas de execução realistas, bem como indicadores que permitam avaliar sua execução 

e assim permitir a correção dos rumos da gestão de resíduos sólidos no Município. 

Eventuais correções de rumos ultrapassam questões ligadas à mera execução do plano, 

podendo inclusive ser constatadas necessidades de mudanças mais relevantes, como a 

existência de um arranjo institucional mais favorável. Neste sentido, Ferraz (2008) listou alguns 

indicadores que dizem respeito ao arranjo da gestão de resíduos sólidos de um município e que 

ajudam evidenciar sua adequação. No Quadro 14 são apresentados tais fatores e a situação 

encontrada em Vilhena. 

Quadro 14 – Arranjo institucional favorável. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

O setor responsável pela gestão dos RSU está alocado em área adequada e 
favorável dentro da Administração Municipal 

SEMOSP e SAAE 

Existe um gestor responsável pelo gerenciamento do setor de RSU Diretor de Resíduos SAAE 
O gestor possui formação e perfil técnico adequado para a função Não 
O gestor possui poder e autonomia adequada para tomada de decisões Sim 
Existem políticas e diretrizes em nível de Administração Municipal adequadas 
para a gestão dos RSU 

Sim 

Existe secretaria específica para gestão ambiental municipal adequadamente 
estruturada 

SEMMA 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

Arranjos institucionais são fator estratégico para uma boa gestão e surgimento de 

inovações. Os arranjos institucionais demonstram a importância da relação entre instituições e 

organizações, que ao se interceptarem, dão forma não somente às políticas governamentais mas 

também às estratégias e alianças dos grupos de interesse e de intelectuais (NASCIMENTO; 

CURY, 2016). 

A análise dos fatores do Quadro 14 aponta alguns fatos relevantes e que ajudam a 

compreender arranjo institucional da gestão de resíduos sólidos em Vilhena. Primeiramente, 

verifica-se que não há um setor responsável pela gestão de RSU no Município, pois conforme 

tratado na subseção 4.1, parte das operações está a cargo do SAAE e parte a cargo da SEMOSP. 

Esse arranjo pode causar divergências e dificuldade de integração na atuação destes dois atores, 
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considerando inclusive os níveis hierárquicos envolvidos, já que na SEMOSP o responsável é 

um Secretário Municipal, enquanto que no SAAE é um Diretor de Departamento da Autarquia. 

Talvez seja o caso de considerar a criação de um conselho dedicado a gestão de resíduos 

sólidos do Município, onde seu presidente seja detentor de cargo na cúpula da Gestão Municipal 

ou até mesmo o Prefeito, como forma de centralizar as decisões estratégicas ao mesmo tempo 

que se contemple uma gestão participativa. No mesmo sentido, atribuir a gestão de RPU ao 

SAAE deve ser uma medida considerada, pois centralizaria as questões de limpeza urbana em 

uma mesma entidade, que já possui experiência com o tratamento de RDO. Essa junção já 

ocorre em outros município, como por exemplo no Rio de Janeiro (PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2013). 

Em todo caso, as deficiências notadas no arranjo institucional da gestão de resíduos de 

Vilhena não é exceção. Segundo Ferraz (2008), na verdade isso é algo recorrente, demonstrando 

a carência de uma estrutura institucional apropriada para o setor. Segundo o Autor, essa é uma 

realidade complexa, por envolver questões e práticas políticas comuns nos municípios do país 

na atribuição de cargos e funções. Neste contexto, critérios técnicos adequados nem sempre são 

levados em consideração, o que acaba refletindo nos serviços e produtos que são ofertados à 

população (FERRAZ, 2008). 

Neste mesmo sentido, um bom arranjo institucional deve ser acompanhado por estrutura 

organizacional e alocação de recursos adequados à gestão dos resíduos de um município. Os 

fatores críticos ligados a esse aspecto são os constantes no Quadro 15. 

Quadro 15 – Estrutura e recursos para gestão de resíduos sólidos. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

As instalações civis destinadas ao setor administrativo e gerencial do setor de RSU são 
adequadas e bem dimensionadas 

Parcialmente 

Os mobiliários destinados ao setor são adequados Sim 
Existem equipamentos de T.I. disponíveis para serem utilizados na gestão dos RSU Sim 
Os recursos materiais de apoio administrativo são adequados Sim 
Os recursos humanos alocados para a gestão administrativa dos RSU são adequados Sim 
Os recursos financeiros e investimentos são suficientes para da gestão adequada dos RSU Sim 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

Como pode ser notado, a maioria dos indicadores do Quadro 15 aponta estrutura e 

recursos adequados para a gestão de resíduos, constatação que se opõe à mais comum de que 

poucas prefeituras oferecem condições mínimas de estrutura administrativa e gerencial para o 

setor de gestão de resíduos (FERRAZ, 2008). 

Em todo caso, destaca-se que o julgamento acerca da adequação ou não dos indicadores 

se deu por parte dos trabalhadores do SAAE em oportunidade que foi também realizada a 

observação por parte do pesquisador. Nessa ocasião notou-se, por exemplo, que o espaço 
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dedicado ao Departamento de Resíduos da Autarquia é na verdade uma sala anexa à estrutura 

principal da sede da mesma, um prédio sem acessibilidade e já desgastado pelo tempo. Contava 

com mobília desgastada, embora funcional, e com um sistema de climatização inoperante, que 

é essencial nesta região da Amazônia e foi inclusive mencionado como aspecto negativo da 

estrutura do setor. 

Mesmo em caso de adequação da estrutura administrativa do setor, enfatiza-se a 

necessidade de planejamento que possa antecipar as necessidades do setor, tendo em vista a 

expectativa da ampliação de atividades com a implantação de projetos relacionados à coleta 

seletiva solidária que ampliará o volume de recicláveis coletados, bem como a trajetória de 

crescimento populacional e econômico que é naturalmente esperada, dado ao histórico dos 

últimos anos, onde o Município tem apresentado crescimento superior ao de Rondônia e do 

Brasil (MUNICÍPIO DE VILHENA, 2021c). 

Além de estrutura e recursos materiais adequados, para uma boa gestão há necessidade 

também de boas políticas de recursos humanos. Nas cidades com melhores índices de gestão 

de resíduos sólidos a valorização do recurso humano é essencial e a qualidade de gestão de 

recursos humanos de uma organização depende de educação contínua e uma estrutura interna 

que apresente atributos favoráveis (HAMADA, 2011). Alguns destes atributos são 

considerados críticos para a gestão de resíduos sólidos e são apresentados no Quadro 16. 

Quadro 16 – Políticas de recursos humanos e capacitação. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

Existe programa de treinamento e capacitação dos funcionários do setor administrativo dos RSU Não 
Programa de segurança e prevenção de acidente é desenvolvido e aplicado no setor Sim 
Plano de carreira para os funcionários administrativos é aplicado de maneira adequada Não  
Existe um departamento de Recursos Humanos Sim 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

No estudo de Hamada (2011), realizado em municípios do interior de São Paulo, os 

recursos humanos foram considerados, pelos especialistas consultados, os de maior relevância 

para a gestão de resíduos sólidos. Este é um dado que aponta o quão é importante que os órgãos 

e entidades da gestão de resíduos sólidos passem a valorizar mais a formação profissional e os 

programas de capacitação para os seus trabalhadores. 

Entretanto, o que se constata em Vilhena é a falha em implantar ações e programas de 

capacitação e treinamento do pessoal envolvido na gestão dos resíduos sólidos do Município e 

ainda na aplicação do Plano de Cargos, Carreira e Salários da categoria. Assim, embora inexista 

programas de treinamento e capacitação dos funcionários do setor, o PLAMRESOLV prevê 

esse tipo de atividade em algumas de suas ações e metas, demostrando, mais uma vez, a 

inexecução do Plano, conforme já mencionado. Isso representa uma deficiência grave visto que 
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a capacitação técnica e comportamental dos funcionários é importante para o aprimoramento 

dos sistemas de gestão (FERRAZ, 2008). 

Quanto à inadequada aplicação do Plano de Carreiras, está é uma questão que afeta todos 

os servidores da Administração Municipal, já que, embora aprovado desde 2019, a vigência do 

mesmo encontra-se suspensa em virtude do ordenamento da Lei Complementar n° 173 de 2020, 

que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-

19) e impõe, entre outras medidas, o congelamento de salários dos servidores federais, estaduais 

e municipais até 31 de dezembro de 2021 (BRASIL, 2020b). A expectativa do Município é que 

a vigência deste impedimento não seja prorrogada, permitindo que o Plano de Cargos, Carreira 

e Salários dos servidores municipais seja efetivamente implantado em 2022 (MUNICÍPIO DE 

VILHENA, 2021d). 

De toda forma, a gestão sempre envolve o recurso humano e tratando-se de resíduos 

sólidos não é diferente. Assim, conhecimento sobre o tema, sobre como aplicá-lo e o modo com 

o qual a estrutura organizacional é constituída são relacionados com seu desempenho 

organizacional (HAMADA, 2011), sendo que este é um aspecto que deve ser considerado com 

prioridade em qualquer gestão. 

Indo adiante, traz-se os aspectos relacionados à aplicação de tecnologias nas atividades 

de gestão de resíduos sólidos, onde Ferraz (2008) elencou 9 indicadores-chave, constantes no 

Quadro 17 e que foram analisados em Vilhena. 

