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O homem vive da natureza, isto é, a 
natureza é seu corpo, e tem que manter 
com ela um diálogo ininterrupto se não 
quiser morrer. Dizer que vida física e 
mental do homem está ligada à natureza 
significa simplesmente que a natureza está 
ligada a si mesma, porque o homem dela é 
parte. 

 
(Marx, 1975:328)



 
 

 
 

RESUMO 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, foi 
regulamentada no mesmo ano, pelo Decreto nº 7.404/2010 e contém instrumentos 
importantes para permitir o avanço necessário ao Brasil no enfrentamento dos 
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 
inadequado dos resíduos sólidos. Esta pesquisa consiste em um estudo exploratório 
e investiga a constituição e a aplicação da PNRS no município de Franca (SP) sob a 
ótica do Desenvolvimento Sustentável. O estudo contou com a participação dos 
gestores encarregados pela implantação e execução de políticas públicas ligadas à 
área pesquisada, usando como instrumento metodológico a pesquisa qualitativa, 
através de leitura documental para fins historiográficos, analise do Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Franca (SP) e entrevista 
semiestruturada, composta por um roteiro específico formulado partir da PNRS. Os 
dados coletados nas entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo, com o 
objetivo de verificar a percepção dos gestores a respeito da situação do município de 
Franca (SP) em relação ao desenvolvimento sustentável com foco na gestão de 
resíduos sólidos. Os resultados revelaram que a implementação da PNRS tem sido 
um desafio para os gestores públicos, no que se refere a realização da premissa de 
reduzir, reaproveitar e reciclar, pois falta uma integração entre três registros 
ecológicos: o meio ambiente, as relações sociais e a subjetividade humana, neste 
sentido é necessário implantar políticas de alteridade, como a educação ambiental, 
voltadas para a redução das desigualdades e visando o desenvolvimento sustentável 
como mecanismo transformador. 
 
 
Palavra-chave: Desenvolvimento sustentável. Pesquisa exploratória. Resíduos 
sólidos. Políticas públicas. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The National Solid Waste Policy (PNRS), Law No. 12,305 / 2010, was regulated in the 
same year by Decree No. 7,404 / 2010 and contains important instruments to allow the 
necessary advance to Brazil in addressing the main environmental, social and 
economic problems arising management of solid wastes. This research consists of an 
exploratory study and investigates the constitution and the application of PNRS in the 
city of Franca (SP) from the point of view of Sustainable Development. The study 
counted on the participation of the managers in charge of the implementation and 
execution of public policies related to the researched area, using as methodological 
instrument the qualitative research, through documentary reading for historiographic 
purposes, analysis of the Municipal Plan of Integrated Management of Solid Waste of 
the Municipality of Franca (SP) and semi-structured interview, composed of a specific 
script formulated from (PNRS). The data collected in the interviews were submitted to 
the content analysis, with the objective of verifying the managers' perception regarding 
the situation of the city of Franca (SP) in relation to sustainable development focused 
on solid waste management. The results revealed that the implementation of the PNRS 
has been a challenge for public managers, regarding the realization of the premise of 
reduce, reuse and recycle, since there is a lack of integration between three ecological 
records, the environment, social relations and subjectivity human, in this sense it is 
necessary to implement alterity policies, such as environmental education, aimed at 
reducing inequalities and aiming at sustainable development as a transformative 
mechanism. 
 
 
Keywords: Sustainable development. Exploratory research. Solid waste. Public 
policy. 
  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................. 17 

2. OBJETIVOS ..................................................................................... 23 

2.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................. 23 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 23 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................ 24 

3.1 AS CONSEQUÊNCIAS DA MODERNIDADE ..................................................... 24 

3.2 O DESPERTAR MUNDIAL DE UMA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL .................... 32 

3.3 OS CAMINHOS PARA UMA GESTÃO SUSTENTAVEL .................................... 37 

3.3.1. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ............................................... 40 

3.4 GERENCIAMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

 46 

3.4.1.  Plano Nacional de resíduos sólidos ............................................................... 46 

3.4.2. Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ............................. 46 

3.4.3 Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ......................... 48 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ......................................... 52 

4.1 ABORDAGEM TEORICO-METODOLÓGICA ..................................................... 52 

4.2 PARTICIPANTES ................................................................................................ 54 

4.3 ANALISE DE DADOS.......................................................................................... 58 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS........................................................................................... 60 

5. RESULTADOS ................................................................................. 61 

5.1 HISTÓRICO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE FRANCA-SP. ................................................................................... 61 

5.1.1 Aterro: Fazenda Municipal ................................................................................ 66 

5.1.2 Novo Aterro: Fazenda Municipal ...................................................................... 67 

5.2. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE 

FRANCA-SP. ............................................................................................................. 70 

5.3 ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

FRANCA (SP) ........................................................................................................... 73 

5.4 APRESENTAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE FRANCA (SP) .............................................. 78 



 
 

 
 

5.4.1 Analise do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

de Franca (SP) .......................................................................................................... 79 

6. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS ..................................................... 104 

6.1 ENTREVISTA 1: CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................................... 104 

6.1.1 Categoria 1: Prática Profissional na Gestão de Resíduos Sólidos ................. 104 

6.1.2 Categoria 2: Plano Municipal de Gestão Integrada De Resíduos Sólidos Urbanos 

de Franca (SP) ........................................................................................................ 107 

6.1.3 Categoria 3: Questões sobre Gerenciamento dos resíduos sólidos ............... 109 

6.1.4 Categoria 4: Cooperativa de catadores de matérias recicláveis ..................... 110 

6.1.5 Síntese Geral da Entrevista 1. ........................................................................ 111 

6.2 ENTREVISTA 2: CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................................... 112 

6.2.1 Categoria 1: Prática Profissional na Gestão de Resíduos Sólidos ................. 112 

6.2.2 Categoria 2: Histórico ..................................................................................... 113 

6.2.3 Categoria 3: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

de Franca (SP) ........................................................................................................ 117 

6.2.4 Categoria 4: Questões sobre o Gerenciamento dos resíduos sólidos ............ 118 

6.2.5 Categoria 5: Reciclagem de Resíduos Sólidos .............................................. 119 

6.2.6 Síntese Geral da Entrevista 2: ........................................................................ 121 

6.3 ENTREVISTA 3: CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................................... 123 

6.3.1 Categoria 1: Prática Profissional na Gestão de Resíduos Sólidos ................. 123 

6.3.2 Categoria 2: Histórico ..................................................................................... 124 

6.3.3 Categoria 3: Educação ambiental .................................................................. 125 

6.3.3 Categoria 3: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

de Franca (SP) ........................................................................................................ 126 

6.3.4 Categoria 4: Questões sobre o Gerenciamento dos resíduos sólidos ............ 126 

6.3.5 Categoria 5: Reciclagem de Resíduos Sólidos .............................................. 127 

6.3.6 Síntese Geral da Entrevista 3: ........................................................................ 127 

6.4 ENTREVISTA 4: CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................................... 128 

6.4.1 Categoria 1: Prática Profissional na Gestão de Resíduos Sólidos ................. 129 

6.4.2 Categoria 2: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

de Franca (SP) ........................................................................................................ 131 

6.4.3 Categoria 3: Questões sobre o Gerenciamento dos resíduos sólidos ............ 131 

6.4.4 Categoria 4: Educação ambiental .................................................................. 131 



 
 

 
 

6.4.5 Categoria 5: Reciclagem de Resíduos Sólidos .............................................. 136 

6.4.5 Síntese Geral da Entrevista 4: ........................................................................ 136 

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................ 139 

7.1 HISTÓRICO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE FRANCA-SP. ................................................................................. 139 

7.2 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DE FRANCA (SP) ................................................................................. 148 

7.3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ............................................. 153 

7.4 RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ........................................................ 156 

7.4.1 Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclados ....................................... 157 

7.4.2 Coleta Seletiva ............................................................................................... 158 

7.5 CORRUPÇÃO ................................................................................................... 159 

7.6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL ................................................................................. 163 

7.6.1 Padrões de Consumo ..................................................................................... 166 

7.7 FISCALIZAÇÃO ................................................................................................ 167 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................... 171 

REFERÊNCIAS .................................................................................. 175 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA .................................... 187 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO ................................................................................. 190 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP .................. 192 

  



 
 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1- Integração Nacional da Legislação Saneamento Básico/Resíduos Sólidos 
Urbanos. 41 

Figura 2- Prioridade da gestão de resíduos 44 

Figura 3- Localização Geográfica do Município de Franca no Estado de São Paulo e 
deste no Brasil. 70 

Figura 4- Localização Geográfica do Município de Franca na 14º Região 
Administrativa do Estado de São Paulo. 71 

Figura 5- Organograma - SESMAM 74 

Figura 6- Organograma – Comissão de Limpeza Urbana 76 

Figura 7- Resíduos Sólidos Gerados no Município de Franca 146 

 



 
 

 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1- Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010.Tabela 1- Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010. 49 

Quadro 2- Entrevistas realizadas 56 

Quadro 3- Dados do aterro: 68 

Quadro 4- Inciso I do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 79 

Quadro 5- Inciso II do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 82 

Quadro 6- Art. 20- geradores sujeitos aos gerenciamentos específicos 84 

Quadro 7- Art. 33- geradores sujeitos a logística reversa 85 

Quadro 8- Inciso V do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 88 

Quadro 9- Inciso XI do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 94 

Quadro 10- Inciso XII do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 96 

Quadro 11- Inciso XIII do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 96 

Quadro 12- Inciso XIV do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 97 

Quadro 13- Inciso XV do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 98 

Quadro 14- Inciso XVI do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 99 

Quadro 15- Inciso XVII do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 100 

Quadro 16- Inciso XVIII do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 102 

Quadro 17- Inciso XIX do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 103 

  



 
 

 
 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1- Estimativa de Geração de Resíduos da Construção Civil (RCC) ............. 86 

 

  



 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Inicialmente gostaria de esclarecer os motivos que me levaram a desenvolver 

o presente projeto de pesquisa, que implica em parte na minha história pessoal e 

profissional. 

Em 2010 me formei em Psicologia no Centro Universitário Municipal de 

Franca (Uni-FACEF), nesta época já me interessava a respeito da subjetividade 

daqueles que vivem à margem da sociedade, como os catadores de materiais 

recicláveis, e pude ficar mais sensibilizada sobre este tema com o documentário 

“Estamira”, de Marcos Prado de 2004, que vislumbrei em uma das disciplinas do 

curso. 

No mesmo ano de minha formatura assisti ao documentário chamado 

“Lixo Extraordinário”, de  Vik Muniz, que retrata o trabalho do artista junto aos 

catadores de lixo no aterro do Jardim Gramacho em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, 

que serviu também como inspiração para a atual pesquisa.  

 Em 2012 comecei a trabalhar no Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) do Município de Capetinga (MG), onde exerci a função de psicóloga 

ligada diretamente às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social, muitas 

das quais encontravam na coleta de materiais recicláveis a única fonte de renda. 

 Em 2013 iniciei o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de 

Franca (UNIFRAN), onde sempre me engajei em projetos voltados a sustentabilidade, 

pois entendo que são as cadeias produtivas os maiores agentes responsáveis pela 

geração de resíduos sólidos. 

 Fui também colaboradora/estudante no Laboratório de Estudos sobre 

Desenvolvimento e Sustentabilidade (LabDES) pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (UNESP).  

Em 2017 elaborei o Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, que teve como tema “Análise do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Franca (SP) em 2016”.  

Atualmente a crise social e política do Brasil tem contribuído 

substancialmente para esta pesquisa, a esquerda no país perdeu permeabilidade em 

vários setores da sociedade e houve a ascensão de uma extrema-direita 

conservadora. O país encontra-se politicamente polarizado e cheio de incertezas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vik_Muniz


 
 

 
 

O atual governo vem criticando normas ambientais supostamente 

rigorosas, que atravancariam o setor agrícola e o setor industrial. É a primeira vez que 

as agendas do governo se opõem às questões ambiental, questionando a veracidade 

do aquecimento global, e colocando em dúvida todos os avanços conquistados pelo 

Brasil desde a ECO 1992. Este país dispõe de floresta tropical com uma excepcional 

biodiversidade e as maiores reservas de água doce do mundo. Esses tesouros 

naturais estarão agora ameaçados pelo atual momento político do país. 

Neste sentido, meu posicionamento diante desta conjuntura é começar 

pela ponta, na extremidade, existindo como devir minoria e estudando aquilo que é 

descartado, desvalorizado e tudo que se torna “lixo”. Portanto acho importante 

construir um projeto voltado para a redução das desigualdades e visando o 

desenvolvimento como mecanismo transformador de aspectos subjetivos, através de 

políticas de alteridade, que valorizem a singularidade de cada indivíduo.  

Assim, diante de todas as experiências vividas e aprendidas ao logo 

desses anos, almejo aliar as multidisciplinariedades no desenvolvimento de uma 

pesquisa que investigue a constituição e a aplicação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos no Município de Franca sob a ótica do Desenvolvimento Sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca desenfreada pela industrialização e pelo desenvolvimento 

econômico levou a maioria dos países do mundo a concentrar seus esforços na 

promoção do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), deixando de lado as 

questões ambientais. Nesta perspectiva, o crescimento econômico era visto como 

meio e fim do desenvolvimento (OLIVEIRA, 2002). 

No entanto, o processo econômico tem que se servir da natureza de um 

modo mais sustentável, promovendo bem-estar humano sem aceitar que seu capital 

natural seja destruído. O crescimento do Brasil não pode ocorrer em detrimento de 

uma contínua e gradativa pressão sobre os recursos naturais. Assim sendo, o Brasil 

enfrenta o desafio de lutar contra a pobreza, incluindo simultaneamente nas políticas 

públicas, uma correta consideração sobre os custos ambientais envolvidos neste 

processo, buscando valorizar a natureza plena de superlativos que este país possui. 

Desta forma, novos paradigmas ampliam a percepção de que 

desenvolvimento é algo mais complexo do que apenas o aumento da produção 

material. De acordo com Saches (1993), para se planejar o desenvolvimento é 

necessário compreender suas cinco dimensões de sustentabilidade: social, 

econômica, ecológica, espacial e cultural. Para o autor (1993), o objetivo da 

sustentabilidade social é melhorar os níveis de distribuição de renda, com a finalidade 

de diminuir a exclusão social e a distância (econômica) que separa as classes sociais. 

A sustentabilidade econômica diz respeito a aumentos na eficiência do sistema, seja 

na alocação de recursos ou na sua gestão. Sustentabilidade ecológica concerne à 

preservação do meio ambiente, sem comprometer a oferta dos recursos naturais 

necessários à sobrevivência do ser humano. A sustentabilidade espacial refere-se ao 

tratamento equilibrado da ocupação rural e urbana, assim como de uma melhor 

distribuição territorial das atividades econômicas e assentamentos humanos. Já a 

sustentabilidade cultural diz respeito à alteração nos modos de pensar e agir da 

sociedade de maneira a despertar uma consciência ambiental que provoque redução 

no consumo de produtos causadores de impactos ambientais. 

Segundo Guattari (2007/1989) a busca pela sustentabilidade requer a 

articulação entre três registros ecológicos: o meio ambiente, as relações sociais e a 

subjetividade humana.  
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Somente uma articulação ético-política entre essas dimensões poderia 

direcionar uma revolução social e cultural, reorientando a produção de bens materiais 

e imateriais, reconciliando o crescimento econômico com as formas de 

desenvolvimento sustentável (VECCHIATTI, 2004). 

Assim, o desenvolvimento sustentável adquire uma importância decisiva 

porque engloba as diversificadas necessidades, expectativas e recursos com os quais 

se relaciona o ser humano, particularmente a correta e criteriosa utilização dos 

recursos ambientais, as relações familiares e culturais, a organização e as 

expectativas de ordem econômica, a complexa arquitetura política interna e externa e 

o cuidado especial para com as necessidades e as condições para as futuras 

gerações. 

 Nesta perspectiva, Sen (1998/2006) elucida que o desenvolvimento 

sustentável tem sua prioridade voltada, especialmente, para as condições de justiça 

social, sobretudo naquelas sociedades onde as desigualdades são mais acentuadas. 

As pessoas que se encontram em condições de vida degradantes ou próximas disso 

têm suas ações guiadas para a satisfação de necessidades imediatas, o que pode 

gerar reações, atitudes e comportamentos não compatíveis com as tradições e os 

princípios normalmente aceitos e justificados. Como exemplo os princípios e 

preocupações que primam pelo uso equitativo dos recursos naturais e pelas 

condições de existência das futuras gerações não encontram ressonância em 

contextos caracterizados por graves desigualdades e injustiças. 

Para o modelo de desenvolvimento sustentável, o valor moral 

substantivo da liberdade é uma referência segura e determinante para a estruturação 

justa, pois tem sua preocupação voltada, prioritariamente, para a “condição de agente” 

da pessoa em relação à qual devem ser promovidos os diferentes tipos de liberdades, 

especialmente as substantivas. Essa condição entende a pessoa como agente político 

e público que “age e ocasiona mudanças e cujas realizações podem ser julgadas de 

acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de as avaliarmos 

ou não também segundo algum critério externo” (SEN, 2000, p. 33). 

A fim de estruturar as relações sociais de forma justa, as pessoas 

interagem de forma corresponsável com as demais e com os recursos ambientais 

disponíveis, de forma a garantir as condições de vida para a sobrevivência atual sem 

prejudicar as futuras gerações. Da mesma forma, preocupam-se com a situação dos 

mais pobres e daqueles com deficiências, ou que possuem necessidades especiais, 
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e com as vítimas de tragédias sociais e ambientais, das quais se podem destacar 

aqueles atingidos pela fome e pelo analfabetismo, por períodos prolongados de seca 

ou enchentes, povos que enfrentam conflitos internos violentos, dominação externa, 

ou sociedades vitimadas pela opressão de seus dirigentes (SEN, 2006). 

Essa realidade ainda está distante. Mas não se pode negar que avanços 

foram obtidos no campo das políticas públicas desde os anos 70. O início da tomada 

de consciência social sobre os inúmeros problemas ambientais naquela década 

conduziu à redação de relatórios, cujos objetivos eram essencialmente esboçar 

avaliações globais, fazer emergir as questões consideradas urgentes e formular 

recomendações imediatas às diferentes instâncias do poder político. Desde então, o 

conceito de meio ambiente como objeto de pesquisa e de políticas públicas aos 

poucos está se alterando (VECCHIATTI, 2004). 

Foi através desta perspectiva histórica que as políticas públicas ambientais do 

Brasil e suas Legislações foram embasadas e segundo a Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo (2013), dentre estas políticas, estão a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, 

regulamentada no mesmo ano, pelo Decreto nº 7.404/2010, contém instrumentos 

importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos 

principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos1, pois reconhece a complexidade desta gestão e 

busca, por meio de diversos instrumentos, delinear a estratégia nacional para 

enfrentar os problemas existentes e maturar a gestão de resíduos sólidos. O Ministério 

do Meio Ambiente prevê a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a 

prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para 

propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que 

tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação 

 
1 resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos 
nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 
exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível 
(ABNT, 2004). 
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ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou 

reutilizado). 

 A PNRS tem como princípio a responsabilidade compartilhada que 

envolve solidariamente todos os segmentos sociais na tarefa de gerir adequadamente 

os processos de destinação dos resíduos sólidos urbanos, e se volta para o processo 

da geração de renda. A aplicação desse conceito implica a responsabilidade do Poder 

Público, do setor produtivo, da sociedade, dos consumidores individuais e coletivos 

que devem descartar de modo responsável os resíduos. Trata-se de um novo modo 

de lidar, culturalmente, com aquilo que tradicionalmente considerávamos lixo 

(PHILIPPI JR, 2012). 

Apesar das políticas governamentais do Brasil apresentarem diversos 

componentes e estratégias relacionadas ao desenvolvimento sustentável, a prática de 

inúmeras organizações da sociedade civil brasileira está longe de formar um todo 

coerente, o que lhes retira justamente o alcance estratégico (ABRAMOVAY, 2010). 

No que se refere à geração de resíduos sólidos urbanos (RSU), a 

Agência Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) comparou 

os dados das edições de 2007 a 2014 com a conversão da geração de e coleta de 

RSU no Brasil utilizando o ano-base de cálculo com 365 dias (Tabela 1): 

Tabela 1 – Evolução da geração e coleta de RSU no Brasil (2007-2014) - base de 

cálculo ano com 365 dias. 

