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O Plano Municipal de Resíduos Sólidos como instrumento de gestão ambiental

Resumo: A promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) trouxe
diretrizes para a gestão de resíduos na esfera municipal, principalmente por meio do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Essa pesquisa
teve o propósito de analisar a adequabilidade do PMGIRS de Guariba/SP aos critérios
propostos pela PNRS, sendo utilizado o método de análise comparativa entre os dois
documentos. Foi possível concluir que, apesar de a legislação federal indicar bons
elementos para o planejamento municipal, o município não possui estrutura suficiente
para a realização de um Plano que atenda ao objetivo de viabilizar a eficiente gestão dos
resíduos sólidos.

Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos; Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos; Administração Pública; Planejamento Urbano e
Ambiental.

Introdução: Após cerca de 20 anos de tramitação, em 02 de agosto de 2010 foi
aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei nº 12.305/2010. É
necessário que haja uma resposta rápida por parte da sociedade como um todo (poder
público, entidades privadas e população), pois durante esse extenso período sem
regulamentação houve agravamento de diversas situações relacionadas aos resíduos, por
exemplo, o surgimento de diversos lixões, a contaminação de pessoas por disposição
inadequada de resíduos, contaminação dos recursos hídricos e solo, entre outros.
(SANTOS, 2010).
Essa legislação trouxe diretrizes para a gestão dos resíduos, principalmente em esfera
municipal, e para tanto exige a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PMGIRS). Porém, menos de 34% dos municípios brasileiros
entregaram seu Plano de gestão, de acordo com a Pesquisa de Informações Municipais
(IBGE, 2013).
Diversos municípios não finalizaram seus planos no prazo estipulado (02 de agosto de
2014) e aqueles que o fizeram têm sido alvo de críticas por entregarem documentos que
não auxiliam o planejamento municipal, visto que não são “politicamente aceitáveis,
administrativamente viáveis e tecnicamente sólidos” (WU et al., 2014). Nesse contexto,
o presente trabalho teve a intenção de analisar a adequabilidade do PMGIRS de

Guariba/SP aos critérios mínimos exigidos pela PNRS. O método utilizado consiste em
análise comparativa entre os dois documentos, sendo observados quais critérios da
PNRS foram abordados no PMGIRS de Guariba.

Resultados e Discussões: Apresentado como fator prioritário na PNRS, a identificação
de possibilidade de formação de consórcios intermunicipais para a gestão dos resíduos
não foi apresentada no Plano em questão. Apesar de ser citada como uma possível
medida a ser tomada, não há aprofundamento na questão e muito menos um estudo de
possibilidades de cooperação com os municípios vizinhos.
Outro fator que também recebe destaque na PNRS é a implantação da coleta seletiva
com a participação de cooperativas ou demais formas de associação de catadores de
materiais recicláveis, demanda que consta no documento municipal. Além de enumerar
as ações já tomadas para a inserção dos catadores individuais na rede de reciclagem do
município, o Plano elenca as ações futuras que visam garantir o avanço dessa questão,
sendo possível observar que há um planejamento para tanto.
Apresenta um diagnóstico preliminar da situação dos resíduos sólidos municipal, sendo
mencionada diversas vezes a necessidade de alimentar regularmente um banco de
dados, instrumento primário para a realização do planejamento das ações municipais. A
disposição final não se apresenta como obstáculo, pois conta com aterro municipal para
os resíduos comuns e uma estrutura satisfatória de ações para a destinação dos resíduos
especiais (contaminantes e sujeitos à logística reversa).
A falta de um sistema de cálculo dos custos da prestação do serviço público de limpeza
urbana e sua forma de cobrança deixa grande lacuna para a organização da gestão
municipal, já que sem esses dados é impossível identificar a sustentabilidade financeira
do processo, assim como prever formas de sua manutenção.
Apesar de citar por diversas vezes o elevado comprometimento da Secretaria Municipal
de Educação com a Educação ambiental e os temas relacionados aos resíduos, não há
detalhamento das ações e programas que atendem ao tema.
De uma maneira geral, apresenta predominantemente a discussão teórica dos conceitos
relativos a resíduos, as vantagens dos processos e tecnologias referentes ao seu
tratamento, e as normas que devem ser atendidas, porém não há identificação dos
processos e ações que estão previstos para a melhoria da gestão dos resíduos.

O Plano conclui que há necessidade de revisão em 2015, visto que há falta de muitos
dados (financeiros, diagnóstico da situação dos resíduos, lista de grandes geradores, etc)
e reforça a necessidade da formação de um banco de dados municipais.

Considerações finais: Atualmente teve início o debate sobre a implementação dos
PMGIRS, porém a estruturação de um documento orientador do planejamento
municipal ainda é assunto de pouca expressão. A estruturação de qualquer serviço
público de qualidade parte de um planejamento abrangente e eficiente, portanto a
confecção do PMGIRS deve ser vista como uma oportunidade de melhoria na prestação
de serviço, e não como um critério a ser atendido para a obtenção de recursos
financeiros estaduais e federais.
O PMGIRS de Guariba é, aparentemente, um documento para cumprir um dos critérios
do Programa Município Verde Azul, já que suas informações pouco poderão contribuir
para a melhoria da gestão local dos resíduos. Essa afirmação é corroborada com a
afirmação de que a Política Ambiental Municipal trata apenas do cumprimento das 10
diretivas do programa acima mencionado.
É perceptível que o Plano representa o início da organização do planejamento municipal
com relação à gestão de resíduos, sendo necessário dar prosseguimento a essas
atividades para obter um sistema de gerenciamento que seja eficiente e não onere o
poder público.
Portanto, é possível afirmar que a PNRS pode ser instrumento incentivador do
planejamento urbano e ambiental no âmbito dos municípios ao exigir a entrega do
PMGIRS e indicar seu conteúdo mínimo. Porém, a dificuldade de adaptação das
estruturas do âmbito local às novas exigências da lei e a falta de independência
financeira, técnica e operacional dos municípios frente às responsabilidades que têm
recebido nos últimos anos são entraves recorrentes na administração municipal.
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