Quadro 17 - Tecnologia na gestão. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

Programas de T.I. são aplicados para apoiar os trabalhos administrativos e gerenciais do setor Não 
Recursos de hardware são disponibilizados de forma adequada Sim 
Recursos de software são aplicados adequadamente Não 
Capacitações em tecnologias de gestão são disponibilizadas para os funcionários Não 
Suporte técnico para apoio em T.I. é disponibilizado para o setor RSU Sim, terceirizado 
Programa de aperfeiçoamento da qualidade na Gestão Pública é aplicado no setor de RSU Não 
Capacitação técnica específica sobre resíduos é oferecida aos funcionários do setor Não 
Avaliação da eficácia de gestão é aplicada no setor Não 
O Município aplica os conceitos da Hierarquia de Resíduos na Gestão (3, 4 ou 5 R's) Não 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

Como pode ser visto, dos 9 indicadores apenas 2 são atendidos pelo Município e tratam 

de aspectos que no cenário contemporâneo são requisitos para o funcionamento mínimo de 

qualquer atividade de gestão e é um resultado que indica o baixo investimento do Município 

nesta área de gestão, tal qual constatado por Ferraz (2008). 

Na verdade, relatos dos trabalhadores informam que o setor trabalha com pouca 

tecnologia, onde a maioria dos registros e apoios à decisão são feitos nos computadores do setor 
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por meio de arquivos de texto e/ou planilhas. Como exceção cita-se o sistema de rastreamento 

de veículos que é baseado em plataforma web e o próprio portal da transparência, que é uma 

obrigação legal e apresenta apenas informações básicas da gestão orçamentária da Autarquia, 

sem distinção relacionada especificamente à gestão de resíduos. 

Outro ponto crucial é a aplicação dos conceitos da hierarquia de resíduos na gestão, 

fundamentada na ordem de prioridade elencada na PNRS e que estabelece a não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). Em que pese a não aplicação dos 

conceitos no Município, o PLAMRESOLV estabelece como regras fundamentais para a gestão 

dos resíduos em Vilhena “[...] a não geração, a redução, a minimização, o reuso, a reciclagem, 

a recuperação, o tratamento e a destinação final adequadas [...]” (SAAE, 2014, p. 89). 

Estratégias de minimização dos impactos ambientais e melhoramento da eficiência de 

recursos, onde boa parte dos resíduos são convertidos em novos recursos, têm sido adotadas em 

regiões que são líderes globais no estabelecimento de políticas de resíduos, como União 

Europeia e Japão, onde se busca que somente aquilo que realmente não possa ser aproveitado 

seja aterrado. Essa é uma forma de minimizar os impactos ambientais, mas também de 

economia, seja pela valorização daquilo que seria descartado, seja pela redução de custos com 

tratamento e disposição final e que merece considerada e incentivada pelo Município. 

A implantação de estratégias, como a busca do “lixo zero”, depende, entre outros 

fatores, de um bom arcabouço político-normativo que permita, regulamente e incentive ações 

da área de resíduos sólidos. Esse arcabouço faz parte de uma dimensão política que engloba 

normas legais e ambientais e políticas de gestão de resíduos sólidos que norteiam as ações de 

gestão dos resíduos sólidos gerados na área urbana. O Quadro 18 traz os principais pontos 

relacionados à legislação Municipal. 

Quadro 18 – Legislação municipal. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

O Plano Diretor do Município estabelece políticas e diretrizes relacionadas ao sistema de gestão 
dos RSU 

Sim 

O município possui leis e regulamentos específicos voltados para o apoio da gestão dos RSU Sim 
O município possui conselho deliberativo municipal de meio ambiente  Sim 
O município organiza e aplica uma agenda ambiental local Não, A3P 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

Como pode ser observado, o Município possui indicadores favoráveis à gestão de 

resíduos sólidos quando considerada a legislação municipal. O Plano Diretor do Município, 

estabelecido pela Lei n° 2.065 de 2006, embora elaborado antes da PNRS conta com uma 

subseção dedicada ao tema dos resíduos sólidos e contempla alguns objetivos alinhados à norma 
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nacional, como implantar mecanismos de controle social, minimizar a quantidade de resíduos 

sólidos por meio da prevenção da geração excessiva, incentivo ao reuso e fomento à reciclagem, 

implementar o tratamento e o depósito ambientalmente adequados dos resíduos remanescentes 

e outras. 

Por outro lado, o Município não possui uma agenda ambiental local, que tem o potencial 

de contribuir para implementação do desenvolvimento sustentável nas cidades e comunidades, 

visando alcançar objetivos como os ODS ou Agenda 2030. Serve para tornar as cidades mais 

humanas e para garantir um futuro melhor para as próximas gerações (UNITED NATIONS, 

2015). 

Mesmo assim, o Município manifesta no PLAMRESOLV a intenção de tornar a Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P) uma “[...] ferramenta estratégica para o Governo 

Municipal estabelecer uma ampla revisão dos padrões de produção e consumo e para a adoção 

de novos referenciais em busca da responsabilidade socioambiental” (SAAE, 2014, p. 87). O 

PLAMRESOLV estabelece objetivos e metas relacionadas à A3P que não foram analisados por 

não estarem no escopo desta dissertação. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019), a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P) é uma ação voluntária, proposta pelo mesmo, respondendo à 

compreensão de que o Governo Federal possui um papel estratégico na revisão dos padrões de 

produção e consumo e na busca da sustentabilidade socioambiental, incentivando a adoção de 

tecnologias mais eficientes, que poupem matéria-prima e incentivem a reutilização de insumos. 

A A3P é uma iniciativa que demanda o engajamento individual e coletivo, a partir do 

comprometimento pessoal e da disposição para a incorporação dos conceitos preconizados pela 

Agenda, para a mudança de hábitos e melhoria da cultura institucional.  

No mesmo sentido, o Município conta com outros instrumentos voltados para o apoio 

da gestão dos resíduos sólidos, a exemplo do Código Ambiental, do Plano Integrado de 

Resíduos da Construção Civil, Plano Municipal de Saneamento Básico, da Lei de Diretrizes 

para a Implantação da Política Municipal de Resíduos Sólidos e do Código Tributário do 

Município. 

Além disso, verifica-se a existência do Conselho Municipal do Meio Ambiente 

(COMMA), ao qual cabe contribuir para a implantação, gestão e aprimoramento da Política 

Municipal de Meio Ambiente, além da gestão de um fundo, composto de recursos oriundos de 

multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente e de taxas incidentes sobre a utilização 

de recursos ambientais (VILHENA, 1998). 
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A gestão financeira é outro aspecto relevante em qualquer tipo de atividade, sendo que 

na gestão de resíduos sólidos não é diferente. Assim, no Quadro 19 são destacados aspectos 

relevantes para a gestão financeira e de custos do sistema. 

Quadro 19 – Gestão financeira e de custos. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

Existe sistema estruturado de controle financeiro da renda mensal gerada pelas taxas de 
arrecadação 

Sim 

Existe sistema estruturado de controle dos gastos mensais com a gestão de RSU Sim 
Existe programa de racionalização e redução de custos operacionais mensais Não 
Existe programa de aumento da arrecadação Não 
Existe programa de busca de recursos e financiamentos para aplicação no sistema de gestão Parcial 
São emitidos relatórios gerenciais que permitem a adequada tomada de decisões administrativas Não 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

Destaca-se que, conforme entrevistas, os dois primeiros indicadores do Quadro, 

referentes ao controle de receita e despesa, respectivamente, são os únicos atendidos 

plenamente pelo Município. Provavelmente esses resultados estejam sendo influenciados pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a prestação das contas públicas a todos entes da 

Administração Pública. 

Já quanto aos outros indicadores, apenas o relativo à existência de programa de busca 

de recursos e financiamentos para aplicação no sistema é cumprido parcialmente. O que se 

observou é que houve um esforço, notadamente em relação ao Programa Lixão Zero do 

Governo Federal, em que o Município já obteve sucesso na captação de recursos para projetos 

do sistema. Adicionalmente diversas emendas parlamentares são obtidas e reforçam as ações 

do Município na gestão de resíduos sólidos. 

Por outro lado, não há programa que objetive a racionalização e redução de custos 

operacionais ou de aumento da arrecadação, o que teria o potencial de melhorar o equilíbrio 

econômico-financeiro da operação. Esse resultado se alinha ao obtido por Ferraz (2008), onde 

não foi observada a existência de programas de racionalização e redução de custos operacionais 

relacionados ao sistema em nenhum município. 

Em todo caso, destaca-se que em Vilhena a cobrança pelos serviços relacionados à 

coleta e destinação de RSU se dá na mesma fatura em que se cobram os serviços relacionados 

ao fornecimento de água tratada, mecanismo que tende a baixar o nível de inadimplência. 

Embora não haja dados sobre Vilhena, experiência similar em União da Vitória - PR resultou 

em um índice de inadimplência < 1%, proporcionando um aumento na arrecadação (DANTAS, 

2008). 

O Município de Vilhena também não é dotado de relatórios gerenciais que permitam a 

adequada tomada de decisões administrativas, fato também constatado por Ferraz (2008), onde 
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de 20 municípios avaliados, apenas dois emitiam esse tipo de relatório. Esse é um ponto crítico 

já que se infere que as decisões podem estar sendo tomadas sem o devido lastro informacional, 

o que tende a majorar a quantidade de erros e, por consequência elevar os custos financeiros e 

ambientais do sistema. 