Anos Geração de 
RSU (t/dia) 

Coleta de 
RSU (t/dia) 

Geração de 
RSU (t/ano) 

Coleta de 
RSU (t/ano) 

2007 168.653 140.911 61.558.345 51.432.515 

2008 169.659 149.199 61.925.535 54.457.635 

2009 182.728 161.084 66.695.720 58.795.660 

2010 195.090  173.583 71.207.850 63.357.795 

2011 198.514 177.995 72.457.610 64.968.175 

2012 201.058 181.288 73.386.170 66.170.120 

2013 209.280 189.219 76.387.200 69.064.935 

2014 215.297 195.233 78.583.405 71.260.045 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 

2012; 2013; 2014). 

Ao analisar a geração e a coleta de RSU no Brasil apresentada na Tabela 1, 

pode-se notar a crescente evolução quantitativa de resíduos sólidos urbanos gerados 

e coletados entre os anos de 2007 a 2014. 

Os motivos para a geração de RSU no Brasil apresentar resultados tão 

altos são diversos, porém, podemos destacar o padrão de consumo da sociedade 
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atual como um dos principais. O consumo apresenta-se como um objeto de estudo 

relativamente novo, mas de suma importância, pois exerce um papel de influência nas 

maneiras de pensar, agir e sentir do ser humano (FIGUEIREDO, GODECKE, NAIME, 

2012). 

O problema dos resíduos sólidos fica ainda mais evidente quando 

analisamos os quatro Estados da região Sudeste que geraram em 2014 a quantidade 

de 105.431 toneladas/dia de RSU, das quais 97,3% foram coletadas. Os dados 

indicam crescimento de 3,5% no total coletado e aumento de 3,3% na geração de 

RSU em relação ao ano anterior (ABRELPE, 2014).  

Os municípios da região Sudeste aplicaram em 2014, em média, R$ 4,81 

por habitante/mês nos serviços de coleta de RSU e R$ 7,93 por habitante/mês na 

prestação dos demais serviços de limpeza urbana. Estes valores somados resultam 

em uma média mensal de R$ 12,74 por habitante para a realização de todos os 

serviços relacionados com a limpeza urbana das cidades. A quantidade de empregos 

diretos gerados pelo setor de limpeza urbana nos municípios da região Sudeste em 

2014 foi de 158.828 postos de trabalho. O mercado de serviços de limpeza urbana da 

região movimentou a quantia de R$ 14,6 bilhões, registrando um expressivo 

crescimento de 11,9% em relação a 2013 (ABRELPE, 2014). 

No estado de São Paulo a coleta e geração de RSU segundo os dados da 

Agência Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2014) 

apresenta a tabela 2: 

 

Tabela 2 – Coleta e Geração de RSU no Estado de São Paulo. 

População Total RSU Coletado RSU Gerado 
(t/dia)  (Kg/hab/dia) (t/dia) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

43.663.669 44.035.304 1,346 1,381 58.752 60.810 59.291 61.344 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2014). 

 

Votando para o objeto da presente pesquisa, o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Franca (SP) de 2016, 

Lei nº 8.435, de 14 de setembro de 2016 afirma que o município apresenta 100% de 

cobertura de manejo e destinação de resíduos sólidos gerados na zona urbana. Na 

zona rural representa uma fatia pequena da população total (~1,77%), algumas 

comunidades têm coleta regular e em outras, os resíduos são depositados em 
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containers comunitários. Estima-se um total de 73.790 t/ano de resíduos sólidos 

domiciliares (RDO) coletados. Todo o resíduo domiciliar coletado é encaminhado para 

o aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares e Indústrias de Franca – Ambientalista 

Professor Ivan Vieira (PMGIRSUF, 2016, p. 10). 

 Esta pesquisa exploratória no município de Franca (SP) com foco nos 

resíduos sólidos tem como norteador teórico a premissa de que desenvolvimento 

sustentável é o processo de ampliação permanente das liberdades substantivas dos 

indivíduos em condições que estimulem a manutenção e a regeneração dos serviços 

prestados pelos ecossistemas às sociedades humanas. O que está em jogo nesse 

processo é a cooperação humana e a maneira como, no âmbito dessa cooperação, 

as sociedades optam por usar os ecossistemas de que dependem (ABRAMOVAY, 

2010). 

Corroborando com esta afirmação, Sen (2000) enfatiza que o desenvolvimento 

real e pleno somente será alcançado com a expansão das liberdades e com a 

eliminação de privações que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 

exercerem sua condição de agente. É necessário o fortalecimento dos atores sociais, 

assumindo-se que o problema do desenvolvimento não se traduz simplesmente em 

carências ou precariedade de recursos, mas na exigência de oportunidades sociais, 

políticas e econômicas, no sentido dado pelo autor de expansão das capacidades 

humanas e das liberdades sociais.  

O mesmo autor (2000) ressalta que as capacidades (capabilities) podem ser 

expandidas através de políticas públicas, mas de maneira reflexiva, a orientação 

dessas políticas pode ser influenciada pela canalização efetiva da ação e participação 

popular, onde o “papel positivo da condição de agente livre e sustentável” leva, 

consequentemente à eficácia social.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Investigar a constituição e a aplicação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos no Município de Franca sob a ótica do Desenvolvimento Sustentável.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Elencar o histórico dos serviços de gestão dos resíduos sólidos do município 

de Franca (SP). 

b) Analisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

do Município de Franca (SP) (PMGIRSU), visando à observância ao conteúdo 

mínimo exigido pelo Art. 19 da Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS).    

c) Verificar a percepção de gestores quanto a aplicação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos no município de Franca (SP).  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 
3.1 AS CONSEQUÊNCIAS DA MODERNIDADE 

 

Segundo Giddens (1991), os modos de vida produzidos pela 

modernidade nos afastam de todos os tipos tradicionais da ordem social de uma 

maneira interrupta no qual não tem sido tão enfocado, sobretudo, por influência do 

evolucionismo social. Para o autor, deve-se deslocar a narrativa evolucionaria ou 

desconstruir seu enredo, tanto para melhor elucidar a modernidade, quanto para 

alterar o enfoque de parte do debate pós-moderno.  

De acordo com o mesmo autor, as características que afastam as 

instituições modernas das tradicionais se estabelecem pelo ritmo das mudanças que 

a era da modernidade põe em movimento, pelo escopo das mudanças, na qual 

diferentes áreas do globo são postas em interconexão, a chamada globalização e pela 

natureza intrínseca das instituições modernas, pois faltam referencias e 

correspondências históricas precedentes, como o capitalismo (GIDDENS, 1991). 

Para Giddens (1991), a modernidade é multidimensional no âmbito das 

instituições e cada um dos elementos especificados por estas várias tradições 

representam algum papel, pois vivemos numa ordem capitalista, tendo o 

industrialismo como força dominante que modela as instituições deste período, 

apresentando como principal característica subjacente o controle racionalizado da 

informação.  

Neste sentido, a Revolução Industrial provocou de maneira global a 

transição da sociedade agrícola e agrária, que se baseava na comunidade rural em 

pequena escala e na economia de subsistência, para a sociedade industrializada, que 

vive em um ritmo muito mais acelerado. Durante este período, as condições de vida e 

trabalho eram degradantes e provocaram, em muitos continentes, e por muito tempo, 

conflitos sociais que estavam intimamente relacionados aos impactos ambientais.  

Keeler e Burke (2010) afirmam que, neste período, a natureza foi 

transformada em objeto e passou a ser vista como um produto agrícola e econômico; 

ela era encarada como propriedade ou posse, sendo desassociada do meio ambiente.  

Marx (1971), investigando a riqueza das sociedades no modo-de-

produção predominante do capitalismo, entende a mercadoria como forma elementar 

desta riqueza. Para ele a mercadoria é um objeto exterior que, pelas suas 
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propriedades, satisfaz necessidades humanas, na qual só possui valor-de-uso se ela 

tiver utilidade.  

Lustoza (2009) afirma que para produzir uma mercadoria são 

necessários três elementos: a matéria-prima (ou objeto sobre o qual se trabalha), os 

meios de trabalho num sentido amplo (máquinas, ferramentas, energia, etc.) e a força 

de trabalho, o que determina as principais caraterísticas do capitalismo. Neste 

sistema, o trabalhador não é proprietário nem da matéria-prima nem dos meios de 

trabalho, não podendo, portanto, deflagrar sozinho o processo de produção, o que o 

obriga a vender sua capacidade de trabalho para a classe proprietária. Disso resulta 

que a força de trabalho do operário torna-se também uma mercadoria e está sujeita 

às mesmas leis que regulam a fixação do preço de qualquer mercadoria; seu valor de 

troca deverá ser determinado pelo tempo total necessário para a sua produção. 

Assim, o trabalho representa o único modo de adicionar valor às coisas, 

pois é devido exclusivamente ao esforço humano, enquanto o meio ambiente pode 

ser modificado e submetido à fruição de nossa espécie (LUSTOZA, 2009). 

Para Konder (1999), as leis do mercado se impõem ao trabalho. Os 

preços, as cifras e as taxas de lucro comandam as operações. Os seres humanos 

figuram no quadro da produção apenas como instrumento, e a natureza apenas como 

matéria prima.  

Do ponto de vista do assujeitamento, Deleuze e Guattari (1997) afirmam 

a produção atual de uma subjetividade capitalística, presa aos modos de produção e 

que determina uma certa forma de relação consigo mesmo, e um modo automatizado 

de compreender e viver no mundo, mantenedora das relações sociais assimétricas, 

onde agenciamentos diversos engendram um indivíduo dócil e submisso, que 

circunscreve uma sujeição econômica aos mercados capitalistas. 

Desta forma, a ação humana e as condições sociais em que ela se 

realiza assumem a aparência de uma fatalidade. A mercadoria não é vista como a 

expressão de um trabalho humano concreto. A verdadeira significação é oculta sob 

uma forma destinada a impedir que os homens vejam na economia uma realidade que 

eles criaram e podem sempre modificar. Essa forma constitui aquilo que Marx chamou 

de fetichismo da mercadoria (KONDER, 1999). 

Portanto a produção de mercadoria implica, necessariamente, na 

transformação do próprio homem em mercadoria e, portanto, na manutenção da 

exploração do homem pelo homem. Consequência disso é a completa destinação do 
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sentido mais genuíno da vida humana. Bauman (2008) afirma que o mercado de 

consumo é um espaço social, no qual as pessoas são, simultaneamente, os clientes 

e as próprias mercadorias. Assim, ele considera: 

 

[...] que o destino final de toda mercadoria colocada à venda é ser consumida 
por compradores; que os compradores desejarão obter mercadorias para 
consumo se, e apenas se, consumi-las por algo que prometa satisfazer seus 
desejos; que o preço que o potencial consumidor em busca de satisfação está 
preparado para pagar pelas mercadorias em oferta dependerá da 
credibilidade dessa promessa e da intensidade desses desejos (BAUMAN, 
2008, p. 18). 

 

De acordo com Lacan (1969-1970/1992), apud Lustoza (2009), é 

presumível afirmar que essa transferência de parte das horas de trabalho do operário 

para o senhor capitalista funciona como uma renúncia ao gozo, uma perda pelo 

proletário da possibilidade de usufruir de parte dos produtos de seu trabalho.  

Segundo Zarifian (2002), a disciplina do tempo em um mundo capitalista 

industrial incontestavelmente reforçou e generalizou a autodisciplina do tempo, 

fazendo do tempo do trabalho um tempo que é sustentáculo de toda a atividade social. 

Assim, os trabalhos heterogêneos passam pela mesma base de cálculo de minutos e 

fazem desse dispêndio de tempo à referência central do valor econômico 

mercadológico de bens produzidos e trocados. É isso que é indicado, de maneira 

muito precisa, pelo conceito de "valor–trabalho".  

Giddens (1991) afirma que uma das maiores consequências da 

modernidade foi a separação do tempo e do espaço. O autor faz uma retrospectiva 

histórica e lembra que todas as culturas pré-modernas tinham suas formas de calcular 

o tempo, onde esses dois sempre estiveram vinculados. Ele atribui à descoberta do 

relógio mecânico o fator crucial para a segregação entre o tempo e o espaço. Essa 

descoberta coincidiu com a expansão da modernidade e trouxe, como efeitos, a 

padronização em escala mundial dos calendários e a padronização do tempo através 

das regiões. Isso foi definido pelo autor como esvaziamento do tempo, que seria pré-

condição para o esvaziamento do espaço, pois “a coordenação através do tempo é a 

base do controle do espaço”. 

Desta forma, o autor define o espaço vazio como a separação entre 

espaço e lugar, estimulando relações entre “ausentes”. Essa ruptura entre tempo e 

espaço é crucial para o dinamismo da modernidade, pois ela é condição para o 

processo de desencaixe no qual é conceituado pelo autor como sendo o 
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“deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e suas 

reestruturações através de extensões indefinidas de tempo-espaço”. Esse processo é 

o mecanismo crucial da vida social moderna, que apresenta uma capacidade de 

conectar o local e o global, o que seria impensável nas sociedades tradicionais 

(GIDDENS, 1991). 

Para Bauman (2001), a modernidade atual pode ser classificada como 

“modernidade líquida”, que seria uma substituição em termos semânticos da pós-

modernidade, em contradição com a “modernidade sólida”, que não consegue 

preencher um ambiente que não seja de sua forma, e que advém de um conjunto 

estável de valores e modos de vida cultural e político que teve início com as 

transformações clássicas.   

Bauman (2001) explica que a modernidade líquida não se fixa a um 

espaço ou tempo, sempre dispostos às mudanças e livres para experimentar algo 

novo; tudo é volátil, ambíguo e multiforme; os objetos não duráveis tomam conta e a 

durabilidade já não tem mais o mesmo valor.  

Para Bauman (2005), a modernidade se globalizou, atingindo os limites 

mais distantes do planeta, penetrando nos costumes, na organização do modo de vida 

de povos que não se interessavam pela corrida ao progresso; tais pessoas são 

consideradas por esta sociedade de consumo como “refugo humano”, produzido e 

germinado em quantidades sempre crescentes. Os objetos materiais, sendo estes 

humanos ou não humanos, recebendo a qualidade de refugo ou lixo possuem, assim, 

uma ambivalência que é explicada pelo autor: 

 

O lixo é ao mesmo tempo divino e satânico. É a parteira de toda criação – e 
seu mais formidável obstáculo. O lixo é sublime: uma mistura singular de 
atração e repulsa que produz um composto, também singular, de terror e 
medo (BAUMAN, 2005, p. 32). 

 

Desta forma, o autor explica que para que algo seja criado, deve-se 

destinar alguma coisa ao lixo. A separação e a destruição do refugo seriam o segredo 

comercial da criação moderna. Portanto, é cortando e jogando fora o supérfluo, o 

desnecessário e o inútil, que seriam descobertos o belo, o harmonioso, o agradável e 

o gratificante; o refugo é o envoltório que esconde essa forma (BAUMAN, 2005). Neste 

contexto, o autor explica:  
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O lixo é o principal e comprovadamente o mais abundante produto da 
sociedade líquido- moderna de consumo. Entre as indústrias da sociedade 
de consumo, a de produção de lixo é a mais sólida e imune a crises 
(BAUMAN, 2005, p. 17). 

 

Para Bauman (2005), o que é predominante na modernidade líquida é a 

cultura do lixo, na qual o consumo escraviza os indivíduos, tornando-os reféns do luxo 

e da beleza; tudo que agora é novo, daqui a alguns minutos torna-se velho, 

descartável. 

Ianni (2003), apud Carvalho (2008), reitera que no contexto da 

modernidade o vivencial foi substituído pela aparência, o fato pelo simulacro, o real 

pelo virtual, as palavras pelas imagens onde as estruturas sociais baseadas na 

técnica, na eletrônica, robótica, informática e telemática.  

Esta conjuntura configura a terceira revolução industrial que é a 

responsável por uma profunda evolução no campo tecnológico; o tempo eletrônico 

comanda a vida do mundo, acelerando e diversificando intercâmbios e comércios, 

trocas e negócios, até mesmo as relações entre os povos; um mundo sistematizado, 

tecnificado, pragmático, resultado da ação conjugada dos processos de globalização 

(CARVALHO, 2008). 

Assim sendo, a globalização contribui consideravelmente para o 

aumento da quantidade de resíduos sólidos, sobretudo pelo padrão de consumo 

divulgado pelos meios de comunicação. Na perspectiva da globalização, o estilo de 

vida orientado para o consumo e o uso excessivo de embalagens, continuamente 

transferido como modelo de comportamento dos países desenvolvidos para os em 

desenvolvimento, é uma das causas principais para a geração dos resíduos, e o 

crescente aumento do desafio de encontrar soluções sustentáveis para os problemas 

dos resíduos sólidos urbanos (VALLINI, 2009 apud ANDRADE, 2011).  

A globalização, de acordo com Santos (2005), apud Andrade (2011), é, 

portanto, geradora de “globalitarismos”, e pela força do dinheiro e da informação 

acaba por criar dificuldades administrativas, materiais e técnicas em muitos setores 

dos países em desenvolvimento, pelo estabelecimento de padrões incompatíveis com 

as realidades locais. Especificamente na gestão dos resíduos sólidos urbanos, a 

globalização tem influenciado o comportamento e o pensamento das pessoas e as 

disputas das empresas pela conquista de novos mercados, resultando em conflito 

entre o desejo de um modelo de gestão e a sua viabilidade. Tal situação tem levado 
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a uma inércia na consolidação de avanços no sistema, que são efetivamente possíveis 

e necessários. 

Neste contexto hegemônico a economia, que deveria ser apenas um 

subsistema da biosfera, tornou-se o seu determinante maior e, na atualidade, ainda 

aposta no crescimento econômico como resolução dos problemas socioambientais 

decorrentes do próprio “economicismo”. A racionalidade econômica, que por muito 

tempo ignorou os problemas ambientais, mais recentemente tem tentado incorporar a 

destruição da natureza nos preços dos produtos, mas sem o estabelecimento de uma 

escala para o crescimento da economia que historicamente desconsidera os limites 

biofísicos. Isto é a chamada eco-eficiência, baseada no princípio poluidor-pagador. 

Contudo, não repensa a racionalidade vigente por trás do processo decisório quando 

se implementa um estilo de planejamento e de gestão organizacional, mesmo se 

conectado à perspectiva do desenvolvimento sustentável (ALIER, 2007 apud 

FERNANDES & SAMPAIO, 2008, p. 88). 

Deste modo, os padrões insustentáveis de produção e de consumo 

adotados principalmente pelos países industrializados vêm favorecendo a degradação 

ambiental por meio da exploração predatória de recursos naturais e poluição, as quais, 

por sua vez, têm gerado sociedades individualistas, exploratórias, depredadoras, além 

de causar grandes impactos nas condições de saúde e qualidade de vida da 

população, com o agravamento da pobreza e exclusão social (SIQUEIRA & MORAES, 

2008). 

Para Guattari, (2007/1989) a crise ecológica deve ser vista em escala 

planetária e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social 

e cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Essa 

revolução deverá concernir, portanto, não só às relações de forças visíveis e macro, 

“mas também aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo” 

(p. 287).  

Bauman (2001) afirma ainda que numa sociedade líquida-moderna, a 

indústria de remoção de lixo assume posições de destaque na economia da vida 

líquida. A sobrevivência dessa sociedade e o bem-estar de seus membros dependem 

da rapidez com que os produtos são enviados aos depósitos de lixo e da velocidade 

e eficiência da remoção de detritos. Nessa sociedade, nada pode ter permissão de se 

tornar indesejável. A constância, a aderência e a viscosidade das coisas, tanto 
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animadas quanto inanimadas, são os perigos mais sinistros e terminais, as fontes dos 

temores mais assustadores e os alvos dos ataques mais violentos. 

Sendo assim, o consumismo gera um risco ambiental para a sociedade 

moderna através do esgotamento dos recursos naturais e da saturação dos depósitos 

de lixo. Neste sentido, criam-se mecanismos que garantem o controle desse risco, o 

que aqui se traduz pela reciclabilidade. Dessa forma, ao invés de se reduzir o 

consumo, cria-se a oportunidade de manter o padrão convencional de consumo, pois 

a ameaça torna-se relativamente controlada, e a reciclagem passa a desempenhar a 

função de compensação do risco do consumismo. Contudo, trata-se de uma falsa 

segurança, que significa a alienação da realidade, cumprindo a função de gerar a 

sensação de que um comportamento ambientalmente correto, através da reciclagem, 

contribuirá para a resolução de um problema, quando, na verdade, camufla o 

consumismo e, além de tudo, reforça as estratégias de concentração de renda. 

Recicla-se para não se reduzir o consumo. Afinal, a reciclagem representa, além da 

salvação da cultura do consumismo, a permanência da estratégia produtiva da 

descartabilidade e da obsolescência planejada, permitindo a manutenção do caráter 

expansionista do capitalismo (ADAMS, 1995 apud Layrargues, 2002, p.6). 

Fernandes e Sampaio (2008) reiteram, ainda, que a relação com a 

natureza nada mais é do que parte da relação que se estabelece entre as sociedades 

e entre os indivíduos. A relação desequilibrada que se mantém com a natureza, na 

medida em que se retira dela mais do que a sua capacidade de regeneração e se 

lança a ela mais do que a sua capacidade de absorção, nada mais é do que o 

resultado da relação desequilibrada que se estabeleceu entre os seres humanos. 

Habitualmente, atribuímos a essa relação os problemas sociais e econômicos, mas 

não os problemas ambientais. Nesse sentido, a problemática ambiental indica uma 

crise muito maior que a destruição da natureza. Ela é expressão de uma crise muito 

mais ampla, cujo cerne está na sociedade e no modo de vida essencialmente voltado 

para fins econômicos. 

Portanto, a problemática socioambiental postula uma mudança 

paradigmática que tem como base de sustentação uma racionalidade alternativa aos 

grandes conflitos da sociedade moderna. Esses conflitos são traduzidos e resumidos 

pela difícil relação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A 

mudança de paradigma está no fato de inserir a sustentabilidade socioambiental como 

pré-requisito ao desenvolvimento. A problemática socioambiental, por intermédio da 
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visão sistêmica e atuação interdisciplinar, postula também uma mudança moral e ética 

a partir de uma fundamentação ecológica (DANSEREAU, 1999, p.92). 

Guimarães e Fontoura (2012. p. 509) afirmam que é preciso entender 

que a humanidade aproxima-se rapidamente do esgotamento de seus recursos 

ambientais, devido a um estilo de desenvolvimento ecologicamente 

depredador (exaurindo a base natural de recursos), socialmente perverso (gerando 

pobreza e desigualdade), politicamente injusto (congelando a escassez relativa e 

absoluta no acesso aos recursos), eticamente reprovável (desrespeitando as formas 

de vida humana e não humanas) e culturalmente alienante (produzindo o 

estranhamento entre os seres humanos e subjugando a natureza).  

Assim é necessário pleitear um novo estilo de desenvolvimento que 

seja ambientalmente sustentável no acesso e uso dos recursos naturais, e na 

preservação da biodiversidade; que seja socialmente sustentável na redução da 

pobreza e da desigualdade e que promova a justiça social; que 

seja culturalmente sustentável na conservação do sistema de valores, práticas e 

símbolos de identidade que determinam a integração nacional através do tempo; e 

que seja politicamente sustentável ao aprofundar a democracia, garantindo o acesso 

e a participação de todos os setores da sociedade nas tomadas de decisões 

(GUIMARÃES & FONTOURA, 2012, p. 509). 

Portanto, o fator educativo é fundamental para a geração de 

comportamentos adequados diante do lixo, estimulando-se uma correta disposição 

dos resíduos sólidos, que facilitam sua seletividade e posterior reciclagem; é nesta 

conjuntura que as questões ambientais, antes ignoradas nos planos de 

desenvolvimento das nações, passaram a ser olhadas com mais cuidado pelos 

governantes, a partir da década de 1970, e foram especialmente impulsionadas pelos 

eventos internacionais informados a seguir.  
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3.2 O DESPERTAR MUNDIAL DE UMA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
 

Segundo Granziera (2014), a proteção do ambiente não faz parte da 

cultura nem do instinto humano. O homem possui uma incrível capacidade de utilizar 

os recursos naturais em seu benefício, visando adaptar-se aos diversos locais do 

planeta. Essas características fizeram com que, ao logo do tempo, a natureza fosse 

dominada pelo homem na busca do seu desenvolvimento, não se preocupando, no 

entanto, com os danos que causava.  

Sendo assim, o que distingue a raça humana das demais espécies é sua 

manifestação artística, que explica a consciência da alma e da religiosidade, e sua 

hegemonia sobre a Terra, conquistando a natureza para sobreviver e proteger suas 

futuras gerações (GRANZIERA, 2014).  

Apesar de toda essa interação com a natureza, de fundamental 

importância na chamada luta pela sobrevivência, a evolução tecnológica e o 

desenvolvimento da ciência não suscitaram no ser humano a preocupação com o 

meio ambiente, que somente assumiu proporções concretas em meados do Século 

XX, quando o uso dos recursos naturais se tornou insustentável devido ao atual ritmo 

de consumo.  

Assim, em meados dos anos 60, perpassando a Guerra do Vietnã e os 

movimentos estudantis na França, o movimento hippie deu ensejo aos movimentos 

ambientalistas, de proteção à natureza, como uma das formas de modificar o sistema 

então vigente (GRANZIERA, 2014). 

A internacionalização do movimento ambientalista ocorreu com a 

Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre a Conservação e Utilização de 

Recursos, em 1949, e com a Conferência sobre a Biosfera, realizada em Paris, em 

1968; neste contexto foi possível constatar, no mundo todo, um grande crescimento 

do interesse pelas questões de sustentabilidade da vida humana no planeta, tema 

obrigatório da política, tanto nos planos local e regional, quanto nacional e global 

(ANDRADE, TACHIZAWA, CARVALHO, 2000).  

Em 1971, um pequeno grupo de militantes ecológicos (Greenpeace) se 

posicionou contra testes nucleares norte-americanos no Alasca; este grupo 

ambientalista se tornou um dos mais importantes ativistas ambientais do mundo 

(MARTINS, 2007).  
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Martins (2007) afirma ainda que, em 1972, a publicação do Relatório 

“Limites para o Crescimento”, elaborado pelo Clube de Roma, causou grande impacto. 

O Relatório afirmava que a produção industrial e a população cresceriam rapidamente 

para decrescer depois no decorrer do próximo século, pois haveria uma diminuição 

de recursos e a população morreria por falta de alimentos; neste sentido, alertava para 

a necessidade de mudanças significativas nas relações físicas, econômicas e sociais 

dos indivíduos.   

O Relatório foi considerado um marco, porém posteriormente foram 

apontados erros, demostrando que a situação, na realidade, não era tão grave quanto 

anunciada; a menção sobre a desaceleração do desenvolvimento foi questionada 

pelos países que não haviam atingido altos níveis de industrialização, entre os quais 

se incluía o Brasil; esses países manifestaram seu repúdio a qualquer tipo de ação 

que os impedisse de buscar seu desenvolvimento (GRANZIERA, 2014). 

No mesmo ano, a ONU realizou na Suécia a Conferência de Estocolmo, 

da qual participaram 113 países, com o intuito de buscar definir padrões de conduta 

adequados à conservação da natureza, do meio ambiente e, consequentemente, da 

sociedade humana global, propiciando a consolidação das mais indispensáveis bases 

à moderna política ambiental adotada pela imensa maioria dos países, com maior ou 

menor rigor, nos seus respectivos ordenamentos jurídicos (PASSOS, 2009, p. 12). 

A Conferência de Estocolmo foi o início da construção de uma 

infraestrutura internacional para a gestão ambiental global, pois foi a partir deste 

momento que todos os acordos ambientais multilaterais foram firmados, procurando 

incluir esta nova visão a respeito das relações entre ambiente e desenvolvimento 

(BORGES; TACHIBANA, 2005, p. 3). 

Em 1973 surgiu na Inglaterra o Ecology Party, um partido político 

pioneiro e radical, dedicado à defesa de causas ecológicas. A ele seguiu-se a criação, 

primeiro na Europa e depois em diversos países do mundo, de muitos “partidos 

verdes”. Também foi nos anos 1970, mais precisamente em 1977, que historiadores 

dos Estados Unidos fundaram a American Society for Environmental History, que 

passou a publicar periódicos com temáticas ambientalistas. Era sinal de que os 

problemas socioambientais haviam se tornado uma preocupação mundial, indo além 

das fronteiras disciplinares, todas as áreas dos saberes começaram a dedicar maior 

esforço à produção de um renovado “saber ambiental”, que se tornou um tema de 

pesquisa interdisciplinar (MARTINS, 2007). 
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No início da década de 1980, a ONU retomou o debate das questões 

ambientais, indicando a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que 

chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, para estudar 

o assunto. A Comissão foi criada em 1983, após uma avaliação dos 10 anos da 

Conferência de Estocolmo, com o objetivo de promover audiências em todo o mundo 

e reproduzir o resultado formal das discussões. O documento final desses estudos 

chamou-se “Nosso Futuro Comum” ou “Relatório Brundtland”, publicado em 1987, no 

qual o Desenvolvimento Sustentável é concebido como “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades”. Esse relatório também indicou a pobreza nos 

países do sul e o consumismo extremo dos países do norte como causas 

fundamentais da insustentabilidade do desenvolvimento e das crises ambientais 

(MORAES, 2010).  

O início da fase atual das discussões ambientalistas acerca da gestão 

ambiental global foi marcado pela Segunda Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) realizada na cidade do Rio de Janeiro 

(BORGES & TACHIBANA, 2005).  

Moraes (2010) afirma que a Agenda 21 foi uma das principais 

contribuições da Rio-92, pois estabelece a importância de cada país se comprometer 

a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, 

organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam 

cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais, para o 

desenvolvimento sustentável. Assim, a Agenda 21 se consolidou num poderoso 

instrumento de reconversão da sociedade industrial rumo a um novo paradigma, que 

exige a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e 

equilíbrio holístico entre o todo e as partes, promovendo a qualidade, não apenas a 

quantidade do crescimento. De acordo com o mesmo autor, as ações prioritárias da 

Agenda 21 brasileira são os programas de inclusão social com o acesso de toda a 

população à educação, saúde e distribuição de renda; a sustentabilidade urbana e 

rural; a preservação dos recursos naturais e minerais; e a ética política para o 

planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. Mas o mais importante ponto 

dessas ações prioritárias, segundo este estudo, é o planejamento de sistemas de 

produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício.  
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Outro grande avanço em termos de gestão ambiental foi o "Protocolo de 

Kyoto”, realizado e aprovado em 1997 - esse Protocolo fixou metas com o objetivo de 

reduzir, entre os anos de 2008 e 2012, em média, 5,2% as emissões na atmosfera 

dos gases que provocam o Efeito Estufa, e também criou mecanismos importantes 

para sua implementação (BORGES & TACHIBANA, 2005). 

Realizada na África do Sul em 2002, a chamada Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável de Johanesburgo, conhecida como RIO+10, reafirmou 

os compromissos da Conferência anterior; possibilitou que os líderes ali reunidos 

acordassem regras históricas para o desenvolvimento social, a proteção ambiental e 

o desenvolvimento econômico, em bases sustentáveis, nos âmbitos local, regional, 

nacional e global; produziu a Declaração de Johanesburgo e o Plano de 

Implementação, porém apresentou poucos resultados práticos (SALHEB et al., 2009). 

De acordo com Granziera (2014), os principais temas abordados referiam-se ao 

acesso à energia limpa e renovável, às consequências do efeito estufa, à conservação 

da biodiversidade, à proteção e uso da água, ao acesso à água potável, ao 

saneamento, e ao controle de substâncias químicas nocivas. Ao final da reunião, 

estabeleceram-se metas para os próximos dez anos, sendo que a principal delas foi 

o comprometimento dos países participantes em reduzir pela metade a população 

sem acesso à água potável e saneamento básico, até 2015.  

Em 2012, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que marcou os vinte 

anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 

sustentável para as próximas décadas (ONU, 2012); seu objetivo foi a renovação do 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 

progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais 

cúpulas sobre o assunto, e o tratamento de temas novos e emergentes (ONU, 2012). 

A Conferência teve dois temas principais: a economia verde, no contexto do 

desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e a estrutura institucional 

para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2012).  

A partir da perspectiva histórica apresentada, nota-se que a temática 

ambiental se elevou, ao longo do tempo, a patamares de grande significância nas 

pautas de discussões governamentais e de órgão internacionais. 
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A tendência de criação de mecanismos de gerenciamento ambiental 

pode ser corroborada através de regulamentações firmadas em acordos 

estabelecidos durantes os diversos eventos internacionais realizados, e estes devem 

ser considerados, pois, todo este panorama, com enfoque na relação 

desenvolvimento e meio ambiente, interfere diretamente no processo de utilização de 

recursos naturais e no gerenciamento de resíduos. 

Todos esses grandes eventos de cunho internacional vão repercutir 

sobre a agenda das políticas públicas brasileiras, transformando o desenvolvimento 

sustentável numa das principais metas do poder público. Eis que surgem, nesta 

conjuntura, as chamadas políticas públicas ambientais.  

  



37 
 

 
 

3.3 OS CAMINHOS PARA UMA GESTÃO SUSTENTAVEL 
 

As políticas públicas ambientais assumiram papel primordial para tornar 

mais reais os objetivos e condutas dos movimentos internacionais e as pressões 

externas pela conservação do patrimônio natural, integrando sua proteção aos demais 

objetivos da vida em sociedade, como forma, inclusive, de proporcionar qualidade de 

vida e “desenvolvimento sustentável”.  

Considerando a ética da sustentabilidade e os pressupostos da 

cidadania, as políticas públicas podem ser entendidas como ações e atividades 

desenvolvidas através de conjuntos de programas, formais e informais, de agentes 

públicos e privados, que expressam a relação de poder e se destinam à resolução 

pacífica de conflitos, assim como à construção e ao aprimoramento do bem comum. 

Sua origem está nas demandas provenientes de diversos sistemas (mundial, nacional, 

estadual, municipal) e seus subsistemas políticos, sociais e econômicos, nos quais as 

questões que afetam a sociedade se tornam públicas e formam correntes de opinião 

com pautas a serem debatidas em fóruns específicos (SORRENTINO et. al, 2005, p. 

289).  

Em relação às políticas públicas de cunho ambiental no Brasil, é 

importante lembrar que, historicamente, o país sempre foi marcado por uma economia 

predominantemente exploratória e extensiva de seus recursos e riquezas naturais, 

obedecendo a impulsos do capitalismo, pautando todo seu desenvolvimento 

(econômico, político, social, etc.) na produção de produtos primários de modo 

agressivo e predatório (SALHEB et. al., 2009).  

 A promulgação Lei nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA) foi de fundamental importância para a elaboração, 

organização, instrumentalização e implementação das políticas públicas ambientais 

no Brasil, elucidando uma série de princípios, objetivos e instrumentos estabelecidos 

no Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA); Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA); posteriormente a criação do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), entre outros propostos para 

“realizar uma gestão integrada dos recursos naturais” (SILVA-SÁNCHEZ, 2000 apud 

SALHEB et al. 2009) 

Salheb et. al. (2009) explicam que está estabelecido pela Constituição 

Federal de 5 de outubro de 1988, no seu Artigo 225, que o meio ambiente é bem de 
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uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Estado e a 

todos a sua proteção e preservação para as presentes e futuras gerações. 

A Lei nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, 

tendo como um dos objetivos do referido dispositivo legal:  

 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana 
(BRASIL. Lei nº 6.938,1981).   

 

No roteiro desse entendimento ainda se pode colocar entre os méritos 

da PNMA a criação do SISNAMA, pelo Decreto 99.274 de 06 de junho de 1990, como 

citado pelo dispositivo legal: 

 

Art. 3º O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), constituído pelos 
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e pelas fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis 
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, tem a seguinte estrutura: 
        I - Órgão Superior: o Conselho de Governo; 
       II - Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama); 
       III - Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 
República (SEMAM/PR); 
       IV - Órgãos Executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes; (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.792, de 2009) 
        V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal direta e indireta, as fundações instituídas pelo Poder Público cujas 
atividades estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou 
àquelas de disciplinamento do uso de recursos ambientais, bem assim os 
órgãos e entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e 
projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 
degradação ambiental; e 
        VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis 
pelo controle e fiscalização das atividades referidas no inciso anterior, nas 
suas respectivas jurisdições (BRASIL. Decreto nº 99.274,1990).   

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o SISNAMA é responsável pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental, atuando mediante articulação 

coordenada dos órgãos e entidades que o constituem, observado o acesso da opinião 

pública às informações relativas às agressões ao meio ambiente e às ações de 

proteção ambiental, na forma estabelecida pelo CONAMA (BRASIL, s/d.).  
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Anteriormente, houve a criação do IBAMA pela Lei nº 7.735/1989, 

regulamentada pelo Decreto nº 97.946 do mesmo ano; tem especial destaque sua 

atuação por não trazer características apenas de órgão de cúpula (autarquia federal 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente), mas, sobretudo, por seu caráter de 

coordenador, de fiscalizador, preservacionista, assessor, executor da Política 

Nacional do Meio Ambiente, entre tantas outras, congregando em uma só estrutura o 

que antes se tentava (sem sucesso) fazer através de diversos órgãos em uma 

estrutura esfacelada e descoordenada (SALHEB et al. 2009). 

Outro marco regulatório, que surgiu para suprir uma lacuna legislativa e 

permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas 

ambientais, sociais e econômicos, foi aprovação da Lei nº 12.305/10 em 02 de agosto 

de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Mais do que 

apenas disciplinar o manejo de resíduos, a nova lei visa o estabelecimento da 

responsabilidade compartilhada entre a sociedade, empresas e Governo, quanto ao 

controle dos resíduos urbanos. Outro ponto importante dessa legislação é a atenção 

dada aos chamados “catadores”, ao incentivar a criação e o desenvolvimento de 

cooperativas e outras formas de associação de coletores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis (BRASIL, Lei Nº 12.305, 2010).  

No entanto, apesar dos notáveis avanços trazidos à questão ambiental, 

não foi possível, pelo menos a princípio, uma implementação de sucesso, em virtude 

da crise e escassez de recursos orçamentários, acarretando a ineficácia das políticas 

ambientais; as preocupações preservacionistas e a capacidade de mobilização dos 

grupos ambientalistas resultaram em pressões sobre os governos estaduais e 

municipais; isso tem determinado ações concretas na defesa do meio ambiente. 

Assim, pode-se afirmar que, se a questão ambiental hoje se insere na agenda pública, 

isso se dá de forma mais efetiva no nível das administrações estaduais e municipais 

(LOUREIRO & PACHECO, 1995, p. 141). Os mesmos autores explicam esse 

processo contraditório: de um lado proliferam instituições, órgãos e conselhos 

ambientais, e de outro definham as demais políticas públicas, tanto em termos de seus 

resultados efetivos, quanto de desativação das agências. Assim, a “formatação” 

institucional crescente na área ambiental não se faz acompanhar de políticas efetivas, 

já que em seu conjunto as políticas públicas estão em crise no país. 

Entretanto, apesar dos impedimentos e discordâncias verificados na 

formulação e implementação efetiva das políticas públicas no Brasil, os primeiros 



40 
 

 
 

passos foram dados para esta nova realidade, representando grande avanço nas 

questões relacionadas ao meio ambiente, como ponto importante para discussão, 

para o estabelecimento de planos, programas e políticas de desenvolvimento 

nacional, regional e local no país, a fim de se evitar a repetição dos desastres 

ambientais que ainda ocorrem na atualidade.  

A política pública e seu principal instrumento, a Lei, trazem um conjunto 

de normas que vão disciplinar, no país, a gestão e a destinação adequada dos 

resíduos sólidos e uma doutrina avançada de gestão, consubstanciada em uma série 

de conceitos inovadores e desafiadores do ponto de vista da sua correta assimilação 

por parte da sociedade (JARDIM; YOSHIDA; MACHADO FILHO, 2012). 

Neste contexto, surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

já brevemente explicada acima - um dos mais recentes e importantes instrumentos 

que permite o avanço necessário, ao País, no enfrentamento dos principais problemas 

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos 

sólidos. 

 

3.3.1. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
 

3.3.1.1. Principais Aspectos da PNRS 

 

No Brasil, o tema dos resíduos sólidos foi incluído na agenda das 

políticas públicas, ou seja, o problema passou a ser tratado como objeto de política 

pública em 2007, quando foi sancionada a Política Nacional de Saneamento Básico 

(Lei 11.445, de 2007), na qual o manejo dos resíduos sólidos passou a constar, no 

inciso I, § 1º, do Art. 52, como um dos objetivos do Plano Nacional de Saneamento 

Básico. Tratou-se, no entanto, de uma medida paliativa, já que era subordinada à do 

saneamento básico; o Projeto de Lei para a instituição de uma política de resíduos 

sólidos encontrava-se em tramitação no Congresso Nacional desde 1989, ou seja, 

demorou 21 anos para ser aprovado (JACOBI & BESEN, 2011). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que só veio a lume 

através da Lei Federal No. 12.305/10, regulamentada pelo Decreto No. 7.404/10 é 

compensada por sólida base constitucional e apresenta um marco inovador e ousado 

na implementação de gestão compartilhada do meio ambiente, propugnada pelo art. 

225 da Constituição Federal, ao conceber uma abrangente e multiforme articulação e 
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cooperação entre o poder público das diferentes esferas, o setor econômico-

empresarial, e os demais segmentos, com vistas à gestão e ao gerenciamento 

integrado dos resíduos sólidos (JARDIM; YOSHIDA; MACHADO FILHO, 2012). 