No Quadro 20 apresenta-se os indicadores do fator de avaliação relativo às políticas de 

inclusão social para as cooperativas e catadores. 

Quadro 20 – Políticas de inclusão social de catadores. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

Existe programa de apoio e incentivo para a formação e desenvolvimento de cooperativas de 
catadores 

Sim 

Existe programa de inclusão social e remuneração para catadores cooperados Parcial 

Assistentes sociais da prefeitura atuam em trabalhos desenvolvidos junto aos cooperados Sim 

São oferecidos outros benefícios para cooperados (alimentação, financiamento, creche etc) Transporte 

São oferecidos cursos de formação para os cooperados Não 
Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

Em oposição ao que se imagina, os catadores têm remuneração acima da média 

brasileira e não são mendigos. Estudos em várias cidades do Brasil já comprovam que a renda 

de catadores, na maioria dos casos, supera o salário mínimo. Muitos destes trabalhadores já 

tiveram outras funções em empresas, mas, por algum motivo aderiram à função de catador (IPT; 

CEMPRE, 2018). 

O benefício que os catadores de rua trazem para a limpeza urbana é grande, mas 

geralmente passa despercebido. Eles coletam recicláveis antes das equipes oficiais passarem e, 

portanto, reduzem os gastos com a limpeza pública. No mesmo sentido, os catadores que atuam 

nos aterros sanitários e lixões retiram materiais valiosos da massa coletada, reduzindo o volume 

que seria aterrado, diminuindo os impactos sobre o meio ambiente e prolongando a vida útil 

dos aterros. Os materiais, que são encaminhados para a indústria, geram empregos e poupam 

recursos naturais (IPT; CEMPRE, 2018). 

O Município de Vilhena declara que apoia a inclusão social dos catadores com o apoio 

a formação de cooperativas e associações, atuação e acompanhamento da Secretaria Municipal 

de Assistência Social (SEMAS) e oferecimento de benefícios aos cooperados, a exemplo da 

distribuição de uniformes, EPI’s, cestas básicas, aquisição de máquinas e equipamentos para o 

processamento de resíduos e do transporte diário dos trabalhadores que realizam a triagem de 

recicláveis no aterro sanitário do Município, que fica a cerca de 25 km do centro urbano de 

Vilhena (MUNICÍPIO DE VILHENA, 2018; SAAE, 2019). 

Por outro lado, não há o oferecimento de cursos e capacitações para os cooperados, em 

que pese este ser um dos aspectos contemplados nas metas estabelecidas no PLAMRESOLV. 

Em todo caso, o SAAE declarou, durante as entrevistas, que se encontra em fase de estudos o 
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oferecimento deste benefício, que é relevante a fim de aprimorar as atividades destes 

trabalhadores, tornando-a mais eficiente e segura e trazendo benefícios para os mesmos e para 

o meio ambiente. 

Por fim, no Quadro 21 são apresentados os indicadores relativos à educação ambiental 

e que envolvem as informações trocadas com a comunidade e a educação ambiental para a 

sensibilização e a mobilidade social frente aos problemas ambientais que tem relação com todos 

os aspectos relacionados aos resíduos sólidos (ARENHARDT, 2019). 

Quadro 21 – Educação ambiental. 
ITENS ANALISADOS SITUAÇÃO 

O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino fundamental Sim 
O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino médio Sim 

O município promove programas de educação ambiental em faculdade/universidades Sim 

Existem programas de reciclagem em escolas Sim 

Existem programas de reciclagem em faculdades/universidades Não 
São promovidas campanhas de educação ambiental nos bairros da cidade Sim 
São promovidas campanhas de educação ambiental nos condomínios habitacionais e nos grandes 
geradores 

Não 

Fonte: adaptado de Ferraz (2008) com dados da pesquisa. 
 

Verifica-se que os pontos deficientes em relação a este aspecto são a não existência de 

programas de reciclagem nas unidades de ensino superior, embora tenha havido algumas ações 

isoladas, bem como a não realização de campanhas de educação ambiental condomínios e 

grandes geradores. 

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

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos são exigidos pela PNRS como parte do conteúdo 

mínimo do PMGIRS e estão contemplados no Pano de Vilhena. 

Além das exigências legais, estes programas e campanhas devem ser promovidos 

tratando os resíduos sólidos como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 

renda e promotor de cidadania. A educação e a consciência pública adequadas constituem 

pilares da sustentabilidade cujo conceito envolve, além do meio ambiente, a pobreza, a 

população, a saúde, a segurança alimentar, a democracia, os direitos humanos e a paz 

(BARBIERI; DA SILVA, 2011).  

Neste interim, anteriormente à decretação de restrições sociais decorrentes da pandemia 

do novo Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), técnicos da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMMA) realizavam regularmente palestras de educação ambiental nas escolas 

municipais. Esta atividade ocorre em uma parceria entre as Secretarias Municipais de 

Agricultura, de Educação e de Meio Ambiente, além da Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) (NEWSRONDÔNIA, 2019). 
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Estas ações levaram à percepção de uma carência de material didático na Rede Pública 

de Ensino para trabalhar os temas ambientais, foi elaborado, então, um Guia de Educação 

Ambiental, através de parceria entre o Campus Vilhena do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) e a UNESC, uma faculdade privada com atuação no 

Estado de Rondônia, para ser distribuído no formato impresso nas escolas de Vilhena, além de 

todos os campi das duas instituições parceiras (UNESC, 2017). 

Ainda tratando da educação ambiental, conforme relatam o Gestor de Resíduos, bem 

como o Representante da MFM, as organizações têm atuado com campanhas na cidade, 

notadamente propagandas nos canais de TV local, com foco na importância da destinação dos 

resíduos ao aterro sanitário, bem como a realização de pit stops, Figura 15A, em que se realiza 

a distribuição de material didático acerca da importância do correto manejo dos RSU, dando 

destaque à atuação focada nas crianças, inclusive com a criação, por parte da MFM, de um 

personagem lúdico, Figura 15B, um super-herói amigo do meio ambiente, que interage com o 

público destacando hábitos e atitudes ambientalmente desejáveis (MFM SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS, 2021a). 

Além disso, com o início do desconfinamento, após amenização das restrições impostas 

pelo cenário pandêmico decorrente do Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), notadamente a 

retomada gradual das aulas presenciais, o SAAE também está retomando as ações educativas 

presencialmente nas escolas. Na Figura 15C reproduz-se o registro de uma ação relacionada à 

compostagem realizada em outubro de 2021 com alunos do 8º e 9º ano. 

Figura 15 – Registros relacionados às campanhas educacionais. 

 
Fonte: MFM Soluções Ambientais (2021b) e SAAE (2021d). 
 

Em todo caso, pode-se inferir que o aspecto da educação ambiental ainda tem muito que 

avançar no Município, já que a maioria dos munícipes (55%) demostra não ter conhecimento 

de campanhas com o tema. O que se percebe é que apesar de existirem ações, estas parecem ser 

atitudes eventuais e que, por essa característica, acabam não tendo impacto relevante na 

população urbana do Município, fato que acaba se refletindo no comportamento inadequado 
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dessa mesma sociedade. Tais reflexos puderam ser constatados durante a fase de campo, em 

que registraram diversos eventos de manejo inadequado de resíduos por parte da população. 

Assim, é necessário que o Município mantenha e reforce as ações educacionais, tendo 

em vista seu potencial de mudança de comportamentos da sociedade. 

4.4 Dimensões da gestão integrada de RSU 

Dantas (2008) afirma ser desafiador para gestores municipais prestar serviços 

relacionados aos resíduos sólidos gerados na área urbana pois estes encontram a incerteza, 

associada à carência de informações e de indicadores que apontem a eficiência desses serviços. 

A maioria dos municípios acaba não conseguindo avaliar se as condições dos seus sistemas 

estão adequadas ou não e em muitos casos nem conseguem ter uma visão sistêmica das 

atividades que englobam determinados serviços. Neste contexto, os indicadores são ferramentas 

importantes para avaliar as ações dos municípios, quando pautados em informações científicas 

e técnicas, de forma resumida e de entendimento simplificado, capaz de gerar novas condutas 

organizacionais (DANTAS, 2008). 

Assim, considera-se que a discussão acerca dos indicadores, construída até aqui, é capaz 

de subsidiar uma avaliação sobre as dimensões da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

elencadas na PNRS, conforme se procede a seguir. 

4.4.1 Dimensão Política 

A dimensão política está relacionada às normas legais e ambientais e políticas de gestão 

de resíduos sólidos, considerando que estes atos norteiam as ações de Gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos (ARENHARDT, 2019). Tem como objetivo efetivar a atuação da população, 

do Poder Público, das empresas e da sociedade organizada nas decisões políticas que envolvam 

os problemas de seus territórios, bem como a busca de meios para solucioná-los (IAQUINTO, 

2018). 