A PNRS é uma política ambiental setorial que integra a Política Nacional 

de Meio Ambiente (PNMA - Lei n. 6.938/81) e se articula com a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA – Lei. N. 9.795/99), com a Política Federal de 

Saneamento Básico (Lei n. 11.445/77), e com a Lei dos Consórcios Públicos (Lei n. 

11.107/05). 

Complementam os marcos legais anteriormente referidos a Lei dos 

Consórcios Públicos, n.º 11.107/2.005, seu Decreto Regulamentador n.º 6.017/2.007, 

a Lei Nacional de Meio Ambiente, n.º 6.938/1.981, a Lei da Política Nacional de 

Educação Ambiental n.º 9.795/1.999 e a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos 

n.º 9.433/1.997. Relativamente aos resíduos sólidos urbanos assume a Coordenação, 

o Ministério das Cidades, Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, sendo 

editado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em sua Versão Preliminar para 

Consulta Pública, em setembro de 2.011. A Figura 1 representa a integração dos 

marcos legais anteriormente referidos. 

Figura 1- Integração Nacional da Legislação Saneamento 
Básico/Resíduos Sólidos Urbanos. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2014. 
 

 

De acordo com a Lei Federal No. 12.305/10 e o Decreto No. 7.404/10, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) dispõe sobre a redução na geração de 

resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um 
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conjunto de instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos, incluindo os perigosos. Além disso, determina as 

responsabilidades dos geradores e do poder público, e os instrumentos econômicos 

aplicáveis para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos 

sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos.  

A Lei Federal No. 12.305/10, em seu Art. 3º, Inciso XV, conceitua rejeito 

por:  

 

Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, Lei N° 12.305, 2010). 

 

O mesmo dispositivo legal, em seu Art. 3º, Inciso XIV, define resíduos 

sólidos como:  

 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, Lei N° 12.305, 2010).  

 

O Art. 6º da Lei Federal n. 12.305/10 define os seguintes: a prevenção e 

a precaução; o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; a visão sistêmica na gestão 

dos resíduos sólidos; o desenvolvimento sustentável; a ecoeficiência; a cooperação 

entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos 

da sociedade; a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; o 

reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e 

de valor social; o respeito às diversidades locais e regionais; o direito da sociedade à 

informação e ao controle social; e a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Segundo Jardim, Yoshida e Machado Filho (2012), a PNRS é inovadora, 

pois institui um modelo participativo ímpar de implementação compartilhada na 

aplicação subsidiária da tríplice responsabilidade ambiental (responsabilidade civil 

objetiva e solidária, administrativa e penal), que incide quando as obrigações 

ambientais não são respeitadas, há violação de normas (ilícito ambiental) e resultados 

danosos ao meio ambiente e a terceiros. 
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Seus principais objetivos foram estabelecidos pelo Art. 7º citado pelo 

mesmo dispositivo legal:  

 

I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
II – não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 
 III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços;  
IV – adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais;  
V – redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI – incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 
VII – gestão integrada de resíduos sólidos;  
VIII – articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com 
o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a 
gestão integrada de resíduos sólidos;  
IX – capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  
X – regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de 
garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 
11.445, de 2007; 
XI – prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: a) 
produtos reciclados e recicláveis; b) bens, serviços e obras que considerem 
critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 
sustentáveis; Série 14 Legislação  
XII – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos;  
XIII – estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; XIV 
– incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético;  
XV – estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável (BRASIL, Lei 
N° 12.305, 2010).  

 

A Lei Federal No. 12.305/10 também esclarece no seu Art. 8 que os 

principais instrumentos para sua implementação são os Planos de Resíduos Sólidos; 

Coleta Seletiva; Logística Reversa; Acordos Setoriais; Educação Ambiental; 

Incentivos Fiscais, Financeiros e Creditícios; Sistemas de Informações Ambientais; 

Licenciamento Ambiental; dentre outros.  

Na Lei Federal No. 12.305/10, no seu Art. 9, explica a ordem de 

prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (Figura 2).  
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Figura 2- Prioridade da gestão de resíduos 

 
Fonte: Página da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo 2 

 

Para Jardim, Yoshida e Machado Filho (2012), esta diretriz legal 

explicada acima é a principal, pois estabelece a hierarquia, a ordem de prioridade a 

ser observada na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos, e traz inovações 

fundamentais, introduzindo a não geração em primeiro lugar, antes da tradicional 

política dos “3 Rs” (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), e na ponta oposta, da disposição 

final, coloca o conceito bem restritivo de rejeito, em consonância com a concepção 

arrojada e as premissas da PNRS destacadas anteriormente.  

Esta mesma Lei, em seu Art. 13º, Inciso I, classifica os resíduos sólidos 

quanto à sua origem: 

 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas a e b;  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas b, e, g, h e j;  
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea c;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais; 
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama e do SNVS; 

 
2 Disponível em: <https://www.fiesp.com.br/temas-ambientais/ver-todos/residuos-

solidos/>Acesso em: 14 de janeiro de 2019.  
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h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 
da preparação e escavação de terrenos para obras civis; 
 i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades; 
 j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios (BRASIL, Lei N° 12.305, 2010). 

 

No Segundo Inciso do Art. 13º da Lei Federal No. 12305/10, e da Norma 

Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 10004/04, são feitas 

as classificações dos resíduos sólidos que apresentam significativo risco à saúde 

pública ou à qualidade ambiental, em relação à periculosidade em razão de suas 

características de: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade; resíduos não 

enquadrados nesse conceito são considerados não perigosos. 

Para que seja possível tal gerenciamento sustentável de resíduos 

sólidos com uma abordagem integrada, torna-se necessária ampla participação social 

de todos os atores envolvidos, com metas e estratégias nacionais sobre o tema que 

sejam amparadas por um regime jurídico previsto também nos planos estaduais, 

microrregionais, de regiões metropolitanas, planos intermunicipais, municipais de e os 

planos de gestão integrada de resíduos sólidos. 
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3.4 GERENCIAMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

3.4.1.  Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
 

Fica definido pelo Art. 15º da Lei Federal 12.305/10 que é 

responsabilidade da União elaborar, sob a coordenação do Ministério do Meio 

Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo 

indeterminado e horizonte de vinte anos, a ser atualizado a cada quatro anos. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos contempla a problemática dos 

diversos tipos de resíduos gerados, as alternativas de gestão e gerenciamento 

passíveis de implementação, planos de metas, programas, projetos e ações 

correspondentes. O documento, elaborado sob a coordenação do Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos (CI), composto por 12 

ministérios, apresentou o diagnóstico atual dos resíduos sólidos no Brasil, o cenário 

ao qual devemos chegar até 2031, diretrizes, estratégias e metas que orientam as 

ações para o Brasil implantar a gestão ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos (SINIR, s/d.). 

O documento final ficou com 29 diretrizes, 170 estratégias e 28 metas. 

O documento incorporou as contribuições cabíveis e pertinentes dos processos de 

consulta pública e audiências públicas regionais e nacional, tanto de setores 

especializados (prestadores privados de serviços, academia, empresas privadas que 

atuam na área), quanto do setor público e da sociedade em geral (SINIR, s/d.). 

 

3.4.2. Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
 

Nos termos previstos pela Lei Federal 12.305/10, o Art. 16º esclarece 

como condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela 

controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de 

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade, a elaboração de Planos 

Estaduais de Resíduos Sólidos.  

O Plano Estadual deverá ser elaborado para vigência por prazo 

indeterminado, abrangendo todo o território do estado, com horizonte de atuação de 
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vinte anos e revisões a cada quatro anos. O conteúdo mínimo dos Planos Estaduais 

de Resíduos Sólidos está previsto no art. 17, incisos I a XII, da Lei nº 12.305/2010.  

Os Estados também poderão elaborar planos microrregionais de 

resíduos sólidos, assim como planos específicos direcionados às regiões 

metropolitanas ou às aglomerações urbanas, que dar-se-ão, obrigatoriamente, com a 

participação dos municípios envolvidos, respeitando a responsabilidade dos 

geradores, nos termos da Lei Federal No. 12305/10. 

 

3.4.2.1 Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo 

 

Para uma maior aproximar do universo da pesquisa será feita uma breve 

explanação sobre O Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, no qual o 

município de Franca é integrante.  

O processo de elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

atendeu ao conteúdo mínimo previsto na Política Nacional e foi idealizado no âmbito 

da Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, concretizando-se no Grupo 

de Trabalho composto por técnicos e especialistas da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA), 

com participação de outros órgãos estaduais específicos, sob a coordenação da CPLA 

(SÃO PAULO, 2014). 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos é composto por quatro seções: 

o Panorama dos Resíduos, que retrata a situação da gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos no estado; o Estudo de Regionalização e Proposição de Arranjos 

Intermunicipais, que tem o intuito de fomentar a descentralização das políticas 

públicas voltadas à gestão dos resíduos sólidos e o compartilhamento de serviços e 

atividades de interesse comum aos municípios, a fim de permitir a otimização dos 

recursos (financeiros, materiais e humano) e a geração de economia de escala; 

a Proposição de Cenários, que busca a visualização de possíveis configurações 

futuras para os resíduos sólidos, a partir de projeções de geração; e as Diretrizes, 

Metas e Ações, que tratam de estratégias a serem adotadas ao longo de dez anos 

para assegurar a implementação do Plano Estadual, norteadas pela obrigatoriedade 

de adoção da hierarquização na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos (não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada 

dos rejeitos) (SÃO PAULO, 2014). 
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O processo de validação do documento pela sociedade foi feito por 

consultas e audiências públicas. Entre janeiro e abril de 2014, o Panorama dos 

Resíduos Sólidos ficou disponível no website da SMA para consulta pública. A versão 

preliminar do Plano Estadual de Resíduos Sólidos esteve em consulta pública entre 

julho e agosto de 2014; e no mesmo período, foram realizadas cinco Audiências 

Públicas do Plano, em cinco regiões do estado. Essas etapas foram fundamentais 

para o aperfeiçoamento e a construção conjunta do documento, de forma participativa 

e transparente (SÃO PAULO, 2014). 

 

3.4.3 Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
 

A Lei Federal No. 12305/10, Art. 18º, elucida que 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, a 

obrigatoriedade da elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. 

Nos Planos Municipais devem ser identificadas e indicadas medidas 

saneadoras para os passivos ambientais produzidos, entre outros, de áreas 

contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados, assim como de 

empreendimentos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos.  

O Decreto Federal Nº 7.404/2010, em seu Art. 51, torna possível aos 

municípios com população total inferior a vinte mil habitantes, de acordo com dados 

demográficos do censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE), a adoção de Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos. Não obstante, essa simplicidade não se aplica aos municípios 

que, a despeito de possuírem população total inferior a vinte mil habitantes, sejam 

integrantes de áreas de especial interesse turístico, estejam inseridos na área de 

influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional, e cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades 

de Conservação (BRASIL, 2010). 
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Aos demais municípios, a Lei Federal Nº 12305/10, apresenta, em seu 

Art. 19, Incisos I ao XIX, o conteúdo mínimo dos Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos apresentado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1- Conteúdo mínimo dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos 

Incisos Objetivo Resolução 

I Diagnóstico Diagnosticas a situação dos resíduos sólidos 
gerados no respectivo território, contendo a origem, 
o volume, a caracterização dos resíduos e as 
formas de destinação e disposição final adotadas; 

II Identificação de 
áreas 

Identificar as áreas favoráveis para disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos, observado o 
plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da 
Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se 
houver;  
 

III Soluções 
Consorciadas Ou 
Compartilhadas 

Identificar as possibilidades de implantação de 
soluções consorciadas ou compartilhadas com 
outros municípios, considerando, nos critérios de 
economia de escala, a proximidade dos locais 
estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 
ambientais; 

IV Plano de 
gerenciamento 
específico 

Identificar os resíduos sólidos e dos geradores 
sujeitos a plano de gerenciamento específico nos 
termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa 
na forma do art. 33, observadas as disposições 
desta lei e de seu regulamento, bem como as 
normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e 
do SNVS; 

V Procedimentos 
operacionais e 
especificações 
mínimas 

Os serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos e 
observada a Lei nº 11.445, de 2007 devem 
apresentar procedimentos operacionais e 
especificações mínimas a serem adotados nos 
serviços.  

 
VI 

Indicadores de 
desempenho 
operacional e 
ambiental 

Indicar o desempenho operacional e ambiental dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  

VII Regras de 
transporte e 
gerenciamento 

Apresentar as regras para o transporte e outras 
etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de 
que trata o art. 20, observadas as normas 
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do 
SNVS e demais disposições pertinentes da 
legislação federal e estadual;  
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VIII Responsabilidades 
atribuídas na 
implementação e 
operacionalização 

Definir as responsabilidades quanto à sua 
implementação e operacionalização, incluídas as 
etapas do plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder 
público; IX – programas e ações de capacitação 
técnica voltados para sua implementação e 
operacionalização;  

IX Programas e 
ações: 
capacitação 
técnica 

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

X Programas e 
ações: educação 
ambiental 

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

XI Programas e 
ações: 
cooperativas e 
associação de 
catadores 

Programas e ações para a participação dos grupos 
interessados, em especial das cooperativas ou 
outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda, se houver;  

XII Fontes de 
negócios 

Criação de mecanismos para a concepção de fontes 
de negócios, emprego e renda, mediante a 
valorização dos resíduos sólidos;  

XIII Custos da 
prestação dos 
serviços 

Sistema de cálculo dos custos da prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança 
desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 
2007;  

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

XV Descrição da 
participação do 
poder público 
 

Descrição das formas e dos limites da participação 
do poder público local na coleta seletiva e na 
logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e 
de outras ações relativas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

XVI Controle e a 
fiscalização 

Meios a serem utilizados para o controle e a 
fiscalização, no âmbito local, da implementação e 
operacionalização dos planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos 
sistemas de logística reversa previstos no art. 33;  

XVII Ações preventivas 
e corretivas 

Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, 
incluindo programa de monitoramento;  

XVIII Identificação dos 
passivos 
ambientais 

Identificar os passivos ambientais relacionados aos 
resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e 
respectivas medidas saneadoras; 

XIX Revisão Periodicidade de sua revisão, observado 
prioritariamente o período de vigência do plano 
plurianual municipal. 
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Fonte: BRASIL (2010). 
 

O referencial teórico elencado por essa pesquisa visou criar um plano de 

apoio argumentativo sobre o desenvolvimento sustentável, dando embasamento no 

que se refere ao modo de vida da sociedade moderna e suas consequências 

ambientais. Assim como elucidar a respeito da concepção histórica, que levou ao 

despertar mundial de uma consciência ambiental, o que acarretou no surgimento da 

constituição vigente do Brasil, como PNRS que se apresenta como um marco na 

gestão ambiental do país. Em âmbito municipal, a exigência da elaboração e 

implementação do plano de gestão integrada de resíduos sólidos serve como 

comparação em relação aos resultados a serem obtidos a partir do trabalho 

desenvolvimento no município de Franca.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 ABORDAGEM TEORICO-METODOLÓGICA 
 

A metodologia utilizada neste trabalho caracteriza-se como uma 

pesquisa exploratória, que operacionalmente pode ser descrita como um "continuum" 

que, partindo de uma situação de pouco ou nenhum conhecimento do Universo de 

Respostas, alcance a condição de um conhecimento qualitativo autêntico desse 

mesmo universo (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995). 

Segundo Minayo, a pesquisa qualitativa: 

 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis (2002, p. 21-22). 

 

Desta forma a metodologia qualitativa procura enfocar a dimensão social 

como um mundo de significados passível de investigação e a linguagem comum ou a 

“fala” como a matéria-prima desta abordagem, a ser contrastada com a prática dos 

sujeitos sociais. Portanto realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre 

sujeito e objeto, propondo um envolvimento com empatia aos motivos, às intenções, 

aos projetos dos atores sociais, a partir dos quais as ações, as estruturas e as relações 

tornam-se significativas (MINAYO E SANCHES,1993). 

A primeira etapa versou sobre a leitura de documentos da 

Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Franca e de Relatórios 

Técnicos da Distribuidora do Distrito Industrial e Resíduos Sólidos de Franca 

(DINFRA), para extrair uma síntese historiográfica a respeito do RSU de Franca (SP).  

Funcionalmente foi realizada uma análise do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Franca - SP (PMGIRSU), 

visando à observância ao conteúdo mínimo exigido pelo Art. 19 da Lei nº 12.305/2010 

- PNRS. 

Para a terceira etapa da pesquisa foi significativo usar, para a coleta de 

informações, a entrevista semiestruturada. A entrevista semiestruturada é aquela que 

segundo Triviños (1987, p.146): 
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 [...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam a pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo, à medida 
que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas 
experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 
participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

A entrevista semiestruturada foi direcionada aos responsáveis pela 

gestão dos resíduos sólidos do município de Franca (SP). A princípio foi induzido pelo 

entrevistador o tema da pesquisa, deixando o entrevistado livre para discorrer sobre 

o mesmo, fazendo apenas algumas interferências pontuais. As questões norteadoras 

(Apêndice A) que compuseram a entrevista semiestruturada levaram em consideração 

a função desempenhada por cada um dos atores entrevistados e foi utilizada para 

esclarecer alguns pontos importantes que eventualmente não foram elencados pelo 

entrevistado.   
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4.2 PARTICIPANTES 
 

Antes de mais nada é necessário explicar alguns termos referentes aos 

participantes, iniciando pela definição de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, 

segundo a Lei Nº12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): 

 

X - Gerenciamento de resíduos sólidos: 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, exigidos na forma desta Lei;  
XI - Gestão integrada de resíduos sólidos: 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;  

 

Portanto a gestão dos resíduos sólidos compreende o planejamento das 

possíveis ações do gerenciamento. Antes, porém, são necessários diagnósticos da 

situação das parcerias para o planejamento. Todo o arcabouço legal e filosófico dos 

caminhos que busquem a minimização, tratamento e disposição dos resíduos sólidos 

é considerado como Gestão dos Resíduos Sólidos, que deve ser integrada pelas 

diversas dimensões que a questão permeia. Ao Gerenciamento cabe a 

implementação dessas decisões, buscando as alternativas técnicas, de acordo com a 

realidade local, a operacionalização das ações propostas, a fiscalização e 

dimensionamento dos resultados dessas ações (LOPES, 2006).  

A pesquisa conta com a participação de atores sociais que possuem 

destacada importância na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos da cidade de 

Franca (SP), através da amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa.  

Segundo Vinuto (2014), o tipo de amostragem nomeado como bola de 

neve é uma forma de amostra não probabilística, que utiliza cadeias de referência. Ou 

seja, a partir desse tipo específico de amostragem não é possível determinar a 

probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa, mas torna-se útil para 

estudar determinados grupos difíceis de serem acessados. 

No início da amostragem em bola de neve, lança-se mão de documentos 

e/ou informantes-chaves, nomeados como sementes, a fim de localizar algumas 

pessoas com o perfil necessário para a pesquisa, dentro da população geral. Isso 

acontece porque uma amostra probabilística inicial é impossível ou impraticável, e 
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assim as sementes ajudam o pesquisador a iniciar seus contatos e a tatear o grupo a 

ser pesquisado. Em seguida, solicita-se que as pessoas indicadas pelas sementes 

indiquem novos contatos com as características desejadas, a partir de sua própria 

rede pessoal, e assim sucessivamente e, dessa forma, o quadro de amostragem pode 

crescer a cada entrevista, caso seja do interesse do pesquisador (VINUTO, 2014). 

No caso a pesquisa contou com os seguintes participantes, sendo que 

cada entrevistado indica o próximo: 

 

1- Conselheiro Municipal de Desenvolvimento Sustentável (COMDEMA) 

criado pela Lei nº 3.084, de 20 de junho de 1986 e alterado pela Lei nº 

4.850, de junho de 1997. O COMDEMA é uma entidade municipal, 

vinculada à Prefeitura Municipal de Franca, órgão colegiado consultivo, 

deliberativo e controlador da política ambiental, encarregado de 

assessorar o poder público em assuntos referentes a proteção, 

conservação e melhoraria do meio ambiente, para um desenvolvimento 

sustentável no Município de Franca. É formado por representantes dos 

órgãos governamentais e entidades representativas da Sociedade Civil 

Organizada, cujo objetivo principal é a construção, priorização, 

adequação e aprimoramento das políticas públicas ligadas ao meio 

ambiente a partir das demandas estabelecidas no município (DECRETO 

Nº 7,628/1999); 

2- Membros da Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente 

(SESMAM), responsável pela efetividade das ações voltadas para 

assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das 

diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu 

regulamento; 

3- Representante do Ministério Público, através da Promotoria de Meio 

ambiente, que tem como missão promover e defender os valores 

ambientais, urbanísticos, culturais e humanos que garantam um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações, contribuindo no processo de transformação social. Neste 

sentido, os principais instrumentos de atuação dos Promotores e 

Procuradores de Justiça na defesa do meio ambiente são o Inquérito 

Civil (IC), o Termo de Ajustamento de Conduta  (TAC), a Ação Civil 
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Pública (ACP) e a Ação Penal Pública (APP), no processamento dos 

crimes ambientais (FERREIRA, s.d.).  

 

O quadro apresenta as entrevistas que foram realizadas de forma 

sistematizada: 

 

Quadro 2- Caracterização e contextualização das entrevistas realizadas, Franca/SP, 
2018.  

Característica dos participantes  Contextualização da Entrevista 

Participa
ntes 

Instituição Ano de 
atuação 

Local da 
entrev. 

Data da 
entrev. 

Horário Tipo de 
convite 

Duração 
da entrev. 

1 COMDEM
A/Gestão 

2010-
2018 

Secretari
a de 
Estado 
do Meio 
Ambiente 

24/04/18 10:00 telefone/ 
whatsapp 

1h27min 

2 DINFRA/ 
Gestão 

1983-
2007 

Residênc
ia do 
entrevist
ado 

11/06/18 
 

15:30 Telefone/ 
whatsapp 

1h48min 

3 Ministério 
Público  

1999-
2018 

Ministério 
Público 
do 
Estado 
de São 
Paulo  
 

13/08/18 14:30 Telefone 2h11min 

4 Divisão de 
Defesa 
Ecológica/ 
Gestão 

1993-
2007 

Local de 
trabalho 

29/05/18 
 

9:00 Telefone/ 
whatsapp 

56min 

 

A escolha desses participantes levou em consideração o papel 

desempenhado por cada um dos atores enquanto informantes privilegiados do 

processo relacionado ao desenvolvimento sustentável com foco na gestão de 

resíduos sólidos, o que distingue também o conjunto das questões referenciais 

formuladas nas entrevistas semiestruturadas. 

Esse estudo será realizado em três etapas; cada uma delas apresenta 

finalidade e metodologia próprias. No conjunto, as etapas constituem trabalho 

harmônico e coordenado. Cada etapa se apoia nos resultados obtidos na etapa 

anterior.  

O roteiro foi estruturado como fonte de apoio acerca das informações a serem 

obtidas, mas a entrevista se deu de maneira livre, sendo o participante convidado a 

discorrer sobre o tema da pesquisa. Caso algum aspecto não fosse abordado, o 

pesquisador deveria perguntar de forma mais direta.  
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O roteiro da entrevista, indicado para os participante 1, 2, 3 e 4, foi 

elaborado a partir da análise documental do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Franca (SP) de 2016 (ASEVEDO, 2017) 

relativo à observância ao conteúdo mínimo exigido pelo Art. 19 da Lei nº 12.305/2010 

– Política Nacional de Resíduos Sólidos, e este tem como alvo os gestores públicos.  

Sendo a entrevista o procedimento mais utilizado no trabalho de campo, 

esta possui propósitos bem definidos e tem como intuito obter informes através das 

falas dos atores sociais (MINAYO, 2002).  

Segundo Duarte (2004) as entrevistas são fundamentais quando se 

precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores de universos sociais específicos, 

mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam 

claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao 

pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos 

modos como cada um dos participantes percebe e significa sua realidade e levantando 

informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 

preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é 

mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados .  
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4.3 ANÁLISE DE DADOS 
 

Os dados coletados nas entrevistas foram submetidos à análise de 

conteúdo, que constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e 

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 

conduzindo a descrições sistemáticas e qualitativa, ajuda a reinterpretar as 

mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além 

de uma leitura comum (MORAES, 1999). 

Para Minayo (2001), a análise de conteúdo é compreendida muito mais 

como um conjunto de técnicas, de análise de informações sobre o comportamento 

humano, possibilitando uma aplicação bastante variada, e tem a função de verificar 

hipóteses e/ou questões e descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos.  

Segundo Bardin (2006) a análise de conteúdo possui três fases 

principais: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado 

com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da 

organização propriamente dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é 

o estabelecimento de contato com os documentos da coleta de dados, momento em 

que se começa a conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na 

demarcação do que será analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) 

referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação 

de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de análise (BARDIM, 

2006). 

A exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na 

exploração do material com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a 

identificação das unidades de registro (unidade de significação a codificar 

corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à 

categorização e à contagem frequencial) e das unidades de contexto nos documentos 

(unidade de compreensão para codificar a unidade de registro que corresponde ao 

segmento da mensagem, a fim de compreender a significação exata da unidade de 

registro). A exploração do material consiste numa etapa importante, porque vai 

possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da 

descrição analítica, a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) 
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submetido a um estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais 

teóricos. Dessa forma, a codificação, a classificação e a categorização são básicas 

nesta fase (BARDIN, 2006).  

A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a 

condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas 

interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica 

(BARDIN, 2006). 

Assim, para efetivar este tipo de análise de dados, após as transcrições 

dos áudios gravados durante as entrevistas, as mesmas foram submetidas à leituras 

sucessivas. Inicialmente, buscando apreender os múltiplos sentidos que cada 

entrevistada apresentava em sua fala sobre cada um dos temas apresentados. O que 

se buscava era apreender as representações, concepções e crenças evocadas em 

cada entrevistado por cada um dos temas. Eventuais vivências ou experiências 

mencionadas eram consideradas apenas em seu conteúdo expresso.   
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4.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 

O estudo foi aprovado pela Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) para 

Seres Humanos do Uni-FACEF. De acordo com as disposições da resolução número 

466/12 do Ministério da Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos, os 

seguintes cuidados foram seguidos: O pesquisador foi responsável pela integridade e 

bem-estar dos participantes da pesquisa e obteve o consentimento livre e esclarecido 

(APENDICE F) de todos os participantes antes do início da coleta de dados, tratando-

os sempre com dignidade, respeitando-os em sua autonomia e defendendo-os em 

sua vulnerabilidade. Ele também ponderou sobre os riscos e benefícios do estudo, 

garantindo que os danos previsíveis foram evitados, observando sempre a relevância 

social da pesquisa em termos dos benefícios e vantagens para a sociedade. Ainda, 

aos participantes, foram assegurados os benefícios resultantes do projeto. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 HISTÓRICO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE FRANCA-SP.  

 

Segundo documentos da Secretaria Municipal de Urbanismo/Meio-

Ambiente e Coordenadoria de Meio Ambiente (2003) a destinação final dos resíduos 

sólidos gerados pela cidade de Franca (SP), tem uma história relativamente longa, 

que pode ser resumido, a partir do ano de 1985, quando havia a simples deposição a 

céu aberto em diversos lixões espalhados pelo município. 

A partir de abril de 1985 esses resíduos (industriais, domiciliares e de 

serviços de saúde) passaram a ser depositados na Voçoroca das Maritacas, 

localizada na Vila Imperador, zona urbana da cidade, seguindo a orientação técnica 

da CETESB (Cia de Tecnologia e Saneamento Ambiental), através de seu Programa 

de Assistência Técnica aos municípios. Em fevereiro de 1989, em função da 

disposição inadequada dos resíduos, esse aterro foi interditado devido aos incômodos 

causados à população circunvizinha, obrigando a administração municipal a enviar 

todos os resíduos, importando em aproximadamente 200 (duzentas) toneladas por 

dia, para uma área existente na Fazenda Municipal, localizada na antiga estrada para 

Cristais Paulista um município vizinho ao município de Franca. No entanto, os 

problemas ambientais persistiram, devido às condições operacionais inadequadas 

(FRANCA, 2003). 

Em maio de 1992 os resíduos de origem domiciliar, importando em 

aproximadamente 120 (cento e vinte) toneladas por dia, passaram a ser enviados à 

Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo “Antoine Laurent de Lavosier”, 

adquirida como alternativa para a solução definitiva desse problema. Mas a usina 

apresentou problemas estruturais e operacionais com taludes excessivamente 

inclinados com formação irregular, superfície erodida, afloramento de líquidos 

percolados e total ausência de estrutura de proteção ambiental em um processo que 

resumia-se na simples triagem e trituração dos resíduos orgânicos, ficando os 
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mesmos acumulados no pátio de cura e numa área adjacente, sem que fossem 

tomadas as medidas necessárias à sua perfeita compostagem3 (FRANCA, 2003). 

Em meados de 1992, os resíduos de origem industrial, classificados pela 

CETESB como não inertes e não perigosos, voltaram a ser depositados na Voçoroca 

das Maritacas, contudo, sem que acompanhassem as normas e procedimentos 

técnicos adequados. A despeito das irregularidades observadas, a reativação do 

Voçoroca das Maritacas foi a única alternativa para a segregação dos resíduos 

industriais daqueles de origem domiciliar, indispensável ao processo de compostagem 

na usina (FRANCA, 2003).  

Os resíduos oriundos de serviços de saúde, com a implantação da Usina 

de Compostagem em 1992, passaram a ser coletados separadamente e aterrados de 

forma inadequada na área da Fazenda Municipal (FRANCA, 2003). 

Diante da complexidade da situação encontrada pela administração 

municipal assumida em janeiro de 1993, considerando a inexistência aos longo dos 

últimos dez anos de registros na prefeitura de qualquer manifestação da CETESB – 

Regional de Franca, órgão ambiental fiscalizador, a administração, ainda em janeiro 

de 1993, juntamente com o DINFRA, recorreu a CETESB de São Paulo em busca de 

assessoria técnica, através da Diretoria de Controle de Poluição do Interior (FRANCA, 

2003). 

A solução adotada juntamente com a CETESB/SP foi o tratamento 

integrado dos problemas observados, através de atividades desenvolvidas para casa 

tipo de resíduos. 

a) Resíduos de Serviço de Saúde:  

Tendo em vista as irregularidades decorrentes da destinação 

inadequada desses resíduos na área da Fazenda Municipal, o Incinerador pertencente 

à Prefeitura, que estava com as suas atividades paralisadas, passou por obras de 

melhoria e adequação das instalações às exigências operacionais e legais, visando o 

licenciamento do empreendimento. Após concluídas as obras, os resíduos passaram 

a ser incinerados (FRANCA, 2003). 

 
3 Compostagem: é uma técnica que reproduz e facilita o processo biológico natural de 

transformação da matéria orgânica por microorganismos. Seguindo rigorosamente o processo que 
ocorre naturalmente nas florestas, onde todos os resíduos animais ou vegetais são reaproveitados pelo 
ecossistema como fonte de nutrientes para as plantas (adubo). 

 



63 
 

 
 

Para a coleta desses resíduos foi adquirido e aparelhado um veículo 

especial. Também foram realizadas várias ações diretamente com os geradores dos 

resíduos de serviço de saúde para regularização do acondicionamento e 

armazenamento desses resíduos, a fim de solucionar os problemas apresentados na 

coleta do lixo (FRANCA, 2003).  

Quanto a situação atual da destinação e tratamento final dos resíduos 

de saúde, necessariamente, foram feitas algumas alterações em função da legislação 

ambiental vigente. Em 2001 Franca fez um acordo com a formação de um Termo de 

Ajuste de Conduta junto à Promotoria do Meio Ambiente, no qual ficou proibido o uso 

do aterro e do incinerador, assim os geradores dos resíduos de saúde contrataram 

uma empresa de Paulínia (SP) que passou a tratar em equipamento do tipo 

“Autoclave” e posteriormente destinados para o aterro sanitário, também da cidade de 

Paulínia (APCD, 2011). 

b) Resíduos Industriais: 

Inicialmente, foram estabelecidas rotinas operacionais adequadas para 

o disciplinamento do Aterro Industrial da Voçoroca das Maritacas e, para o 

aterramento dos resíduos, foi preparada uma frente de operação seguindo normas de 

procedimento de aterro controlado4. Além das adequações operacionais, foram 

corrigidas as superfícies a céu aberto e problemas com drenagem de águas pluviais 

e líquidos percolados (FRANCA, 2003). 

Paralelamente, foi elaborado pela DINFRA um Plano de Operação 

abrangente para a Voçoroca das Maritacas, que teve por objetivo não somente a 

correta destinação dos resíduos de acordo com as normas técnicas de aterro 

controlado, mas também as possíveis correções das irregularidades observadas em 

função da disposição inadequada dos resíduos em forma de “lixão”, principalmente 

considerando a ausência total de obras de estrutura de proteção ambiental no local, 

visando assim, a transformação da área, antigamente deteriorada, num espaço 

público destinado ao lazer da população dos bairros circunvizinhos (FRANCA, 2003). 

Seguindo o plano estabelecido, os resíduos industriais, importando em 

média 100 (cem) toneladas por dia, após a disposição no solo, passaram a ser 

diariamente compactados e cobertos com terra. Além das rotinas operacionais de 

 
4 Aterros controlados: São outra forma inadequada de disposição final de resíduos e rejeitos, 

que são cobertos por camadas de terra. Esse cuidado não impede a contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias tóxicas, nem a produção de gases perigosos. 
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aterramento desses resíduos, várias obras foram executadas, garantindo não 

somente a estabilidade e a segurança do local, mas também a preservação ambiental 

da área e suas imediações (FRANCA, 2003).  

Entre as obras necessárias para o cumprimento das normas técnicas de 

aterro controlado, destacamos a execução das obras de estrutura de proteção 

ambiental, entre elas as drenagens de águas pluviais, drenagens dos líquidos 

percolados (chorume) e drenagem de gases (FRANCA, 2003). 

No ano de 2002, foram executados 1000 (mil) metros de rede coletora 

para os líquidos percolados do aterro. Esta rede foi interligada no emissário da 

SABESP, que passou a receber todos os líquidos gerados no aterro, com posterior 

lançamento na Estação de Tratamento de Esgotos de Franca (FRANCA, 2003).  

A Prefeitura Municipal buscou e obteve recursos através do CBH/SMG 

– Comitê de Bacias Hidrográficas do Sapucaí Mirim e Grande e FEHIDRO – Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos para a elaboração do projeto de encerramento e 

monitoramento do Aterro das Maritacas (FRANCA, 2003). 

Considerando a limitada vida útil do Aterro Industrial da Voçoroca das 

Maritacas, várias reuniões foram realizadas pelo poder público e o setor industrial de 

Franca, em busca de solução para a destinação e tratamento final desses resíduos.  

Em junho de 2003, o Aterro da Antiga Voçoroca das Maritacas, teve a 

sua capacidade esgotada, encerrando assim o recebimento dos resíduos que 

passaram a ser destinados ao Aterro da Fazenda Municipal de acordo com o Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC)5 6 estabelecido com o Ministério Público, através 

da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Comarca de Franca e interessados 

acima, cabendo ao DINFRA a operar o aterramento dos resíduos seguindo as 

exigências técnicas formuladas no citado TAC. Devido à necessidade de um prazo 

para a execução das obras de estrutura de proteção ambiental relacionadas no TAC 

para o aterramento dos resíduos, foi autorizado a dispor mesmo em área fora dos 

padrões exigidos, denominada de “emergencial” (DINFRA, 2003).  

 
5 TAC é uma forma de solução extrajudicial de conflitos promovida por órgãos públicos, tendo 

como objeto a adequação do agir de um violador ou potencial violador de um direito transindividual 
(direito difuso, coletivo ou individual homogêneo) às exigências legais, valendo como título executivo 
extrajudicial (Rodrigues, 2002, p. 297). 

6 TAC é um dos principais instrumentos de que dispõem certos órgãos públicos para 
perseguirem formas alternativas para o tratamento dos conflitos ambientais (Viégas, Pinto e Garzon, 
2014) 
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Assim, ficou definido juntamente com o setor industrial, a disposição dos 

resíduos sólidos domiciliares e industriais, ambos classe II, em um único aterro 

controlado, otimizando assim, a locação de pessoal e recursos materiais, bem como 

o próprio gerenciamento da unidade (FRANCA, 2003).  

c) Resíduos Domiciliares:  

Os Resíduos Domiciliares eram encaminhados para a usina de 

compostagem e reciclagem de lixo, porém em função dos sérios problemas 

apresentados, principalmente de ordem técnica, o processamento dos resíduos para 

a produção de composto orgânico foi paralisado e a estrutura existente da usina 

passou a ser utilizada para a triagem dos materiais oriundos da Coleta Seletiva, 

implantada na cidade na ocasião do início do funcionamento da usina. Na ocasião, 

todos os resíduos que estavam depositados no pátio da Usina (20.000 toneladas) 

foram transferidos para área da Fazenda Municipal (FRANCA, 2003). 
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5.1.1 Aterro: Fazenda Municipal 
 

Em decorrência da forma de disposição dos resíduos adotada no antigo 

lixão da Fazenda Municipal, formou-se um grande maciço de contornos irregulares e 

um talude lateral único cuja altura em alguns pontos chega a quase 20 (vinte) metros. 

A superfície superior, com cerca de 40.000 m², tinha uma declividade da ordem de 5% 

dirigida para o fundo do vale onde estava instalado o aterro. Essa configuração 

favoreceu a formação de caminhos preferenciais para o escoamento das águas de 

chuva precipitadas sobre área, possibilitando o surgimento de erosões (FRANCA, 

2003).  

Além da superfície excessivamente inclinada e direcionada de forma 

inconveniente, observou-se ainda que todo o entrono do aterro necessitava de 

recuperação. Os taludes apresentavam-se deteriorados, com inclinações excessivas 

e lixo sem cobertura. Devido à falta de drenagem, havia líquidos percolados aflorando 

junto aos taludes e escoando “in natura” para as áreas mais baixas da região 

(FRANCA, 2003). 

Neste contexto, concluiu-se serem indispensáveis as seguintes 

providencias: 

 

• Recuperação e estabilidade de taludes; 

• Correção das declividades da superfície da área aterrada; 

• Construção de sistemas de drenagem par águas pluviais e 

líquidos percolados; 

• Construção de tanques para acumulação dos líquidos percolados. 

 

A reativação do aterro da Fazenda Municipal ofereceu como vantagens 

não somente um expressivo barateamento dos custos de recuperação do local, mas 

também a não utilização de uma outra área ainda virgem, evitando assim riscos de 

exteriorização ambiental (FRANCA, 2003). 

O “Antigo Lixão” foi encerrado no mês de abril de 1997. Contudo, a 

viabilidade de uma nova área para o aterro não foi concretizada até o final de 1996 

(RANCA, 2003). 

Em função da gravidade da situação, a nova administração municipal 

assumida em janeiro de 1997, imediatamente buscou alternativas juntamente com a 
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CETESB, Ministério Público e SABESP, para a destinação final dos resíduos, até a 

viabilidade de uma nova área (FRANCA, 2003). 

A alternativa técnica adotada foi a utilização da área de acréscimo anexa 

ao aterro da Fazenda Municipal para o aterramento dos resíduos. Foi elaborado pela 

Diretoria Técnica do DINFRA e apresentado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 

o Projeto de Acréscimo para o aterramento dos resíduos segundo as normas técnicas 

de aterro controlado (FRANCA, 2003). 

As ampliações executadas e revistas no Aterro da Fazenda Municipal 

foram feitas de acordo com o Termo de Ajuntamento de Conduta (TAC) estabelecido 

entre a Prefeitura Municipal, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e CETESB: 

“Desativar a descarga de resíduos domésticos na Fazenda Municipal, ou em outros 

locais não licenciados pela CETESB imediatamente após a legalização da nova área.” 

(FRANCA, 2003). 

Tendo em vista a necessidade de um prazo para a preparação da área 

com estrutura de proteção ambiental conforme os padrões exigidos no TAC, os 

resíduos industriais foram dispostos emergencialmente em uma “célula de lixo” 

localizada em uma área anexa à área projetada para o aterramento dos mesmos 

(DINFRA, 2003).  

As obras de drenagens principalmente dos líquidos percolados, minimiza 

riscos ambientais das nascentes, localizadas nas proximidades da área. O 

monitoramento é realizado periodicamente pela SABESP, através de Analise 

laboratoriais da água bruta, a fim de atender a todos os padrões de potabilidade 

exigido, garantindo a boa qualidade de vida da população. 