No Município de Vilhena, a análise dos dados e informações apontam um cenário 

político em que há um arcabouço normativo favorável à adequada gestão dos RSU. O 

Município conta com uma lei de diretrizes para a Política Municipal de Resíduos Sólidos, com 

um PMGIRS instituído além de outros dispositivos legais fundamentais que estabelecem 

diretrizes relacionadas ao tema, como a própria Lei Orgânica do Município, o Plano Diretor, o 

Código Ambiental, Código Tributário e o Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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A análise destes instrumentos permite perceber um alinhamento entre as diversas 

normas, de forma que é possibilitada a execução da Administração dentro de um ambiente de 

segurança jurídica. À exceção, cita-se a pouca presença de mecanismos de controle e 

penalização de atitudes não alinhadas à política de resíduos sólidos local, com o mínimo uso do 

poder de polícia do estado para alcançá-la. 

Além disso, conta com uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente e um Conselho 

Municipal do Meio Ambiente (COMMA), instrumentos capazes de contribuir para a 

implantação, gestão e aprimoramento da Política Municipal de Meio Ambiente a qual se 

relaciona diretamente a gestão de resíduos sólidos. 

No mesmo sentido, o arranjo institucional da Administração Municipal se mostra 

favorável ao desenvolvimento de uma gestão adequada dos resíduos sólidos, já que boa parte 

das atribuições, notadamente as relativas aos resíduos domiciliares, estão a cargo de uma 

Autarquia Municipal em que apenas seu Diretor-geral é indicado pelo Executivo Municipal e 

por se tratar de ente da Administração indireta, possui personalidade jurídica, patrimônio e 

receita próprios, bem como o poder de autoadministração, aspectos que tendem a fortalecer a 

gestão de resíduos em sua dimensão política. 

Esses atributos conferem à Entidade um grau maior de autonomia, quando em 

comparação aos órgãos da administração direta, em que o grau de influência político-partidária 

costuma causar descontinuidade em projetos além de alto grau de rotatividade de pessoal, que 

muitas vezes não possui vínculo efetivo. 

Neste sentido Marshall e Farahbakhsh (2013), citam a descontinuidade de projetos, a 

substituição de funcionários a qualquer mudança de governo, a falta de compromisso de longo 

prazo, o abandono de trabalhos anteriores e o arquivamento de projetos de gestões anteriores 

por divergências entre partidos e autoridades locais como alguns dos maiores empecilhos 

comumente encontrados na gestão municipal do Brasil. 

Por outro lado, destaca-se a negociação política como fator fundamental na trajetória 

para influenciar aqueles que lideram os processos de gestão e a tomadas de decisões. Assim, a 

participação democrática na tomada de decisões é um pressuposto fundamental. Sensibilizar, 

motivar e mobilizar a participação ativa das pessoas, favorecer o acesso às informações 

permitindo maior compreensão dos problemas e oportunidades, superar as práticas e políticas 

de exclusão e buscar o consenso nas decisões coletivas são elementos que também compõem 

essa dimensão (MENDES, 2009). 

Em Vilhena, verificou-se pouca participação da sociedade nas decisões, especialmente 

na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que foi construído 
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quase que somente por uma equipe de técnicos do SAAE e da Prefeitura. Mesmo que 

fundamentadas em informações técnicas, propostas de políticas de gestão só são implementadas 

à medida que estejam integradas às prioridades daqueles que detêm o poder (DANTAS, 2008). 

Assim, o que se depreende de Vilhena é que, apesar de contar com uma boa estrutura 

político-normativa, o Município encontra dificuldades em colocar em prática muito do que já 

se encontra convencionado a nível político. Como exemplo disso, cita-se o próprio Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que embora elaborado pela Entidade 

Gestora, proposto pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo permanece em maior parte 

inexecutado, deixando, portanto, de cumprir metas e objetivos que favoreceriam o Município 

em aspectos econômicos, sociais, ambientais e tecnológicos com influência direta sobre a 

qualidade de vida da população. 

Nesse sentido, acredita-se a dimensão política da gestão de resíduos sólidos de Vilhena 

esteja integrada às demais, havendo deficiências do ponto de vista da implementação das 

políticas municipais relacionadas ao tema. 

4.4.2 Dimensão Econômica 

A dimensão econômica consiste em fomentar ações preventivas no sentido de evitar os 

danos ou riscos ambientais, assevera a finitude dos recursos naturais e busca a sua preservação 

para possibilitar condições ideais para sobrevivência das gerações presentes e futuras. Também 

se relaciona com a fonte, a destinação e a administração correta dos recursos financeiros 

disponibilizados para a manutenção da gestão adequada dos resíduos sólidos gerados na área 

urbana (ARENHARDT, 2019). Trata da alocação e gestão mais eficientes dos recursos e do 

fluxo regular do investimento público e privado (IAQUINTO, 2018). 

Neste contexto, em Vilhena, visualiza-se uma preocupação maior com os aspectos 

ligados à gestão financeira nessa dimensão do que os ligados ao aspecto ambiental. Nota-se, 

por exemplo a existência de um controle econômico-financeiro do sistema, mas não se observa 

ações que objetivem a preservação de recursos naturais. 

Assim, enquanto há o estabelecimento de sistema de cobrança pelos serviços, busca de 

financiamentos e investimentos externos ao Município, menos ênfase se dá à finitude de 

recursos. Como exemplo, cita-se o não aproveitamento de RCC, a baixa atividade de 

compostagem, a inexistência de proteções e barreiras nos corpos hídricos, a suspensão da 

atividade de reciclagem de eletroeletrônicos e outras que teriam capacidade de melhorar a 
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dimensão econômica da gestão, possivelmente trazendo reflexos positivos como a geração de 

novos empregos e mais renda para a população. 

Mendes (2009) corrobora esta compreensão defendendo que a dimensão econômica vai 

além do acúmulo de riquezas e do crescimento econômico, englobando também a geração de 

trabalho digno, melhorando a distribuição de renda, promovendo o desenvolvimento das 

potencialidades locais, bem como da diversificação de setores. 

Assim não se verificou a existência de mecanismos que busquem incentivar a instalação 

de empresas voltadas a atividades de reaproveitamento e reciclagem, a normatização da 

logística reversa a nível local, bem como incentivos fiscais e econômicos, como menor taxa de 

lixo para quem faz compostagem, que na cidade de San Francisco, nos EUA, por exemplo, 

possibilitou a redução de 12% nas emissões de gases de efeito estufa (ANTENOR; SZIGETHY, 

2020). 

Há também a possibilidade de geração de receita pela comercialização de materiais 

recicláveis, de fertilizantes originários da compostagem, da energia gerada no processo de 

tratamento térmico e de captação do biogás. Essas atividades teriam ainda o potencial de criar 

um número significativo de empregos, retirando trabalhadores da informalidade e gerando 

ganhos socioeconômicos para a sociedade. 

Esses mecanismos são previstos na PNRS, assim como o repasse dos Fundos Nacionais 

do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o investimento na área. 

A Política também considera os RSU um novo mercado emergente e reconhece o resíduo sólido 

reutilizável e reciclável como um bem econômico, de valor social, gerador de trabalho e renda 

e promotor de cidadania (ANTENOR; SZIGETHY, 2020), motivo pelo qual a dimensão 

econômica tem forte relação com a dimensão social. 

Dessa maneira, considera-se que a dimensão econômica da gestão de resíduos sólidos 

de Vilhena encontra-se pouco integrada às demais, notadamente devido à deficiência do 

Município em implantar uma agenda de incentivos à conservação dos recursos naturais, bem 

como de mecanismos econômicos que favoreçam a preservação ambiental e a geração de novas 

fontes de receita, emprego e renda. 

4.4.3 Dimensão Social 

A dimensão social propõe, principalmente, a inclusão social a fim de garantir condições 

dignas de trabalho e de educação, contribuindo, assim, para a geração de emprego e renda, 

redução da pobreza e estímulo à cidadania (ARENHARDT, 2019). Objetiva proteção da 
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diversidade cultural, garantia do exercício pleno dos direitos humanos e combate à exclusão 

social (IAQUINTO, 2018). 

No âmbito de Vilhena, verifica-se alguma atuação nessa dimensão, porém ainda de 

maneira tímida. O Município oferece alguns poucos benefícios e apoio à população vulnerável 

envolvida na cadeia dos resíduos sólidos, entretanto não se verifica ações mais profundas, como 

a oferta de formação e capacitação que permitam a esses trabalhadores alçarem novas 

perspectivas de vida e trabalho, sejam elas ligadas ou não à questão dos resíduos sólidos. Ou 

seja, deve-se procurar entender melhor o perfil dessas pessoas e, ao invés de tentar mudar a 

atividade exercida por elas, deve-se modificar a forma do trabalho das mesmas (IPT; CEMPRE, 

2018). 

Um grande destaque nesta dimensão é que as políticas públicas devem ser voltadas à 

execução dos direitos sociais, visto que o ser humano só irá respeitar a natureza e os seus 

recursos naturais quando ele também for respeitado e tratado com dignidade (IAQUINTO, 

2018). Mesquita Júnior (2007) orienta que a disponibilização de informações, instrumentos e 

técnicas adequados para estimular e operacionalizar os sistemas em que se inserem catadores e 

recicladores contribui para promover, de maneira ambientalmente saudável, a reciclagem de 

resíduos, podendo ainda contribuir para reverter os níveis de exclusão e de desigualdade social 

nesse segmento. 

Em todo caso, em Vilhena não foram verificadas atividades que busquem reduzir ou 

eliminar a exclusão e a desigualdade social através de atividades voltadas para a sensibilização 

e informação da sociedade civil. 