 

5.1.2 Novo Aterro: Fazenda Municipal 
 

Em maio de 2006, foram iniciadas as atividades operacionais do Novo 

Aterro de Franca, após análise dos fatores de impacto ambiental e estudo do plano 

diretor municipal. Anteriormente, os resíduos urbanos e industriais eram depositados 

no Aterro Sanitário7 Fazenda Municipal e no Aterro Industrial das Maritacas, ambos 

 
7 Aterros sanitários :São considerados a forma mais adequada de disposição de rejeitos. Estes 

locais são preparados com a aplicação de tecnologias que reduzem os impactos ambientais e os riscos 
à segurança e à saúde pública. Para não contaminar o solo e os lençóis subterrâneos, adotam-se 
técnicas eficazes de impermeabilização da superfície aterrada; é feita a drenagem dos gases que se 
formam na decomposição da matéria orgânica, da água de chuva e do chorume; a área é cercada para 
evitar a presença de pessoas e animais. Além disso, as seguidas camadas de resíduos e rejeitos 
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considerados inadequados pela CETESB e com capacidade de recebimento esgotada 

(FRANCA, 2003).  

O aterro está localizado em uma região de propriedades privadas, 

destinadas à exploração agrícola. A área do aterro possui boas condições de 

acessibilidade em qualquer época do ano, é afastada de núcleos populacionais, além 

de ser próximo ao distrito industrial o que favorece logisticamente as empresas que 

utilizam o aterro para dispor seus resíduos.  Toda a área é cercada e a movimentação 

de veículos e pessoas é monitorada e controlada 24 horas por dia. Todo material é 

pesado antes de entrar no aterro (BREDA, 2016). 

 

Quadro 3- Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares e Industriais de Franca - "Ambientalista Professor 

Ivan Vieira". 
Inauguração e início de 

operação 

2006 

Local Fazenda Nova Jersey 

Km 43 da Rodovia Prefeito Fábio Talarico-Franca (SP) 

Área 377.574 m² + Faixa de proteção ambiental = 125.000 m² 

Área total 502.574 m2 = 21 alqueires 

Capacidade 3.744.240 m2 = 3.000.000 de toneladas de lixo. 

Volume de terra a ser 

movimentado 

1.130.000 m2 

Vida útil projetada 25 anos 

Investimento inicial (2006) R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) 

Produção diária de lixo 400 Toneladas por dia 

Tipo de resíduos a serem 

recebidos 

resíduos domiciliares e resíduos sólidos industriais  

Classificação tipo II 

Fonte: Adaptado Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca (EMDEF), 2018. 

 

A propriedade da Fazenda Nova Jersey foi adquirida pela prefeitura por 

R$ 1,1 milhões. Parte das obras foi custeada pelo Sindifranca e pela Associação dos 

Manufatores de Couros e Afins de Franca - AMCOA, em troca do direito de deposição 

de resíduos no local. O município recebeu, ainda, auxílio do Fundo Estadual de 

Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, criado pelo Governo do Estado, que 

liberou recursos a fundo perdido para aquisição de maquinários (BREDA, 2016).  

 
depositados são também cobertas por camadas de terra. A aplicação dessas técnicas deve ter como 
meta confinar os resíduos na menor área, procurando reduzi-los ao menor volume possível. 
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Segundo a Prefeitura Municipal de Franca (2017) o aterro “Ambientalista 

Professor Ivan Vieira" foi projetado em consonância com todas as recomendações da 

CETESB, e baseando-se na NBR 8419/92 e na NBR 13896/97 da ABNT. Conseguiu 

nota máxima no Índice de Qualidade de Aterros e Resíduos - IQR, no ano de 2009 é 

considerado referência para o país, com notas acima da média nacional nas 

avaliações periódicas realizadas pela CETESB.  

O órgão municipal responsável pelo aterro é a EMDEF, órgão de caráter 

público e de direito privado, que tem, como uma de suas atribuições, a manutenção 

do aterro municipal. O Sindifranca e a AMCOA, no ano de 2006, construíram as duas 

primeiras células do aterro e instalaram uma balança para pesagem de resíduos. Para 

administrar o aterro, foi instalado um instrumento jurídico – o consórcio – entre as 

entidades de classe e a Prefeitura Municipal – que se tornou extinto em meados de 

2015. Apesar disso, ainda que pese a ausência de instrumentos legais, o Sindifranca 

e a AMCOA fazem o gerenciamento dos resíduos industriais do setor calçadista e do 

setor curtumeiro, respectivamente, em parceria com a EMDEF (PMGIRSUF, 2016). 

O Sindifranca e a AMCOA fazem o gerenciamento dos resíduos 

industriais em parceria com a EMDEF; eles possuem, atualmente, mais de 10 

empresas credenciadas para realizar a coleta e o transporte desses resíduos. Esse 

gerenciamento consiste basicamente em credenciar e acompanhar o desempenho 

dos transportadores desses resíduos, fazer o recebimento individualizado da tarifa de 

disposição no aterro conforme a geração de cada indústria, bem como repassar o 

montante, assumindo a inadimplência das empresas, à EMDEF. Os valores referentes 

ao transporte são acordados e cobrados diretamente entre as empresas 

transportadoras e as indústrias (PMGIRSUF, 2016).  

A EMDEF exerce a gestão do aterro com parceria de entidades de classe 

AMCOA e o Sindifranca que representam os curtumes e as indústrias calçadistas 

municipais respectivamente, por se tratar de um aterro licenciado para co-disposição 

(PMGIRSUF, 2016) 
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5.2. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE 

FRANCA-SP. 

 

Franca é um município brasileiro, localizado a 20º32'19" de Latitude Sul 

e 47º24'03" de Longitude Oeste, distante 401 km da capital estadual e a 676 km de 

Brasília. Possui uma área de 605,681 km² e densidade demográfica de 526,09 

hab/km²; esta área territorial paulista está localizada entre os principais polos 

econômicos do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (IBGE, 2002 e 

FRANCA, 2013).  

 

Figura 3- Localização Geográfica do Município de Franca no Estado de São 
Paulo e deste no Brasil. 

 
Fonte: Google Maps - modificado pelo autor. 

 

O Município de Franca possui uma população estimada de 347.237 

habitantes, com um ritmo de crescimento de 0,8% (IBGE, 2016). Possui um dos 

maiores índices de urbanização do Estado de São Paulo com 98,24%, mais de dois 

pontos percentuais acima da média do restante dos 644 municípios paulistas, 

segundo dados da Fundação SEADE - Sistema Estadual de Análise de Dados e 

compilados.  

 É sede da 14º Região Administrativa do Estado de São Paulo, formada 

por 23 municípios, fazendo limite com os municípios paulistas de Cristais Paulista, 
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Restinga, Patrocínio Paulista, Ribeirão Corrente, Batatais, e divisa com os municípios 

mineiros de Ibiraci e Claraval (IBGE, 2016 e FRANCA, 2013). 

 

Figura 4- Localização Geográfica do Município de Franca na 14º Região 
Administrativa do Estado de São Paulo. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Sua economia tem forte presença industrial do ramo coureiro-calçadista, 

pela comercialização destes produtos para os tropeiros e para as próprias fazendas, 

no início do século XX; a possibilidade de escoamento das mercadorias por ferrovia 

ensejou o surgimento da indústria calçadista. A primeira experiência de maquinização, 

realizada a partir de 1921, pela fábrica de calçados Jaguar, propiciou a formação de 

mão-de-obra especializada e tornou visíveis as amplas possibilidades de expansão 

industrial decorrentes da produção seriada, sendo o ponto de partida para a 

industrialização do município. (FERREIRA, 1989). 

O Polo Industrial de Franca abriga 449 indústrias e 265 prestadoras de 

serviços especializados para o segmento calçadista, além de 283 empresas 

fornecedoras de insumos e matérias-primas. Em 2017, sua produção foi de 27,6 

milhões de pares de calçados, sendo 2,0 milhões destinados à exportação o que 

equivale a 2,97% da exportação brasileira, em pares. Os valores de exportação do 
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Polo alcançaram US$ 47,44 milhões, cerca de 7,8% da exportação brasileira em 

dólares e, em 2017, o Polo empregou 17.588 trabalhadores (SINDIFRANCA, 2017). 

Segundo a Silva (2012), o Município de Franca é o principal centro 

urbano-industrial e de redistribuição de produção regional, com influência, inclusive, 

sobre municípios de Minas Gerais. Em 1960, já possuía uma taxa de urbanização 

superior à encontrada no eixo Rio – São Paulo, com grande fluxo de pessoas dos 

municípios vizinhos, para fins de trabalho, estudo, tratamento de saúde, compras e 

demais serviços.  

Franca é uma cidade média, em condições bastante diferenciadas em 

termos ambientais diante da realidade da América Latina, pois dispõe em toda a malha 

urbana de redes de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos, bem 

como de serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos domésticos e 

industriais, além de serviços de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis 

(FERREIRA, 2013). 

A questão do tratamento adequado dos resíduos industriais adquiriu 

uma nova dimensão a partir de 1985, logo após a instalação do Distrito Industrial 

(proposta prevista pelo Plano Diretor local de 1972), quando a Prefeitura exigiu a 

transferência dos curtumes, historicamente localizados na área central da cidade, para 

o Distrito Industrial, obrigando-os a instalar sistemas de tratamento primário dos 

efluentes em suas plantas industriais e a construir uma grande estação coletiva de 

tratamento final. O mesmo sucedeu em relação aos resíduos de calçados que foram 

encaminhados, compulsoriamente, a um aterro sanitário controlado, da Prefeitura. 

Essa atitude possibilitou reduzir o lançamento irregular de resíduos industriais em 

áreas públicas, liberando grandes áreas de antigas voçorocas que vinham sendo 

aterradas com estes materiais para um novo uso, como áreas verdes e parques 

urbanos. Essas áreas, cujos usos como espaços de lazer comunitário e espaços 

verdes estavam previstos desde o primeiro Plano Diretor da cidade, de 1972, foram 

paulatinamente sendo transformadas em parques urbanos (FERREIRA, 2013).  
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5.3 ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

FRANCA (SP) 

 

A estrutura de gestão da política municipal de meio ambiente, assim 

como a política nacional, deve ser constituída por um conselho municipal de meio 

ambiente (órgão superior) e um órgão executivo de meio ambiente (órgão central), 

podendo este ser compartilhado com outro setor e órgãos seccionais (outros órgãos 

da administração municipal, fundações, autarquias, etc.). Em complemento, para a 

viabilização da política municipal de meio ambiente, os municípios podem criar um 

fundo municipal de meio ambiente (SOUZA et al., 2003). 

Para gestão e planejamento ambiental do município, o poder executivo 

deve realizar a estrutura e também execução da política de meio ambiente instituindo 

um sistema municipal que se constitui por uma estrutura organizacional, por diretrizes 

normativas e operacionais, implementação de ações gerenciais, relações 

institucionais e interações com a comunidade (MILARÉ, 1999). 

 Para Maglio (2000) a gestão ambiental no setor público está associada 

à implementação da política ambiental pelos governos, a secretaria de meio ambiente 

é um braço importante das prefeituras dos municípios. Uma secretaria deve possuir 

instrumentos e um elenco de profissionais capacitados para desempenhar as funções 

especificas a cada cargo.  

O arranjo político da gestão ambiental do município, no que se refere a 

Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente, segue o que demonstra a estrutura 

organizacional a seguir: 
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Figura 5- Organograma - SESMAM  

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PMGIRSUF, (2016) elaborado pelo autor.  

 

A Secretaria de Serviços e Meio Ambiente (SESMAM) é responsável por 

planejar e implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as diretrizes e 

demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, de forma direta 

ou por meio de serviços terceirizados (BRASIL, 2010).  

A Comissão de Limpeza Urbana é responsável pela gestão do serviço 

de limpeza da cidade, sendo que inclui a coleta e destino final do resíduo domiciliar 

(incluindo o comercial) e hospitalar, varrição das ruas e logradouros públicos, varrição 

e lavagem de feiras livres. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação 

final dos resíduos sólidos são terceirizados e realizados pela empresa Seleta Meio 

Ambiente Ltda para os seguintes tipos: domésticos; recicláveis; varrição; poda e 

capina; limpeza de feiras livres e praças; limpeza de bocas de lobo, galerias, canais e 

córregos. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 
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de serviços de saúde são realizados pela empresa terceirizada AMBITEC S/A 

(PMGIRSUF, 2016). 

O Município de Franca possui um aterro sanitário que é operado pela 

empresa municipal EMDEF – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Franca, 

onde existe o contrato entre a EMDEF e a Prefeitura de Franca para a operação do 

mesmo. Não há regulação dos serviços, e sim a fiscalização que até o ano de 2013 

foi realizada pela Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente do Município de 

Franca, e posteriormente pela Comissão de Limpeza Urbana (PMGIRSUF, 2016).   

Para esclarecer a estrutura operacional da gestão dos resíduos sólidos 

do município, foi formulado um organograma da Comissão de Limpeza Urbana. Essa 

representação gráfica através do organograma é especialmente útil para visualizar os 

arranjos estruturais formais e funcionais de uma organização:  
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Figura 6- Organograma – Comissão de Limpeza Urbana 

 
Fonte: PMGIRSUF, (2016) elaborado pelo autor. 
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destinação final de resíduos de 

serviços de saúde
Município de Guará / Paulinea

EMDEF – Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Franca

fiscalização do Aterro de Resíduos 
Sólidos Domiciliares e Industriais de 

Franca

o representante da Administração 
anotará ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos 

decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas a 
seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes

Administração da Coleta de resíduos 
especiais (lâmpadas usadas, pneus 

inservíveis, pilhas, baterias, 
eletroeletrônicos e óleo de cozinha)

Pneus - Armazenados no eco ponto 
localizado no aterro sanitário do 

Município de Franca e recolhidos pela 
Reciclanip

Óleo de Cozinha - Coletado nas 
escolas municipais e Franca e 

encaminhados à cooperativa de 
catadores

SINDIFRANCA
gestão dos resíduos das indústrias de 

calçados do Município
Aterro sanitário do Município

Codrate Locação de Maquinas e 
Caçambas Ltda. EPP e André Luiz 

Zaninelo

coleta de resíduos de serviços de 
construção civil

SESMAM
resíduos órfãos e também pelo 

recolhimento de roçadas e poda de 
árvores

Aterro sanitário do Município ou 
fazenda Municipal

Secretaria de Saúde
fiscalização da limpeza de terrenos, no 

sentido de combater vetores de 
doenças

Secretaria de Serviços
responsável pela limpeza dos terrenos 
quando o proprietário não o faz e cobra 

do proprietário

Cooperativa de Catadores
planejamento da atividade e serviço de 
triagem, sendo os resíduos recicláveis 

destinados à venda
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Este organograma demostrou a estrutura da Comissão de Limpeza 

Urbana e representa a forma pela qual as atividades desenvolvidas são divididas, 

organizadas e coordenadas, de acordo com as diferentes funções desempenhadas.  
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5.4 APRESENTAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE FRANCA (SP) 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

(PMGIRSU) de Franca (SP) foi executado pela empresa MJ Engenharia, em 

novembro de 2013, juntamente com uma equipe técnica composta por profissionais 

de diferentes áreas (Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Administração, 

Assistente Social, Sociólogo e Advogado), na gestão do então Prefeito Municipal 

Alexandre Augusto Ferreira, tendo como supervisão/coordenação o Secretário de 

Serviços e Meio Ambiente Ismar Rodrigues Tavares (PMGIRSUF, 2013). 

A MJ Engenharia é uma empresa gaúcha, sediada em Porto Alegre-RS, 

que tem suas atividades ligadas ao Saneamento Básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana); Recursos Hídricos; 

Obras Hidráulicas; Meio Ambiente; Engenharia Rodoviária; Irrigação e Drenagem; 

Infraestrutura Urbana; Regularização Fundiária; Acompanhamento de Obras; 

Serviços Técnicos de Apoio à Obtenção e Contratação de Financiamentos Nacionais 

e Internacionais; Gerenciamento e fiscalização de Programas e Obras. A premissa da 

Empresa é encontrar alternativas para reduzir os impactos ambientais transformando 

em soluções sustentáveis (MJENGENHARIA, 2014). 

Em 14 de setembro de 2016 o PMGIRSU de Franca foi revisado e 

instituído através da Lei Nº 8.435, no exercício das atribuições legais da gestão do 

então Prefeito Municipal Alexandre Augusto Ferreira, em consonância com a Câmara 

Municipal e com as diretrizes, metas e estratégias previstas na Lei Federal Nº 12.305, 

de 02 de agosto de 2010. 
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5.4.1 Análise do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos de Franca (SP) de 2016. 

 

O artigo 19 da lei nº12.305 / 2010 estabelece, em dezenove pontos o 

conteúdo mínimo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Os 

quadros 4, 5, 7 a 17, a seguir confrontam o PMGIRSU de Franca com o mínimo exigido 

pela lei.  

 

5.4.1.1 Diagnóstico  

 

Quadro 4- Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados em Franca, segundo 
PMGIRSU.  

 Origem 
Volume 
 

Caracterização 
dos Resíduos 

Destinação e 
Disposição final 

Página 

Resíduos 
sólidos 
domiciliares 
(RDO) 

Domicílios 
205 t/dia ou 

73.790 
t/ano 

n/a8 
Aterro sanitário do 
Município 

9 e 13 

Resíduos de 
limpeza 
urbana 

Limpeza de feiras 
livres e eventos 

1.200 
kg/dia 

n/a 
Aterro sanitário do 
Município 

9 
 

Capina n/a n/a Fazenda Municipal 
9 
 

Roçada e poda de 
árvores 

n/a n/a Fazenda Municipal 
9 
 

Limpeza de 
praças 

n/a n/a Fazenda Municipal 
9 
 

Limpeza e 
desobstrução do 
sistema de 
drenagem 

n/a n/a 
Aterro sanitário do 
Município 

9 
 

Varrição 0,35 t/dia n/a n/a 13 

Resíduos órfãos 50 t/dia n/a 
Aterro sanitário do 
Município 

10 

Limpeza de 
terrenos baldios 

n/a n/a  10 

Resíduos 
Cemiteriais 

1,70 t/dia n/a 
Aterros particulares 
de resíduos inertes 

13 

Animais Mortos n/a n/a 
Efetuados em 
conjunto com os 
resíduos de Saúde 

10 

Resíduos 
dos serviços 
públicos de 
saneamento 

Lodo 44 t/dia 
Elevado teor de 
umidade (80%) 

Aterro sanitário do 
Município 

10 e 13 

Areia 3,00 t/dia n/a n/a 13 

 
8 N/A, n/a ou NA: é uma abreviação ou sigla utilizada na língua inglesa comum em banco de 

dados e como resposta a formulários que significa not applicable (não aplicável ou não se aplica), not 
available (não disponível) ou no answer (sem resposta). A abreviação é utilizada para indicar quando 
a informação em uma certa célula da tabela não é fornecida, seja por não se aplicar no caso em 
específico ou pela resposta estar indisponível, ou para responder um formulário, afirmando que a uma 
questão ou seção não é aplicável para quem está a responder. 
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básico- 
SABESP 

Resíduos 
industriais 

Lixo industrial 88 t/dia n/a 
Aterro sanitário do 
Município 

13 

Rejeitos de Usina 6 t/dia   13 

Resíduos de 
serviços de 
saúde 

Serviços de saúde 7,4 t/ano n/a Município de Guará 9 

Resíduos da 
construção 
civil 

Construção civil 450 t/dia n/a 

Codrate Locação 
de Máquinas e 
Caçambas Ltda. 
EPP e André Luiz 
Zaninelo. 

10 

Resíduos 
agrossilvopa
storis/Rural 

Agrossilvopastoris
/Rural 

3,65 t/dia n/a 

Aterro sanitário do 
Município - posto de 
recebimento de 
bombonas de 
produtos químicos 
utilizados na 
agricultura 

13 

Resíduos de 
serviços de 
transportes 

Transportes n/a n/a n/a n/a 

Resíduos de 
mineração 
 

Mineração 
 

n/a n/a n/a n/a 

 
Coleta de 
resíduos 
especiais 
(lâmpadas 
usadas, 
pneus 
inservíveis, 
pilhas, 
baterias, 
eletroeletrôni
cos e óleo de 
cozinha) 

Óleo de Cozinha n/a n/a 

Coletado nas 
escolas municipais 
e Franca e 
encaminhados à 
cooperativa de 
catadores 

10 

Pneus n/a n/a 

Armazenados no 
eco ponto 
localizado no aterro 
sanitário do 
Município de 
Franca e recolhidos 
pela Reciclanip 

10 

Lâmpadas, pilhas 
e baterias. 

n/a n/a n/a 10 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 
 

O Quadro 4 evidenciou a falta de um diagnóstico mais preciso em termos 

de volume e caracterização dos resíduos, já que não constam estes dados no 

PMGIRSU de Franca (SP) de 2016.  

O diagnóstico é obrigatório no conteúdo mínimo do PMGIRSU, pois 

subsidia o prognóstico dos serviços. Portanto é o que norteia o desenho das ações e 

dos programas necessários à concretização do plano, além de ser a base necessária 

para seu monitoramento.  