Dessa forma, entende-se que a dimensão social da gestão de resíduos sólidos em Vilhena 

encontra-se pouco integrada às demais, já que o Município peca na atuação de inclusão com 

apenas algumas ações de apoio material, não tendo sido verificadas ações na busca do aumento 

das capacidades humanas para se atingir melhor qualidade de vida, bem como na informação e 

sensibilização da sociedade com o fito de fomentar o respeito e tratamento digno das populações 

vulneráveis. 

4.4.4 Dimensão Ambiental 

A dimensão ambiental está relacionada diretamente ao problema da limitação do uso 

dos recursos naturais não renováveis, à contenção da geração, ao reaproveitamento, reciclagem 

e tratamento de resíduos sólidos antes da sua disposição final, promovendo o encaminhamento 

adequado dos rejeitos (ARENHARDT, 2019). Essa dimensão busca a preservação do meio 
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ambiente, não sob uma concepção individualista, mas de forma transindividual (IAQUINTO, 

2018). 

Em Vilhena, a análise dessa dimensão mostra que há definição de regras para proteção 

ambiental e elaboração de uma máquina institucional, entretanto, nota se a falta de um conjunto 

de instrumentos econômicos, legais e administrativos necessários para assegurar o 

cumprimento das regras estabelecidas. 

Aspectos como a destinação dos resíduos domiciliares a aterro sanitário adequado e 

atividade de reciclagem são interpretados como positivamente estabelecidos no Município. Não 

obstante, a integração dessa dimensão requer o uso de algumas alavancas, como a redução da 

quantidade de resíduos e da poluição através da conservação e reciclagem de energia e recursos. 

Em todo caso, ações concretas verificadas no Município são ainda iniciais. Constatou-

se a existência da coleta seletiva e reciclagem em parte da área urbana, mas a população alega 

a ausência de campanhas de educação ambiental, que teriam o potencial de ampliar a quantidade 

de resíduos segregados na fonte e posteriormente reciclados. No mesmo sentido, destaca-se a 

atividade de compostagem em nível doméstico que é apoiada pela Município, porém ainda em 

pequena escala. 

Neste interim, destaca-se a incipiência de atuação Municipal na matriz de consumo, 

onde os usuários são os verdadeiros agentes da mudança, tratando e se relacionando com seus 

resíduos de forma responsável. Tal atuação passa por um consumo com viés ecológico em que 

são privilegiados produtos com selos verde ou social, que tragam garantia de pouca ou mesmo 

nenhuma geração de resíduos, com embalagens retornáveis e recicláveis (MESQUITA 

JÚNIOR, 2007). 

Além de agir no aspecto do incentivo à mudança de costumes, cabe à Administração 

Municipal estabelecer instrumentos legais e administrativos que o permitam impor aos 

particulares a correta atuação. Neste contexto, cita-se que não foram encontrados mecanismos 

claros para a fiscalização das atividades que são responsabilidade dos geradores de resíduos 

sólidos, a exemplo do correto manejo de RCC, que foi um grande problema observado no 

Município. 

Assim embora a responsabilidade seja dos geradores, cabe ao Município estabelecer as 

regras locais, orientar a população e exigir, se for o caso, o cumprimento das normas, de forma 

que a inércia da Administração é uma autorização tácita à degradação do meio ambiente, como 

exemplificado nos registros da Figura 9, na subseção 4.2.1.1. 

Sobre isso, assevera-se que “[...] campanhas permanentes de educação e uma rigorosa 

fiscalização do cumprimento das posturas municipais funcionam como aspectos inibidores para 
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as pessoas que estão acostumadas a jogar lixo em qualquer lugar” (IPT; CEMPRE, 2018, p. 

69). 

Desse modo, acredita-se a dimensão ambiental da gestão de resíduos sólidos de Vilhena 

ainda esteja deficiente, notadamente pelo privilégio de ações localizadas mais ao fim da cadeia 

de resíduos, momento em que só resta executar o adequado manejo dos mesmos. Já em relação 

à atuação no início da cadeia, ou seja, com foco em não geração e redução, o Município ainda 

é iniciante. 

4.4.5 Dimensão Cultural 

A dimensão cultural busca contribuir para instruir a qualidade de vida pelo exercício da 

cidadania cultural, garantindo à população o acesso à informação e ao conhecimento para que 

possa investir na construção, reforma ou restauração de equipamentos culturais (IAQUINTO, 

2018). Envolve as informações trocadas com a comunidade e a educação ambiental para a 

sensibilização e a mobilidade social frente aos problemas ambientais que tem relação com todos 

os aspectos relacionados aos resíduos sólidos (ARENHARDT, 2019). 

Fatores socioculturais interferem nas características dos resíduos e ocasionam alterações 

na gestão, pois a coleta e a disposição também sofrem interferências. Dessa forma a gestão deve 

compreender e buscar meios de influenciar a dimensão da cultura em relação aos resíduos 

sólidos. Campanhas educadoras e a conscientização ambiental têm que fazer parte da gestão 

com objetivo de mudar esse quadro (DANTAS, 2008). 

No que tange às ações de educação ambiental, embora a população alegue em muitos 

casos a inexistência de tais campanhas, Bastos (2019) alega que a educação ambiental tem sido 

promovida no Município, seja pela Administração Municipal, por meio do SAAE, seja pelas 

empresas contratadas para realizar a gestão do aterro sanitário ou coleta de resíduos sólidos. 

Segundo a Autora, como reflexo o Município apresentou, entre 2014 e 2018, os melhores 

índices de limpeza, coleta e reciclagem, sendo pioneira na implementação do aterro sanitário. 

Conforme relatam o Gestor de Resíduos, bem como o Representante da MFM, as 

organizações têm atuado conjuntamente em campanhas na cidade, notadamente por 

propagandas nos canais de TV local e pit stops com foco na importância da destinação dos 

resíduos ao aterro sanitário. 

No âmbito da Administração Municipal, verificou-se a execução de programas de 

educação ambiental e de reciclagem nas escolas, sendo destacado aqui a relevância da 

disseminação da cultura de reciclagem junto à população, de modo que esta possa se engajar 



126 

nos programas e auxiliar com ideias e fiscalização destes. Além do mais, a educação da 

população para promoção da limpeza pública é de grande importância, até mesmo para 

desenvolvimento de uma consciência de coletividade e consequentes mudanças culturais 

desejadas (IPT; CEMPRE, 2018). 

O que se percebe em Vilhena é que apesar de existirem ações, estas parecem ser ainda 

eventuais e por isso acabam não tendo impacto relevante na população, o que se reflete no 

comportamento inadequado dessa mesma sociedade, conforme constatado durante a fase de 

campo. 

Assim, considera-se que a dimensão cultural da gestão integrada de resíduos sólidos em 

Vilhena requer ampliação nas intervenções de cunho modificador direcionadas à população, 

entretanto é também necessária a promoção de mudança da cultura institucional da 

Administração Municipal, de forma que passe a englobar em seu planejamento e execução as 

variáveis sociais, ambientais e econômicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da Gestão de Resíduos Sólidos de Vilhena permitiu obter um diagnóstico 

amplo desse sistema através de dados e informações que subsidiaram a aplicação dos 

indicadores e índices propostos. A aplicação dos instrumentos se apresentou como um sistema 

de avaliação prático, de fácil aplicação e baixo custo, sendo, portanto, ferramentas uteis na 

avaliação externa de sistemas de gestão integrada de resíduos de municípios. 

A utilização de índices, construídos em blocos, permite identificar o desempenho de 

cada uma das áreas e assim evidenciar eventuais deficiências. Assim esse estudo conseguiu 

identificar as condições do gerenciamento de resíduos sólidos, bem como as condições 

ambientais, socioculturais e político-econômicas da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no 

âmbito do Município de Vilhena. 

Dessa forma, a avaliação do Sistema mostra que, considerando a metodologia do Índice 

de Condição de Gestão de Resíduos Atualizada, a Gestão de Vilhena é considerada inadequada, 

já que a pontuação final do Município foi de apenas 5,81 pontos, e para ser considerada 

adequada deve-se atingir pontuação superior a 8,0. 

Na análise segmentada do Sistema, ficou evidenciado que as áreas com maior 

deficiência no Município se referem às características do Sistema, à adoção de novas técnicas 

de gestão e ao atendimento de preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, 

compreende-se que há necessidade de modernização do sistema, a fim de adotar mecanismos 

mais avançados de gestão e manejo de resíduos, principalmente no sentido de reduzir a 

quantidade de material reciclável e reaproveitável que acaba sendo aterrado apesar de ainda 

possuir utilidade e valor agregado. 

Neste sentido, literatura indica que o ideal a ser perseguido é a adoção de estratégias de 

redução de resíduos, reutilização, reciclagem e compostagem, recuperação de energia e, apenas 

em último caso, o descarte em aterros sanitários. A colocação dessas estratégias em prática pode 

trazer bons resultados, a exemplo do que acontece na Dinamarca e na Alemanha, onde a 

quantidade de resíduos sólidos urbanos aterrados está abaixo de 1%. 

Analisando os indicadores individualmente, é possível notar que o Município tem 

melhor desempenho nos aspectos ligados aos resíduos domiciliares, enquanto as deficiências 

se concentram em aspectos relacionados a resíduos de limpeza pública, de construção civil e 

eletroeletrônicos, por exemplo. Essa constatação aponta a necessidade de estender as atenções 

a todos os tipos de resíduos gerados no Município, a fim de que se possa obter maior coesão no 
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trato dos resíduos sólidos e, por consequência, uma melhora na qualidade do ambiente urbano 

e na qualidade de vida da população. 

Verificou-se que, embora tenha se passado mais de 11 anos desde a entrada em vigor da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, em Vilhena a gestão municipal de resíduos sólidos ainda 

não é tratada como um sistema integrado de gestão, onde não há integração das políticas, 

projetos e das ações. Os resultados permitem inferir que falta integração entre as dimensões 

analisadas nessa dissertação, sendo apontadas como as mais deficientes as dimensões ambiental 

e cultural. Destaca-se, entretanto, que todas as dimensões são, na verdade, interligadas, de 

maneira que a atuação da Administração sobre uma delas acaba causando alterações nas demais 

assim como no todo. Não por acaso, a visão sistêmica é um dos princípios da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e deve pautar a atuação dos gestores quanto ao empreendimento de ações 

que visem melhorar da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Dessa maneira, essa dissertação cumpre seu objetivo geral, inserindo na literatura uma 

avaliação de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Vilhena que contém 

resultados úteis para conclusões mais bem informadas acerca da gestão local e permite aos 

atores que tenham interesse no sistema, especialmente os gestores, a visualização dos pontos 

críticos e relevantes que merecem maior atenção e direcionamento de energias da sociedade. 

Em todo caso, ainda permanecem lacunas, para as quais sugere-se a realização de novos 

estudos focados em práticas de gestão e manejo que permitam aumentar a eficiência dos 

recursos naturais e a redução do desperdício, a exemplo da avaliação das condições da gestão 

dos resíduos da construção civil, bem como da viabilidade técnica e econômica de produção e 

uso de materiais provenientes da reciclagem desses resíduos; estudos acerca da viabilidade 

técnica e econômica de projetos para geração de energia a partir do biogás gerado no aterro 

sanitário de Vilhena ou mesmo da incineração direta dos resíduos e, por fim a replicação dessa 

pesquisa no futuro, a fim de que se possa verificar como se dará a evolução da Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos no Município de Vilhena. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ESTRUTURA DA ENTREVISTA COM REPRESENTANTES 
DOS ÓRGÃOS GESTORES 

MUNICÍPIO: DATA: 

ÓRGÃO/ENTIDADE GESTORA: 

CARGO/FUNÇÃO DO ENTREVISTADO: 

CONTATO: 

PARTE 1 - INDICADORES DO ICGRA 

SUBMÓDULO 1 RESPOSTAS 

Em sua cidade, qual o percentual de cobertura da coleta 
regular domiciliar e comercial em relação à população 
total? 

(__)< 70%  (__) entre 70 e 90%  (__) >90% 

A coleta seletiva de resíduos recicláveis está totalmente 
implantada? 

(__)Sim  (__)Parcialmente  (__)Não 

A coleta de Resíduos de saúde é feita ou controlada 
pelo órgão? 

(__)Realiza (__)Controla (__)Não 

A coleta de Resíduos de construção/demolição é feita 
ou controlada pelo órgão? 

(__)Realiza  (__)Controla (__)Não 

Existe coleta diferenciada de eletrônicos, baterias, 
pilhas (inservíveis)? 

(__)Sim  (__)Não 

Existe coleta diferenciada de pneus? (__)Sim  (__)Não 

A frota de veículos e equipamentos é suficiente e 
adequada aos trabalhos?  

(__)Sim  (__)Não 

Existem papeleiras e coletores em quantidade adequada 
nos locais públicos? 

(__)Suficientes  (__)Regular  (__)Inexistente 

SUBMÓDULO 2 RESPOSTAS 
Existe controle de solicitações e reclamações de 
usuários? 

(__)Sim  (__)Não 

Existe equipes de fiscalização dos serviços? (__)Sim  (__)Não 

Existe um plano de gestão? (__)Sim  (__)Não 

É realizado o Planejamento da coleta regular? (__)Sim  (__)Não 

Há um plano integrado de gestão de RCC? (__)Sim  (__)Não 

Há um Plano integrado de gestão de RSS? (__)Sim  (__)Não 

Existe Planejamento da varrição de logradouros? (__)Sim  (__)Não 

Existe plano de capina, roçada e poda? (__)Sim  (__)Não 

São realizados programas de educação ambiental e 
conscientização? 

(__)Sim  (__)Parcialmente  (__)Não 

O sistema possui auto sustentabilidade econômico 
financeira? 

(__)Sim  (__)Não 

Há um programa de inclusão de catadores no sistema? (__)Sim/ausência de catadores  (__)Não 

Há ações de apoio à gestão participativa e consórcios? (__)Sim  (__)Não 

SUBMÓDULO 3 RESPOSTAS 

É realizado o Controle financeiro do sistema? (__)Sim  (__)Não 

Existe Controle de desempenho do sistema? (__)Sim  (__)Não 

Ocorre Avaliação crítica - introdução de objetivos e 
metas? 

(__)Sim  (__)Não 

Destinação final de RSS é adequada? (__)Sim  (__)Não 
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Operação de unidade de reciclagem é adequada? (__)Sim  (__)Não/Não existe 

Realiza reaproveitamento dos resíduos orgânicos? (__)Adequado  (__) Parcial (__)Não realiza 

A destinação final dos RSU do município é adequada? 
(__)Aterro Sanit. (__)Aterro Parc.adeq. (__) 

Lixão/Inadequado 
Qual a destinação final dos RCC do município? (__)Reutiliza/Recicla  (__)Aterro  (__)Inadequada 

Existe Realização de limpeza de ralos e sarjetas? (__)Sim  (__)Não 

Realiza remoção de animais mortos e veículos 
abandonados? 

(__)Sim/Sob demanda  (__)Não 

Realiza limpezas especiais (terrenos vazios, áreas 
ciliares, favelas etc.) 

(__)Sim  (__)Não 

Realiza Controle de utilização e manutenção da frota? (__)Sim/terceiriza  (__)Não 

Realiza Controle de acidentes do trabalho? (__)Sim  (__)Não 
Realiza Controle de utilização de EPI's (bota, luva, 
másc. etc)? 

(__)Sim  (__)Não 

Realiza Controle de absenteísmo nas equipes? (__)Sim  (__)Não 

SUBMÓODULO 4 RESPOSTAS 

Existe Sistema de normatização para logística reversa 
dos produtos do art. 33 da PNRS? 

(__) Sim  (__) alguns produtos  (__)Não 

Os Profissionais envolvidos na gestão de RSU são de 
cargo efetivo e com formação na área? 

(__)Todos  (__)Parcialmente  (__)Nenhum 

Existe Plano de contingência para greve de 
trabalhadores dos serviços de limpeza urbana? 

(__)Sim  (__)Não 

É feita Alocação de funcionários de acordo com idade 
e condição Física? 

(__)Sim  (__)Não 

Existe Sistema de informações sobre a gestão de 
resíduos e característica dos diversos resíduos em site 
específico ou página específica? 

(__)Sim  (__)Informações parciais  (__)Não, sem inf. 

Há Sistema de controle da frota por GPS e ou SIG? (__)Sim  (__)Não 

É feito Monitoramento geotécnico e ambiental de áreas 
de disposição irregular ou desativadas? 

(__)Sim/Não possui  (__)Possui algum tipo  (__)Não 
monitora 

Existem Coletores públicos específicos para algum tipo 
de segregação na geração? 

(__)Sim  (__)Em parte do município  (__)Não 

A Operação de triagem de resíduos é licenciada e 
funcionando corretamente? 

(__)Sim  (__)Não 

Há Horários alternativos de coleta para redução de 
impacto no tráfego urbano? 

(__)Sim/desnecessário  (__) Alguns setores  (__)Não 

É feita Coleta e/ou aproveitamento do biogás gerado 
nas áreas de disposição final de resíduos? 

(__) Coleta e gera energia (__) Coleta e queima (__) 
Não 

Possui algum tipo de sistema de gestão implantado 
(ISO 9.000 ou 14.000)? 

(__)Sim  (__)Não 

Há Utilização de veículos especiais para áreas de difícil 
acesso como triciclos, motos etc? 

(__)Sim/não necessita  (__)Não 

Possui Sistemas de barreiras para proteção de cursos 
d'água e manutenção dos mesmos? 

(__)Sim, em todos  (__)Alguns pontos  (__)Não 

Faz a Remoção de materiais inservíveis como móveis e 
outros? 

(__)Sim  (__)Não 

Existem Incentivos econômicos/tributários para ações 
de não geração, redução, reutilização e reciclagem? 

(__)Sim  (__)Incipientes  (__)Não 

Existem Operações de triagem e reaproveitamento de 
RCC? 

(__)Sim  (__)Não 
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Realiza Preenchimento das informações no SNIS? (__)Sim  (__)Algumas  (__)Não 

Existe Contrato de monitoramento geotécnico e 
ambiental dos aterros sanitários? 

(__)Sim, Pós fech.  (__)Sim, em Oper.  (__)Não/não 
possui 

Possui Dados relativos aos custos da destinação de 
resíduos? 

(__)Sim  (__)Não 

Há Contratação de seguro de resp. civil para os 
geradores de resíduos perigosos (art. 40 PNRS)? 