Desta forma, o volume e a caracterização dos resíduos devem ser feitos 

de forma mais detalhada para que se possa conhecer a realidade do município, 
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inclusive com a utilização de mapeamento, o que facilitaria o estabelecimento de 

prognóstico mais consistente e a consequente formulação de metas e ações 

necessárias. Assim é possível dimensionar o tamanho das usinas de reciclagem, 

usinas de compostagem, aterros sanitários, biodigestores, além de definir como deve 

ser feito a coleta de resíduos da cidade em questão.  

 O diagnóstico no nível estadual deverá apoiar-se no conjunto de dados 

processados pelos órgãos estaduais com competência na questão dos resíduos e 

poderá contar com o suporte de informações coletadas pelos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, que deverão ser partícipes do Grupo de Sustentação, quando não 

disponível o retrato da situação dos resíduos para todo o território. Será útil ainda o 

recurso aos dados sistematizados pelas iniciativas federais como a PNSB9, do 

IBGE10 e o SNIS11, do Ministério das Cidades. Sendo importante, de qualquer forma, 

que os dados reflitam a diversidade e a especificidade das regiões do Estado, e as 

suas identidades econômicas, sociais e ambientais (MACHADO, 2014). 

Outro ponto que precisa ser melhorado em Franca é o enfoque 

participativo no diagnóstico a fim de assegurar o envolvimento, no processo de 

construção dos Planos de Gestão, dos diversos setores da comunidade organizada, 

e população em geral, bem como informar a situação dos resíduos sólidos no 

Município de Franca, permitindo a todos o acesso aos dados da realidade local ou 

regional. É importante tornar público os dados de todos os setores produtivos, 

identificando o volume gerado em cada porção territorial, difundindo as informações 

sobre novas tecnologias de tratamento e redução dos volumes gerados; e divulgar 

exemplos de condutas para incentivar novos hábitos para a não geração, 

reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 
9 PNSB: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 
10 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
11 SNIS: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
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5.4.1.2 Identificação de Áreas Ambientalmente Adequadas de Rejeitos 

 

O Inciso II do artigo 19 da lei 12.305/2010 estabelece como conteúdo 

mínimo a identificação das áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos.  

O quadro 5 mostra como o PMGIRSU busca atender este requisito. 

 

Quadro 5- Áreas alocadas para disposição final de rejeitos em Franca/SP, segundo 
PMGIRSU.  

Aterro 

Sanitário 
Administração 

Licença de 

Operação 

Parcial- 

CETESB 

Atividade de 

Destino NBR 

10.004/2004 

Quantidade 

Permitida 

pela CETESB- 

t/dia  

Licença de 

Operação 

Atual Válida 

até: 

Página 

Aterro de 

Resíduos 

Sólidos 

Domiciliares e 

Indústrias de 

Franca – 

Ambientalista 

Professor Ivan 

Vieira 

EMDEF – 

Empresa 

Municipal de 

Desenvolvimento 

de Franca. 

nº 27003791 

Resíduos 

sólidos 

urbanos e de 

resíduos 

industriais 

classificados 

como classe II 

200 t/dia de 

resíduos 

domiciliares 

06/07/17. 12 100 t/dia de 

resíduos 

industriais de 

classe II 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 

 

O PMGIRSUF deve identificar as áreas do Município que são favoráveis 

à disposição ambientalmente adequada de rejeitos (em aterros), sempre observando 

o Plano Diretor, conforme é instituído em direito nos termos do Art. 182, § 1º, da 

Constituição Federal, e do Art. 40, do Estatuto das Cidades.  

O PMGIRSUF aprovado em 2003 passou por revisão obrigatória 

conforme determina o Estatuto das Cidades em 14 de setembro de 2016, no entanto 

ao compará-lo com o primeiro documento, houve poucas alterações e atualizações. 

Além disso, o Plano Diretor não contempla um levantamento completo 

dos meios operacionais, da infra-estrutura existente em particular, da área utilizada 

para receber lixo atualmente e da qualidade dos serviços relacionados à gestão de 

resíduos sólidos, sendo a definição das áreas o elemento-chave de interface entre a 

gestão de resíduos sólidos e o planejamento do uso do solo (FRANCA, 2003). 

Ademais o Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares e Industriais de 

Franca - Ambientalista Professor Ivan Vieira, que foi inaugurado em 2006 e construído 
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na Fazenda Nova Jersey às margens da Rodovia Fábio Talarico, próximo do Distrito 

Industrial (GCN, 2016), está com o Licenciamento de Operação Parcial vencido e 

necessita de adequação, podendo sofrer penalidades. O Licenciamento Ambiental é 

uma exigência legal e uma ferramenta do poder público para o controle ambiental.  

 

5.4.1.3 Soluções Consorciadas ou Compartilhadas 

 

As soluções consorciadas aparecem na lei 12.305/2010 na forma do 

Inciso III do Art. 19, que estabelece como requisito mínimo: identificação das 

possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com 

outros municípios, considerando os critérios de economia de escala.  

O município de Franca integra o Consórcio de Municípios da Alta 

Mogiana - COMAM, composto por outros 28 municípios da região de Franca e 

Ribeirão Preto: Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodowski, Buritizal, Cravinhos, Cristais 

Paulista, Guaíra, Guará, Ituverava, Igarapava, Itirapuã, Ipuã, Jardinópolis, Jeriquara, 

Miguelópolis, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Ribeirão 

Corrente, Rifâina, Restinga, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra, São 

José da Bela Vista, Sales Oliveira e Serrana, foi criado em 20 de agosto de 1.985, a 

partir da necessidade de lutar pelos interesses dos municípios que fazem parte destas 

regiões administrativas, no entanto não apresenta Gestão de Resíduos Consorciada 

ou Compartilhada com Outros Municípios. 

Apesar de citado na página 8 do PMGIRSUF como uma das prioridades 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o mesmo não apresenta a gestão de 

resíduos consorciada ou compartilhada com outros municípios, afirmando apenas a 

necessidade de ganhar escala e avançar para a gestão associada entre vários 

municípios (PMGIRSUF, 2016). 

Portanto, o PMGIRSUF deve identificar todas as possibilidades de 

implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios, 

sendo que, de acordo com o § 1º, do Art. 18, da Lei nº 12.305/10, os municípios que 

optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos 

têm prioridade no acesso aos recursos da União. Tais consórcios referidos são 

realizados nos termos da Lei Federal Nº 11.107, de 2.005. 
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5.4.1.4 Plano de Gerenciamento Específico 

 

Tanto a legislação federal e estadual, por meio das Leis 12.305/2010 e 

12.300/2006 respectivamente, são unânimes em afirmar que os geradores de 

resíduos são responsáveis pela gestão deles. 

O PMGIRSUF (2016) não indica quem são os geradores sujeitos ao 

plano de gerenciamento específico nos termos do Art. 20, ou o sistema de logística 

reversa na forma do Art. 33.  

Os quadros 6 e 7 reproduzem o conteúdo total dos artigos 20 e 33 da lei 

12.305/2010. 

 
Quadro 6- Art. 20 da lei 12.305/2010 - Geradores sujeitos aos gerenciamentos 
específicos. 

Art. 20- Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos: 

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g”, “j” e “k” 
do inciso I do art. 13;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico:  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 
SISNAMA e do SNVS;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios;  

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  

a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos 
domiciliares pelo poder público municipal;  

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 
normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA;  
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IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea 
“j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas 
pelos órgãos do SISNAMA e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;  

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 
competente do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA. 

 

Quadro 7- Art. 33 da Lei 12.305/2010 - Geradores sujeitos a logística reversa 

Art. 33- São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente 
do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: (Regulamento) 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas 
técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

 

Entretanto, o PMGIRSUF (2016) esclarece a coleta de dois tipos de 

resíduos especiais: o óleo de cozinha, coletado nas escolas municipais de Franca e 

encaminhado à cooperativa de catadores que posteriormente os vende para 

empresas licenciadas para reciclagem, e os pneus, recebidos e armazenados no eco 

ponto 12 localizado no Aterro Sanitário do Município de Franca, e recolhidos pela 

RECICLANIP (Entidade sem Fins Lucrativos Criada Pelos Fabricantes de Pneus 

Novos Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin e Pirelli) (PMGIRSU de Franca 

(SP), 2016). E ainda afirma que para os demais resíduos especiais, como por 

 
12 Eco pontos são pontos de entrega voluntária para acumulação temporária de resíduos da construção 
e demolição, de resíduos volumosos, da coleta seletiva e resíduos sujeitos à logística reversa (NBR 
15.112). 
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exemplo, lâmpadas, pilhas e baterias, não existem tratativas especiais de descarte 

(PMGIRSUF, 2016). 

O PMGIRSUF coloca como meta o correto armazenamento e destinação 

final dos resíduos sujeitos a logística reversa, buscando parcerias com os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes dos mesmos após firmarem seus acordos 

setoriais, que têm obrigação de recebimento dos produtos após o uso pelo 

consumidor; apresenta, também, uma síntese das tratativas para a instalação da 

logística reversa de acordo com o tipo de resíduo (PMGIRSUF, 2016).  

No caso dos Resíduos da Construção Civil o plano esclarece que a 

coleta é realizada por empresas particulares, ou seja, a Prefeitura Municipal não faz a 

coleta, sendo que a fiscalização do serviço é feita pela Divisão de Fiscalização de 

Obras e Posturas da Prefeitura, que está ligada à Secretaria Municipal de 

Planejamento Urbano. Todo resíduo de serviços de construção civil coletado é 

encaminhado para os dois aterros particulares existentes, CODRATE Locação de 

Maquinas e Caçambas Ltda. EPP e André Luiz Zaninelo (PMGIRSUF, 2016, p. 10). 

O PMGIRSUF (2016) apresenta a Tabela abaixo, com a Estimativa de 

Geração de Resíduos da Construção Civil (RCC): 

Tabela 1- Estimativa de Geração de Resíduos da Construção Civil (RCC) em 
Franca/SP. 

Ano 

 

População total Geração RCC 

t/dia 

2010 

2020 

2030 

2033 

318.640 

342.125 

364.924 

372.055 

450 

472 

504 

514 

Fonte: MJ Engenharia 2013 apud PMGIRSUF, 2016, p.23. 

 

É relevante salientar a importância de um diagnóstico preciso sobre a 

quantidade de resíduos gerados pela construção civil, para que se possa fornecer 

subsídios para o desenvolvimento de projetos e ações que minimizem os impactos 

ambientais, assim como a identificação dos geradores, através de uma Fiscalização 

de Obras e Posturas mais rígida.  

Lembrando que o projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil deve ser elaborado e implementado pelos demais geradores, visando a 

estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação 
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ambientalmente adequados dos resíduos, ou seja, caracterização, triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação, possibilitando o exercício das 

responsabilidades de todos os geradores de acordo com a Resolução CONAMA Nº 

307/2002, Art. 6º, Inciso I. 

Não obstante, o PMGIRSUF (2016, p.23) apresenta como metas, 

diretrizes, programas, projetos e ações de Gestão dos Resíduos de Construção Civil 

(RCC) os seguintes objetivos: 

 
• Recebimento dos RCC gerados por pequenos geradores nos LEV’s 13e 
PEV’s 14;  
• Recebimento nos LEV’s e PEV’s dos resíduos volumosos já desmontados 
e segregados;  
• Controle de geração e destinação final dos grandes geradores através do 
plano de gerenciamento de resíduos, auto declaração e comprovação de 
destinação dos resíduos gerados; 
• Transporte, segregação e Reciclagem dos RCC (PMGIRSUF, 2016, p.23). 

 

O PMGIRSUF propõe para os grandes geradores de RCC o incentivo e 

a implantação de áreas de transbordo e triagem (ATT’s), sendo que uma de suas 

iniciativas principais é a compra desse material reciclado em obras públicas, 

priorizando a compra de materiais com posterior beneficiamento. Para os resíduos 

volumosos, é preciso a segregação e destinação diferenciada por tipo de resíduo; e 

no caso dos resíduos inservíveis e rejeitos gerados por essas operações, cabe ao 

responsável a correta destinação final em aterros sanitários licenciados ou, quando 

for o caso, a destinação em aterros de resíduos de construção civil. Estes projetos 

apresentados pelo PMGIRSUF sobre RCC tem um prazo que varia de 5 a 8 anos para 

ser implementado (PMGIRSUF, 2016, p.23 e 24). 

Conforme destacado na Lei Federal 12.305/2010 (BRASIL, 2010a), as 

indústrias estão sujeitas a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos com conteúdo mínimo detalhado na própria Lei e que deverá ser assinado por 

responsável técnico devidamente habilitado. Tal plano também será parte integrante 

do processo de licenciamento ambiental da indústria (BREDA, 2016).  

Segundo Breda (2016) as indústrias podem contar com um outro 

instrumento de controle e informações ambientais, que é a Declaração Anual de 

 
13 LEV’s: Locais de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis – contêineres, sacos ou outros 

dispositivos instalados em espaços públicos ou privados monitorados, para recebimento de recicláveis. 
14 PEV’s: São Pontos de Entrega Voluntária (Eco pontos) para acumulação temporária de 

resíduos da construção e demolição, de resíduos volumosos, da coleta seletiva e resíduos sujeitos à 
logística reversa (NBR 15.112), como demonstrado na Figura abaixo. 
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Resíduos Industriais, disciplinados e classificados pela Resolução CONAMA nº 

313/2002 (CONAMA, 2002a), obrigando os setores industriais a comunicar 

formalmente a quantidade de resíduos gerados, armazenados, transportados e 

destinados de acordo com a lei. Entretanto, a Lei Estadual 12.300/06 dá ênfase ao 

que chama de Sistema Declaratório Anual, abrangendo obrigatoriedade de informar a 

quantidade de resíduos gerados, armazenados, transportados, tratados, bem como 

medidas adotadas para redução da geração dos resíduos e tecnologias que 

aperfeiçoem seu gerenciamento e instalações e procedimentos que compõem seu 

gerenciamento. Portanto, as indústrias, ao compor seu plano de gerenciamento, 

devem sempre antever uma metodologia de avaliação de desempenho e de 

resultados que comprove sua prática de transparência ambiental. 

O relatório entregue à Secretaria de Serviços Municipais e Meio 

Ambiente de Franca (SP) por ocasião da audiência pública sobre o Plano municipal 

de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos de Franca (SP), proporcionou o 

alcance do seguinte objetivo específico: contribuir para a elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRSU) do município, 

propondo a gestão compartilhada entre a entidade de classe e indústrias calçadistas 

com vistas a eliminação do envio do envio dos resíduos industriais do setor em até 04 

anos. 

 

5.4.1.5 Procedimentos Operacionais e Especificações Mínimas 

 

Quadro 8- Inciso V do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 
Órgão Responsabilidade Procedimentos Operacionais Página 

Comissão de 
Limpeza Urbana  

É responsável pela gestão do 
serviço de limpeza da cidade, 
sendo que inclui a coleta e 
destino final do resíduo 
domiciliar (incluindo o 
comercial) e hospitalar, 
varrição das ruas e 
logradouros públicos, 
varrição e lavagem de feiras 
livres. 

Fiscalização consoante ao que 
determina o art. 67, da Lei nº 
8.666/93. 

8 

Seleta Meio 
Ambiente Ltda 

Empresa terceirizada 
responsável pelos serviços 
de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final 
dos resíduos sólidos 
(domésticos; recicláveis; 
varrição; poda e capina; 
limpeza de feiras livres e 

A coleta domiciliar regular é 
efetuada porta a porta, 
diariamente na área central 
(exceção dos domingos) e dias 
alternados nos bairros. A coleta 
domiciliar regular é executada 
com caminhão e sua frota conta 
com 09 caminhões para 

8 e  9 
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praças; limpeza de bocas de 
lobo, galerias, canais e 
córregos) 

realização do serviço. O número 
de funcionários envolvidos nessa 
atividade é de aproximadamente 
111 funcionários, todos 
terceirizados. 

AMBITEC S/A. 

Empresa terceirizada 
responsável pelos serviços 
de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final 
de resíduos de serviços de 
saúde.  

É efetuada em estabelecimentos 
cadastrados e realizados de 
segunda-feira a sábado. O 
número de funcionários 
envolvidos nessa atividade é de 
aproximadamente 03. 

8 

Divisão de 
Fiscalização de 
Obras e Posturas 
da Prefeitura 

É responsável pela 
fiscalização dos resíduos de 
serviços de construção civil.  

 8 

Empresas 
Particulares 

É responsável pela a coleta 
de resíduos de serviços de 
construção civil. 

Todo o resíduo de serviços de 
construção civil coletado é 
encaminhado para os dois aterros 
particulares existentes, Codrate 
Locação de Máquinas e 
Caçambas Ltda. EPP e André 
Luiz Zaninelo.  

10 e 17 

SINDIFRANCA 
É responsável pela gestão 
dos resíduos das indústrias 
de calçados do Município. 

 10 

SESMAM 

É responsável pelos resíduos 
descartados irregularmente, 
ou seja, resíduos órfãos e 
também pelo recolhimento 
de roçadas e poda de 
árvores. 
 

Utilizando pá carregadeira e dois 
caminhões e são realizados 
diariamente (exceto aos 
domingos) dentro da 
programação de serviços da 
Secretaria. O número de 
funcionários envolvidos nessa 
atividade é de aproximadamente 
03 funcionários, todos da 
SESMAM. 
Para o recolhimento dos resíduos 
de roçadas e poda de árvores é 
usado caminhão carroceiro e 
destinados para deposição na 
Fazenda Municipal. 

10 

Secretaria de 
Saúde 

É responsável fiscalização 
da limpeza de terrenos, no 
sentido de combater vetores 
de doenças. 

 10 

Secretaria de 
Serviços 

É responsável pela limpeza 
dos terrenos quando o 
proprietário não o faz e cobra 
do proprietário 

 10 
 

Cooperativa de 
Catadores 

É responsável pelo 
planejamento da atividade e 
serviço de triagem, sendo os 
resíduos recicláveis 
destinados à venda.  

A Cooperativa hoje conta com 
aproximadamente 40 
cooperativados, na sua maioria 
mulheres, que hoje fazem a 
separação e triagem em um 
espaço que necessita de 
melhorias para que o trabalho se 
desenvolva de maneira 
satisfatória. 

11 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 
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Os procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem 

adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos devem, 

obrigatoriamente, constar do PMGIRSUF, assim como a disposição final 

ambientalmente adequada, que é a disposição dos rejeitos em aterros, conforme reza 

o Inc. VIII, do Art. 3º, da Lei Federal Nº 12.305/10. 

No entanto, não constam no PMGIRSUF (2016) os procedimentos 

operacionais, ou seja, não há a descrição das medidas necessárias para a realização 

das tarefas a serem executadas, relativas à Divisão de Fiscalização de Obras e 

Posturas da Prefeitura, a SINDIFRANCA, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de 

Serviços.  

 

5.4.1.6 Indicadores de Desempenho Operacional e Ambiental 

 

Os indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos objeto do inciso VI da art. 

19 da Lei 12.305/2010 devem constar no PMGIRSUF, porém o mesmo apresenta 

apenas um projeto na que tem como objetivo “definir sistemas e procedimentos para 

o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do Plano e dos resultados das 

suas ações no acesso; na qualidade, na regularidade e na frequência dos serviços; 

nos indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestação dos serviços; na 

qualidade de vida; assim como o impacto nos indicadores de saúde do Município e 

nos recursos naturais” (PMGIRSUF, 2016, p. 31). 

 

5.4.1.7 Regras de Transporte e Gerenciamento 

 

O Inciso VII do art. 19 da Lei 12.305/2010 estabelece como requisito 

mínimo definir as responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

O PMGIRSUF (2016, p.8) indica que os serviços de transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos são terceirizados e realizados pela 

empresa Seleta Meio Ambiente Ltda. No entanto, não constam no Plano as regras 

para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, conforme 

conceituado no Inc. X, do Art. 3º, da Lei Federal Nº 12.305/10. 
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O PMGIRSUF indica como uma das suas diretrizes solucionar o 

problema dos transportes de resíduos e tem como estratégia selecionar e unificar o 

transportador com vistas a atendimento da legislação, implantando um Manifesto de 

Transporte de Resíduos (MTR) e o Certificado de Movimentação de Resíduos de 

Interesse Ambiental (CADRI), no prazo de um ano após a aprovação do Plano 

(PMGIRSUF, 2016, p.50), mas isso ainda não aconteceu.  