(__)Sim  (__)Não 

 

PARTE 2 – INDICADORES DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

ARRANJO INSTITUCIONAL 

O setor responsável pela gestão dos RSU está alocado em área adequada e favorável dentro da 
Administração Municipal (Diretoria de Resíduos SAAE)? 

(  )Sim  (  )Não 

Existe um gestor responsável pelo gerenciamento do setor de RSU? (  )Sim  (  )Não 
O gestor possui formação e perfil técnico adequado para a função? (  )Sim  (  )Não 
O gestor possui poder e autonomia adequada para tomada de decisões? (  )Sim  (  )Não 

Existem políticas e diretrizes em nível de administração municipal adequadas para a gestão dos 
RSU? 

(  )Sim  (  )Não 

Existe secretaria específica para gestão ambiental municipal adequadamente estruturada? (  )Sim  (  )Não 
ESTRUTURA E RECURSOS 

As instalações civis destinadas ao setor administrativo e gerencial do setor de RSU são 
adequadas e bem dimensionadas? 

(  )Sim  (  )Não 

Os mobiliários destinados ao setor são adequados? (  )Sim  (  )Não 
Existem equipamentos de T.I disponíveis para serem utilizados na gestão dos RSU? (  )Sim  (  )Não 
Os recursos materiais de apoio administrativo são adequados? (  )Sim  (  )Não 
Os recursos humanos alocados para a gestão administrativa dos RSU são adequados? (  )Sim  (  )Não 
Os recursos financeiros e investimentos são suficientes para da gestão adequada dos RSU? (  )Sim  (  )Não 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

Existe programa de treinamento e capacitação dos funcionários do setor administrativo dos 
RSU? 

(  )Sim  (  )Não 

Programa de segurança e prevenção de acidente é desenvolvido e aplicado no setor? (  )Sim  (  )Não 
Plano de carreira para os funcionários administrativos é aplicado de maneira adequada? (  )Sim  (  )Não 
Existe um departamento de Recursos Humanos? (  )Sim  (  )Não 

TECNOLOGIA NA GESTÃO 

Programas de T.I. são aplicados para apoiar os trabalhos administrativos e gerenciais do setor 
de RSU? 

(  )Sim  (  )Não 

Recursos de hardware são disponibilizados de forma adequada? (  )Sim  (  )Não 
Recursos de software são aplicados adequadamente? (  )Sim  (  )Não 
Capacitações em tecnologias de gestão são disponibilizadas para os funcionários? (  )Sim  (  )Não 
Suporte técnico para apoio em T.I. é disponibilizado para o setor RSU? (  )Sim  (  )Não 
Programa de aperfeiçoamento da qualidade na Gestão Pública é aplicado no setor de RSU? (  )Sim  (  )Não 
Capacitação técnica específica sobre resíduos é oferecida aos funcionários do setor? (  )Sim  (  )Não 
Avaliação da eficácia de gestão é aplicada no setor? (  )Sim  (  )Não 
O Município aplica os conceitos da Hierarquia de Resíduos na Gestão (3, 4 ou 5 R's)? (  )Sim  (  )Não 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

O Plano Diretor do Município estabelece políticas e diretrizes relacionadas ao sistema de 
gestão dos RSU? 

(  )Sim  (  )Não 

O município possui leis e regulamentos específicos voltados para o apoio da gestão dos RSU? (  )Sim  (  )Não 

O município possui conselho deliberativo municipal de meio ambiente? (  )Sim  (  )Não 
O município organiza e aplica a agenda ambiental local? (  )Sim  (  )Não 

GESTÃO FINANCEIRA E DE CUSTOS 
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Existe sistema estruturado de controle financeiro da renda mensal gerada pelas taxas de 
arrecadação? 

(  )Sim  (  )Não 

Existe sistema estruturado de controle dos gastos mensais com a gestão de RSU? (  )Sim  (  )Não 
Existe programa de racionalização e redução de custos operacionais mensais? (  )Sim  (  )Não 
Existe programa de aumento da arrecadação? (  )Sim  (  )Não 

Existe programa de busca de recursos e financiamentos para aplicação no sistema de gestão 
dos RSU? 

(  )Sim  (  )Não 

São emitidos relatórios gerenciais que permitem a adequada tomada de decisões 
administrativas? 

(  )Sim  (  )Não 

POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES 
Existe programa de apoio e incentivo para a formação e desenvolvimento de cooperativas de 
catadores? 

(  )Sim  (  )Não 

Existe programa de inclusão social e remuneração para catadores cooperados? (  )Sim  (  )Não 
Assistentes sociais da prefeitura atuam em trabalhos desenvolvidos junto aos cooperados? (  )Sim  (  )Não 
São oferecidos outros benefícios para cooperados (alimentação, financiamento, creche etc)? (  )Sim  (  )Não 
São oferecidos cursos de formação para os cooperados? (  )Sim  (  )Não 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino fundamental? (  )Sim  (  )Não 
O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino médio? (  )Sim  (  )Não 
O município promove programas de educação ambiental em faculdade/universidades? (  )Sim  (  )Não 
Existem programas de reciclagem em escolas? (  )Sim  (  )Não 
Existem programas de reciclagem em faculdades/universidades? (  )Sim  (  )Não 
São promovidas campanhas de educação ambiental nos bairros da cidade? (  )Sim  (  )Não 

São promovidas campanhas de educação ambiental nos condomínios habitacionais e nos 
grandes geradores? 

(  )Sim  (  )Não 
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APÊNDICE B – ESTRUTURA DA ENTREVISTA COM MUNÍCIPES 
MUNICÍPIO: Vilhena- RO DATA: 

SETOR/BAIRRO/RUA: 

 

TEMPO DE RESIDÊNCIA NO LOCAL: 

INDICADORES DO ICGRA 

SUBMÓDULO 1 RESPOSTAS 

Onde você reside há coleta regular de resíduos? (__)Sim  (__)Não 

Onde você reside há coleta seletiva de resíduos 
recicláveis implantada? 

(__)Sim  (__)Não 

A coleta de Resíduos de construção/demolição é feita 
por quem? 

(__)Órgão/entidade  (__)Empresas especializadas  
(__)Não há 

Existe coleta diferenciada de eletrônicos, baterias, 
pilhas (inservíveis)? 

(__)Sim  (__)Não 

Existe coleta diferenciada de pneus? (__)Sim  (__)Não 

Qual o Aspecto visual dos logradouros quanto à 
varrição? 

(__)Bom  (__)Regular  (__)Ruim 

Qual o Aspecto visual dos logradouros quanto à capina, 
roçada e poda? 

(__)Bom  (__)Regular  (__)Ruim 

SUBMÓDULO 3 RESPOSTAS 

Considera que a remoção do lixo público é adequada? (__)Sim  (__)Não 
Considera que a Operacionalização da coleta regular 
domiciliar e comercial é adequada? 

(__)Sim  (__)Parcialmente  (__)Não 

Considera que a Operacionalização da coleta seletiva é 
adequada? 

(__)Sim  (__)Parcialmente  (__)Não 

Existe a Realização de limpeza de ralos e sarjetas? (__)Sim  (__)Não 

Há Remoção de animais mortos e veículos 
abandonados? 

(__)Sim/por solicitação  (__)Não 

Há Limpezas especiais (terrenos vazios, áreas ciliares, 
favelas etc.)? 

(__)Sim  (__)Não 

SUBMÓODULO 4 RESPOSTAS 

Existem Coletores públicos específicos para algum tipo 
de segregação na geração? 

(__)Sim  (__)Em parte do município  (__)Não 

Há Horários alternativos de coleta para redução de 
impacto no tráfego urbano? 

(__)Sim/desnecessário  (__) Alguns setores  (__)Não 

Há Utilização de veículos especiais para áreas de difícil 
acesso como triciclos, motos etc? 

(__)Sim/não necessita  (__)Não 

Possui Sistemas de barreiras para proteção de cursos 
d'água e manutenção dos mesmos? 

(__)Sim, em todos  (__)Alguns pontos  (__)Não 

Faz a Remoção de materiais inservíveis como móveis e 
outros? 

(__)Sim  (__)Não 

Existem Incentivos econômicos/tributários para ações 
de não geração, redução, reutilização e reciclagem? 

(__)Sim  (__)Incipientes  (__)Não 

 

PARTE 2 – INDICADORES DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino fundamental? (  )Sim  (  )Não 
O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino médio? (  )Sim  (  )Não 
O município promove programas de educação ambiental em faculdade/universidades? (  )Sim  (  )Não 
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Existem programas de reciclagem em escolas? (  )Sim  (  )Não 
Existem programas de reciclagem em faculdades/universidades? (  )Sim  (  )Não 
São promovidas campanhas de educação ambiental nos bairros da cidade? (  )Sim  (  )Não 

São promovidas campanhas de educação ambiental nos condomínios habitacionais e nos 
grandes geradores? 

(  )Sim  (  )Não 
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APÊNDICE C – ESTRUTURA DA ENTREVISTA COM TRABALHADORES - 
MANEJO 

MUNICÍPIO: DATA: 

LOCAL/ETAPA DO SISTEMA: 

 

 

INDICADORES DO ICGRA 

SUBMÓDULO 1 RESPOSTAS 

Em sua cidade, qual o percentual de cobertura da coleta 
regular domiciliar e comercial em relação à população 
total? 

(__)< 70%  (__) entre 70 e 90%  (__) >90% 

A coleta seletiva de resíduos recicláveis está totalmente 
implantada? 

(__)Sim  (__)Parcialmente  (__)Não 

A coleta de Resíduos de saúde é feita ou controlada 
pelo órgão/entidade? 

(__)Realiza (__)Controla (__)Não 

A coleta de Resíduos de construção/demolição é feita 
por quem? 

(__)Órgão/entidade  (__)Empresas especializadas  
(__)Não há 

Existe coleta diferenciada de eletrônicos, baterias, 
pilhas (inservíveis)? 

(__)Sim  (__)Não 

Existe coleta diferenciada de pneus? (__)Sim  (__)Não 

Os veículos e equipamentos são suficientes e 
adequados aos trabalhos?  

(__)Sim  (__)Não 

Existem papeleiras e coletores em quantidade adequada 
nos locais públicos? 

(__)Suficientes  (__)Regular  (__)Inexistente 

SUBMÓDULO 2 RESPOSTAS 
Existe controle de solicitações e reclamações de 
usuários? 

(__)Sim  (__)Não 

Existe equipes de fiscalização dos serviços? (__)Sim  (__)Não 

É realizado o Planejamento da coleta regular? (__)Sim  (__)Não 

Existe Planejamento da varrição de logradouros? (__)Sim  (__)Não 

Existe plano de capina, roçada e poda? (__)Sim  (__)Não 

São realizados programas de educação ambiental e 
conscientização? 

(__)Sim  (__)Parcialmente  (__)Não 

Há ações de apoio à gestão participativa e consórcios? (__)Sim  (__)Não 

SUBMÓDULO 3 RESPOSTAS 

Existe Controle de desempenho do sistema? (__)Sim  (__)Não 

Destinação final de RSS é adequada? (__)Sim  (__)Não 

Operação de unidade de reciclagem é adequada? (__)Sim  (__)Não/Não existe 

Realiza reaproveitamento dos resíduos orgânicos? (__)Adequado  (__) Parcial (__)Não realiza 

Qual a destinação final dos RCC do município? (__)Reutiliza/Recicla  (__)Aterro  (__)Inadequada 

A destinação final dos RSU do município é adequada? 
(__)Aterro Sanit. (__)Aterro Parc.adeq. (__) 

Lixão/Inadeq 

Existe a Realização de limpeza de ralos e sarjetas? (__)Sim  (__)Não 

Há Remoção de animais mortos e veículos 
abandonados? 

(__)Sim/por solicitação  (__)Não 

Há Limpezas especiais (terrenos vazios, Praias, favelas 
etc.)? 

(__)Sim  (__)Não 

Realiza Controle de utilização e manutenção da frota? (__)Sim/terceiriza  (__)Não 
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Realiza Controle de acidentes do trabalho? (__)Sim  (__)Não 

Realiza Controle de utilização de EPI's (bota, luva, 
másc. etc)? 

(__)Sim  (__)Não 

Realiza Controle de absenteísmo nas equipes? (__)Sim  (__)Não 

SUBMÓODULO 4 RESPOSTAS 

Os Profissionais envolvidos na gestão de RSU são de 
cargo efetivo e com formação na área? 

(__)Todos  (__)Parcialmente  (__)Nenhum 

Existe Plano de contingência para greve de 
trabalhadores dos serviços de limpeza urbana? 

(__)Sim  (__)Não 

É feita Alocação de funcionários de acordo com idade 
e condição Física? 

(__)Sim  (__)Não 

Há Sistema de controle da frota por GPS e ou SIG? (__)Sim  (__)Não 

É feito Monitoramento geotécnico e ambiental de áreas 
de disposição irregular desativadas? 

(__)Sim/Não possui  (__)Sim  (__)Não monitora 

Existem Coletores públicos específicos para algum tipo 
de segregação na geração? 

(__)Sim  (__)Em parte do município  (__)Não 

Há Horários alternativos de coleta para redução de 
impacto no tráfego urbano? 

(__)Sim/desnecessário  (__) Alguns setores  (__)Não 

É feita Coleta e/ou aproveita do biogás gerado nas áreas 
de disposição final de resíduos? 

(__)Coleta e gera energia  (__) Coleta e queima  
(__)Não 

Há Utilização de veículos especiais para áreas de difícil 
acesso como triciclos, motos etc? 

(__)Sim/não necessita  (__)Não 

Possui Sistemas de barreiras para proteção de cursos 
d'água e manutenção dos mesmos? 

(__)Sim, em todos  (__)Alguns pontos  (__)Não 

Faz a Remoção de materiais inservíveis como móveis e 
outros? 

(__)Sim  (__)Não 

Existem Operações de triagem e reaproveitamento de 
RCC? 

(__)Sim  (__)Não 

Existe Contrato de monitoramento geotécnico e 
ambiental dos aterros sanitários? 

(__)Sim, Pós fech.  (__)Sim, em Oper.  (__)Não/não 
possui 
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APÊNDICE D – ESTRUTURA DA ENTREVISTA COM TRABALHADORES - 
GESTÃO 

PARTE 2 – INDICADORES DA GESTÃO ESTRATÉGICA 
ARRANJO INSTITUCIONAL 

O setor responsável pela gestão dos RSU está alocado em área adequada e favorável dentro da 
Administração Municipal (Diretoria de Resíduos SAAE)? 

(  )Sim  (  )Não 

Existe um gestor responsável pelo gerenciamento do setor de RSU? (  )Sim  (  )Não 
O gestor possui formação e perfil técnico adequado para a função? (  )Sim  (  )Não 
O gestor possui poder e autonomia adequada para tomada de decisões? (  )Sim  (  )Não 

ESTRUTURA E RECURSOS 
As instalações civis destinadas ao setor administrativo e gerencial do setor de RSU são 
adequadas e bem dimensionadas? 

(  )Sim  (  )Não 

Os mobiliários destinados ao setor são adequados? (  )Sim  (  )Não 
Existem equipamentos de T.I disponíveis para serem utilizados na gestão dos RSU? (  )Sim  (  )Não 
Os recursos materiais de apoio administrativo são adequados? (  )Sim  (  )Não 
Os recursos humanos alocados para a gestão administrativa dos RSU são adequados? (  )Sim  (  )Não 
Os recursos financeiros e investimentos são suficientes para da gestão adequada dos RSU? (  )Sim  (  )Não 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

Existe programa de treinamento e capacitação dos funcionários do setor administrativo dos 
RSU? 

(  )Sim  (  )Não 

Programa de segurança e prevenção de acidente é desenvolvido e aplicado no setor? (  )Sim  (  )Não 
Plano de carreira para os funcionários administrativos é aplicado de maneira adequada? (  )Sim  (  )Não 
Existe um departamento de Recursos Humanos? (  )Sim  (  )Não 

TECNOLOGIA NA GESTÃO 
Programas de T.I. são aplicados para apoiar os trabalhos administrativos e gerenciais do setor 
de RSU? 

(  )Sim  (  )Não 

Recursos de hardware são disponibilizados de forma adequada? (  )Sim  (  )Não 
Recursos de software são aplicados adequadamente? (  )Sim  (  )Não 
Capacitações em tecnologias de gestão são disponibilizadas para os funcionários? (  )Sim  (  )Não 
Suporte técnico para apoio em T.I. é disponibilizado para o setor RSU? (  )Sim  (  )Não 
Programa de aperfeiçoamento da qualidade na Gestão Pública é aplicado no setor de RSU? (  )Sim  (  )Não 
Capacitação técnica específica sobre resíduos é oferecida aos funcionários do setor? (  )Sim  (  )Não 
Avaliação da eficácia de gestão é aplicada no setor? (  )Sim  (  )Não 
O Município aplica os conceitos da Hierarquia de Resíduos na Gestão (3, 4 ou 5 R's)? (  )Sim  (  )Não 

GESTÃO FINANCEIRA E DE CUSTOS 
Existe sistema estruturado de controle financeiro da renda mensal gerada pelas taxas de 
arrecadação? 

(  )Sim  (  )Não 

Existe sistema estruturado de controle dos gastos mensais com a gestão de RSU? (  )Sim  (  )Não 
Existe programa de racionalização e redução de custos operacionais mensais? (  )Sim  (  )Não 
Existe programa de aumento da arrecadação? (  )Sim  (  )Não 
Existe programa de busca de recursos e financiamentos para aplicação no sistema de gestão 
dos RSU? 

(  )Sim  (  )Não 

São emitidos relatórios gerenciais que permitem a adequada tomada de decisões 
administrativas? 

(  )Sim  (  )Não 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino fundamental? (  )Sim  (  )Não 
O município promove programas de educação ambiental em escolas do ensino médio? (  )Sim  (  )Não 
O município promove programas de educação ambiental em faculdade/universidades? (  )Sim  (  )Não 
Existem programas de reciclagem em escolas? (  )Sim  (  )Não 
Existem programas de reciclagem em faculdades/universidades? (  )Sim  (  )Não 
São promovidas campanhas de educação ambiental nos bairros da cidade? (  )Sim  (  )Não 

São promovidas campanhas de educação ambiental nos condomínios habitacionais e nos 
grandes geradores? 

(  )Sim  (  )Não 

 