 

5.4.1.8 Responsabilidades Atribuídas na Implementação e Operacionalização 

 

O inciso VIII do art. 19 da Lei 12.350/2010 exige que o próprio plano 

municipal defina todas as responsabilidades relativas à sua implementação e 

operacionalização. Segundo o PMGIRSUF (2016, p.50), o embasamento legal se dará 

a partir de Lei Municipal de Gestão dos Resíduos Gerados pelas Indústrias, por ela 

representadas, afirmando, ainda, a necessidade de ajustes na Legislação Municipal 

com relação a: 

 

• Criação de uma Lei municipal de resíduos sólidos  
• Acordo setorial entre indústrias e entidades de classe.  
• Operação de transportadores e receptores de resíduos industriais.  
• Procedimentos relativos aos planos de gerenciamento de resíduos que 
necessitem de análise no âmbito municipal.  
• Instrumentos e normas de incentivo para surgimento de econegócios e/ou 
atividades processadoras de resíduos (PMGIRSUF, 2016, p. 50). 
 

Portanto, as entidades de classe passariam a ser as responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos industriais do seu respectivo setor, por meio da ação 

administrativa de planejar, organizar, dirigir e controlar as etapas do processo 

segundo o PMGIRSF (2016, p.50), que garante que os ajustes na legislação, 

juntamente com a definição de nova estrutura gerencial, devem ser fomentados com 

vistas a garantir a efetivação e o bom funcionamento do Plano, e apresenta como 

meta a centralização da gestão de resíduos, através de acordos setoriais referendado 

por autoridades competentes, no prazo de dois anos após a aprovação do Plano 

(PMGIRSF, 2016).  

 

5.4.1.9 Programas e Ações: Capacitação Técnica  
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A capacitação técnica na área de resíduos sólidos é um dos objetivos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme previsto no Inc. IX, do Art. 7º, da Lei 

Nº 12.305/10; nos termos da Lei, todos os programas e ações de capacitação técnica 

voltados para sua implementação e operacionalização devem estar previstos e 

definidos no PMGIRSF. 

No que diz respeito ao PMGIRSF (2016, p.21, 22, 23), ele apresenta 

como estratégia de ação incentivar a criação de espaços adequados para recepção e 

promover a capacitação dos funcionários e dirigentes relacionados os Resíduos 

Sólidos Domiciliares e aos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. 

O Plano afirma, ainda, que a capacitação de gestores educacionais para 

a educação formal e de consultores ou assessorias não formais para orientar órgãos 

públicos ou empresariais é indispensável para que as metas da PNRS sejam 

alcançadas PMGIRSF (2016, p.32), que propõe, ainda, a criação de um programa de 

separação de resíduos Classe 1, que tem como estratégia o desenvolvimento de 

programas de capacitação para separação de resíduos juntamente com a elaboração 

e implantação do plano de gerenciamento de resíduos das indústrias, no prazo de três 

anos após a aprovação do Plano.  

 

5.4.1.10 Programas e Ações: Educação Ambiental  

 

No PMGIRSF a educação ambiental visa a não-geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos, sendo que a Lei Nº 12.305/10 aborda 

de forma detida a reciclagem de resíduos e a coleta seletiva, que são necessários ao 

desenvolvimento sustentável, ao consumo sustentável, e à preservação do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações, nos termos do Art. 225, da 

Constituição Federal. 

O PMGIRSF (2016, p. 14) cita o trabalho denominado “Educação 

Ambiental Formal – Percepção dos Alunos no Ensino Fundamental no Município de 

Franca (SP)”, desenvolvido pelos professores Diélen Anaisa de Souza e Antonio 

Donizetti Gonçalves de Souza, do Centro Universitário Claretiano de Batatais (SP), 

que conclui que a educação ambiental deve ser trabalhada no ensino formal num 

âmbito interdisciplinar, integrada e processual. O Estudo evidenciou a deficiência da 

sensibilização dos alunos frente às questões ambientais e a necessidade da 

implantação de um programa de Educação Ambiental no ambiente escolar estudado. 
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O PMGIRSF propõe como ação prioritária a valorização da educação 

ambiental para aumentar a segregação diretamente na fonte de geração, como forma 

de ampliar a massa de resíduos encaminhados para as alternativas de 

reaproveitamento e os processos de reciclagem, em um prazo de dois anos 

(PMGIRSUF, 201 p.18).  

Consta também no Plano a utilização das LEV’S como ferramenta de 

educação ambiental de massa, em um prazo de 8 anos, assim como incrementar a 

Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos, para disciplinar a 

redução e a segregação na origem, conscientizando os funcionários públicos e 

prestadores de serviços da Prefeitura Municipal de Franca, em um prazo de 3 anos; 

(PMGIRSUF, 201 p.19). 

De acordo com o PMGIRSUF (2016, p.32) a Prefeitura do município 

concebe a educação ambiental como “um instrumento de conscientização baseada 

na difusão de conhecimentos e mudanças de atitudes que terá como consequência 

uma boa qualidade de vida a seus habitantes e o respeito ao patrimônio natural e 

cultural”. 

Neste sentido a Prefeitura desenvolve o Programa Municipal de 

Educação Ambiental nos âmbitos formal, na Rede Municipal de Ensino e informal, na 

comunidade, em quatro eixos: Educação Ambiental nas Escolas, Educação Ambiental 

na Comunidade, Calendário Ambiental e Desenvolvimento e Apoio a Projetos e 

Campanhas Ambientais. Em observância às leis municipais (Lei Complementar nº9 

de 26 de novembro de 2006 que institui o Código do Meio Ambiente do Município de 

Franca, capítulo XIX – Da Educação Ambiental: 

 

Art. 73 - Os programas de ensino das escolas de 1º e 2º graus deverão incluir 
obrigatoriamente no seu currículo matérias referentes a Educação Ambiental, 
isoladamente ou associadas às matérias correlatas. 
Parágrafo Único - Deverá ser dada atenção especial à reciclagem do lixo, à 
coleta seletiva e uso do solo. 
Art. 74 - No ano seguinte ao da promulgação desta lei, nenhuma autoridade 
poderá permitir a adoção de livros escolares de leitura que não contenham 
textos, sobre a proteção da fauna e flora, aprovados pelas Secretarias 
Municipais da Educação, Cultura, Esportes e Turismo e do Meio Ambiente e 
de Projetos Especiais. 
§ 1º - Os programas de ensino de 1º e 2º graus deverão contar pelo menos 
com duas horas-aula mensais sobre a matéria a que se refere o presente 
artigo. 
§ 2º - Os órgãos de divulgação de massa (rádio e televisão) deverão incluir 
textos e dispositivos aprovados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e de Projetos Especiais, no limite mínimo de cinco minutos semanais, 
distribuídos em dias e horários diferentes. 
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§ 3º - Nos casos de veículos de divulgação impressos, deverão editar no 
mínimo uma reportagem semanal encaminhada pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e de Projetos Especiais ou por ela aprovada. 
§ 4º - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e de Projetos Especiais deverá promover, orientar e estimular o turismo 
ambiental na região. 
Art. 75 - Para consecução dos objetivos a que se propõe o presente capítulo, 
a Secretaria Municipal da Educação e a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e de Projetos Especiais poderão solicitar apoio de órgãos ou 
instituições governamentais que prestem serviços ligados à preservação ou 
proteção do meio ambiente (Lei Complementar nº9 de 2006 – Código do Meio 
Ambiente do Município de Franca). 

 

5.4.1.11 Programas e Ações: Cooperativas e Associação de Catadores  

 

Quadro 9- Inciso XI do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 
Cooperativas de Catadores de 
Matérias Reutilizáveis e Recicláveis 

Operacionalização Infraestrutura Página 

Cooperativa de Catadores 

40 cooperativados, 
na sua maioria 
mulheres, que hoje 
fazem a separação e 
triagem. 
O Planejamento da 
atividade é de 
responsabilidade 
dos membros da 
Cooperativa de 
Catadores, sendo os 
resíduos recicláveis 
destinados à venda. 

A Prefeitura Municipal de 
Franca cede a 
infraestrutura e arca com 
as despesas de 
água/esgoto e energia 
elétrica do local.  

11 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 

 

A Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Franca e 

Região – COOPERFRAN surgiu em 2000, fruto de uma pesquisa realizada pela 

Pastoral do Menor e da Família junto à Prefeitura Municipal de Franca 

(especificamente a Secretaria de Ação Social). A prefeitura iniciou um processo de 

capacitação dos catadores de materiais recicláveis oferecendo suporte para que estes 

formassem uma cooperativa, fornecendo um espaço físico, maquinários, uniformes e 

equipamentos de segurança individual, guincho, esteira e um caminhão. A Pastoral 

do Menor e da Família também cedeu um caminhão que auxilia na coleta do material 

reciclável (ROSA; GIOMETTI, 2014). 

A Lei Nº 12.305/10 e também o Decreto Nº 7.404/10 incentivam a 

participação) de cooperativas e de associações de catadores na coleta de materiais 

reutilizáveis nos programas e ações da política de resíduos sólidos. 
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E, ainda, a Lei Nº 12.305/10, Art. 36, § 2º, c/c a Lei Nº 8.666/93, Art. 24, 

Inc. XXVII preveem hipóteses de dispensa de licitação na contratação de cooperativas 

e de catadores de materiais recicláveis, em patente, indiscutível e necessário incentivo 

a tais categorias. 

Os Municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 

ou recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda têm prioridade no acesso 

aos recursos da União, nos termos do Art. 18, Inc. II, da Lei Federal Nº 12.305/10. 

Como já foi elucidado no quadro acima, a Cooperativa de Catadoras 

contam com 40 cooperadas, na sua maioria mulheres, que fazem a separação e 

triagem em um espaço que necessita de melhorias para que o trabalho se desenvolva 

de maneira satisfatória (PMGIRSUF, 2016, p.11).  

No entanto o índice de materiais efetivamente encaminhados para 

reciclagem, atualmente, é em média de 3,47%, índice ainda muito reduzido para que 

se consiga desenvolver projetos de sustentabilidade econômica das cooperativas 

(PMGIRSUF, 2016, p.32). 

Mais que remunerar a cooperativa, é necessário incentivar e qualificar 

os processos, melhorar os procedimentos da coleta seletiva e posteriormente instituir 

a Bolsa de Reciclagem15, um conjunto de ações que trarão benefícios às cooperativas 

e uma nova oportunidade de negócio. O PMGIRSUF (2016, p.32) apresenta um 

programa de valorização da cooperativa, tendo como principais objetivos: 

 

I – Melhorias administrativas ou de gestão; 
II – Aquisição de equipamentos e veículos;  
III – Investimento em infraestrutura; 
IV – Capacitação de cooperados ou associados;  
V – Estoque de material, EPIs e uniformes; 
VI – Divulgação e comunicação;  
VII – Educação e saúde às famílias. 

 

Ainda propõe a Bolsa de Resíduos de Franca, a qual promoverá a 

comercialização de resíduos cadastrados na bolsa, a orientação das cooperadas 

 
15 A Bolsa Reciclagem: foi instituída e regulada pela Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011, 
regulamentada pelo Decreto nº 45.975, de 4 de junho de 2012, tem natureza jurídica de incentivo 
financeiro pela contraprestação de serviços ambientais, com a finalidade de minimizar o acúmulo do 
volume de rejeitos e a pressão sobre o meio ambiente, conforme diretrizes da Política Estadual de 
Resíduos Sólidos, disciplinada pela Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009. 
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sobre métodos adequados de manuseio, transporte, armazenamento, eliminação, 

reciclagem ou disposição de resíduos, fomentando pesquisas técnicas e científicas 

para a redução da produção e expansão da reciclagem às cooperativas (PMGIRSUF, 

2016, p.32).  

 

5.4.1.12 Fontes de Negócios  

 

Quadro 10- Inciso XII do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 
Mecanismos para criação de fontes de negócios Página 

Programa de valorização da cooperativa 32 

Incentivar e promover a implantação de econegócios por meio de implantação de 

empreendimentos industriais e/ou atividades processadoras de resíduos. 

50 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 

 

O grande volume de lixo urbano é um dos maiores problemas na 

atualidade e deve ser controlado imediatamente, através dos meios jurídicos 

aplicáveis, sobretudo os previstos pela Lei Federal Nº 12.305/10; os resíduos sólidos 

precisam ser reaproveitados, reciclados e reutilizados. 

E, nesse diapasão, a Lei Federal incentiva à criação de mecanismos 

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

resíduos sólidos. 

O PMGIRSUF (2016 p.19) apresenta duas estratégias que poderiam 

ampliar fomentar e promover fontes de negócio; porém, como ainda não foram 

implementadas, não é possível saber se, de fato, cumprirão seu papel relativo à 

legislação vigente.  

 

5.4.1.13 Custos da Prestação dos Serviços 

 

Quadro 11- Inciso XIII do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 

Receita Página 

O custeio do serviço é realizado pelas verbas públicas, porém a Prefeitura não cobra tarifa 

da população referente ao serviço de limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, 

portanto não possui uma fonte de receita específica para tal fim.  

8 

Despesas  

O plano utiliza dados fornecidos pela SEMAM e apresenta na Tabela 9 as Despesas dos 

Serviços Prestados pelas empresas terceirizadas. 

8 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 
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O Art. 145, Inc. II, da Constituição Federal reza que as taxas são devidas 

em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua 

disposição. Portanto, a forma de cobrança eleita pela Administração poderá ser 

mediante taxa ou tarifa, sendo, ainda, obedecidos os critérios do Art. 35, da Lei Nº 

11.445/07: deverá, obrigatoriamente, constar do PMGIRSUF, sob a pena de eventual 

afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, por renúncia de receita. 

A Tabela 9 do PMGIRSUF (2016, p.8) relativa às despesas dos serviços 

prestados pelas empresas terceirizadas indicadas no Quadro acima se mostra ilegível 

e, portanto, não é possível interpretar os dados ali contidos.  

O PMGIRSUF (2016, p.27) apresenta como uma das estratégias de ação 

para os Resíduos Sólidos de Saneamento Básico a cobrança de cem por cento até 

2020; para tal, terão início as tratativas e a modelagem das tarifas, no prazo de um 

ano, assim como aprovação de Lei instituindo a cobrança, no prazo de dois anos, e 

três anos é o prazo para início das cobranças.  

 

5.4.1.14 Metas   

 

Quadro 12- Inciso XIV do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 
 Metas Página 

Coleta seletiva Aumento da coleta seletiva para atingir a meta de 47,5% de resíduos 

recicláveis sobre a produção de resíduos domiciliares do município, que 

deverá se dar seis anos a partir do início da vigência. 

17 

Reciclagem Programa  01: Resíduos Sólidos Domiciliares Secos -Poder concedente 

e Geradores Públicos 

Programa  02: Resíduos Sólidos Domiciliares - Secos – Geradores 

Privados 

Programa  03 – Resíduos Sólidos Domiciliares - Úmidos – Poder 

Concedente E Geradores Públicos 

Programa 04 – Resíduos Sólidos Domiciliares Úmidos– Geradores 

Privados 

Programa 05 – Resíduos Sólidos Da Construção Civil – Poder 

Concedente E Geradores Públicos 

Programa 06 – Resíduos Sólidos Da Construção Civil –Geradores 

Privados 

18, 

 

19, 

 

20, 

 

21, 

 

22, 

 

23, 
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Programas, Projetos e Ações Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS 

– Gerador Público e Gerador Privado 

25. 

 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 

 

O PMGIRSUF deve prever as metas para a redução, reutilização, coleta 

seletiva e reciclagem de resíduos visando reduzir a quantidade de rejeitos 

encaminhados para disposição final ambientalmente adequada, no aterro sanitário 

Ambientalista Professor Ivan Vieira; para tal, o PMGIRSUF (2016) apresenta seis 

projetos que visam, principalmente, reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados 

para disposição final ambientalmente adequada. 

 

5.4.1.15 Descrição da Participação do Poder Público   

 

Quadro 13- Inciso XV do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 
 Participação do poder público Página 

Coleta Seletiva 

A coleta Seletiva é realizada pela Seleta Meio 

Ambiente Ltda uma vez por semana, os resíduos 

recicláveis são encaminhados para a cooperativa de 

catadores na qual a prefeitura cede à infraestrutura 

e arca com as despesas de água/esgoto e energia 

elétrica do local.   

8 e11 

Logística reversa 

O plano propõe que a Prefeitura busque parcerias 

com os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes dos produtos sujeitos a logística 

reversa após firmarem seus acordos setoriais, que 

tem obrigação de recebimento dos produtos após o 

uso pelo consumidor. 

27 

Responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida do produto 

O plano apresenta como uma das ações do 

Programa 05 – resíduos sólidos da construção civil 

– poder concedente e geradores públicos, a 

instituição, a nível local, da responsabilidade 

compartilhada com os fabricantes e comerciantes de 

insumos para a construção. 

24 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 
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O PMGIRSUF tem que definir as formas e os limites da participação do 

Poder Público local na coleta seletiva de resíduos, que é necessária ao 

desenvolvimento sustentável, ao consumo sustentável, e à preservação do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações, nos termos do Art. 225, da 

Constituição Federal. 

A coleta seletiva é tema de grande preocupação do Decreto Federal Nº 

7.404/10, assim como a participação do Poder Público na logística reversa, nos 

termos do Art. 33. E, ainda, precisa definir a participação do mesmo na 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme dispõe o 

Art. 32, da Lei Nº 12.305/10. 

 

 

5.4.1.16 Controle e Fiscalização 

 

Quadro 14- Inciso XVI do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 
Órgãos Fiscalizados Órgão Fiscalizador Página 

Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares e 

Indústrias de Franca – Ambientalista 

Professor Ivan Vieira 

Fiscalizado até o ano de 2013 pela 

Secretaria Municipal de Serviços e Meio 

Ambiente do Município de Franca, e 

posteriormente pela Comissão de 

Limpeza Urbana. 

8 

Coleta de resíduos de serviços de construção 

civil realizada por empresas particulares. 

Divisão de Fiscalização de Obras e 

Posturas da Prefeitura que está ligado à 

Secretaria de Planejamento Urbano. 

10 

Limpeza de Terrenos Privados Secretaria de Serviços faz a limpeza dos 

terrenos quando o proprietário não o faz 

e cobra do proprietário. 

A Secretaria de Saúde fiscaliza a 

limpeza de terrenos, no sentido de 

combater vetores de doenças. 

10 

Grandes geradores Deverão manter em seu poder registros 

e comprovantes de cada coleta feita, da 

quantidade coletada e da destinação 

dada aos resíduos, devendo apresentar 

referidos documentos à Fiscalização, 

quando solicitados. 

10 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 
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O PMGIRSUF tem que prever também os meios que serão utilizados 

pelo Município para a efetiva realização do controle e da fiscalização, da 

implementação e da operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos e também dos sistemas de logística reversa, constantes, respectivamente, dos 

Art. 20, e Art. 33, da Lei Nº 12.305/10. 

 

5.4.1.17 Ações Preventivas e Corretivas 

 

Quadro 15- Inciso XVII do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 
Programas  Ações fiscalizadoras 

Programa 01: Resíduos Sólidos Domiciliares 

Secos - Poder concedente e Geradores Públicos 

 

Modernizar os instrumentos de controle e 

fiscalização, agregando tecnologia da 

informação. 

Programa 02: Resíduos Sólidos Domiciliares - 

Secos – Geradores Privados 

n/a 

Programa 03: Resíduos Sólidos Domiciliares - 

Úmidos – Poder Concedente E Geradores 

Públicos 

Modernizar os instrumentos de controle e 

fiscalização, agregando tecnologia de 

informação; 

Programa 04: Resíduos Sólidos Domiciliares 

Úmidos– Geradores Privados 

Modernizar os instrumentos de controle e 

fiscalização, agregando tecnologia de 

informação; 

Programa 05: Resíduos Sólidos Da Construção 

Civil – Poder Concedente E Geradores Públicos 

Modernizar os instrumentos de controle e 

fiscalização, agregando tecnologia de 

informação. 

Programa 06: Resíduos Sólidos Da Construção 

Civil –Geradores Privados 

n/a 

Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS – 

Gerador Público e Gerador Privado 

Ampliar equipe responsável e modernizar 

fiscalização. 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 

 

Como pode ser visto no Quadro acima, não existem ações fiscalizadoras 

nos Programas 02 e 06, sendo este último fiscalizado pela Divisão de Fiscalização de 

Obras e Posturas da Prefeitura, que está ligada à Secretaria de Planejamento Urbano; 

pode-se afirmar insuficiente, já que se apresenta como um dos maiores problemas do 

Município, afirmação feita pelo PMGIRSUF (2016). 

O PMGIRSUF (2016, p. 32) reitera que a estrutura de regulação e 

fiscalização dos serviços de Franca deverá passar por uma reestruturação. Segundo 
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a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

os Municípios poderão delegar a regulação e a fiscalização dos serviços de Limpeza 

Urbana, e devem definir a entidade responsável pela regulação e a entidade 

responsável pela fiscalização, assim como os procedimentos de atuação destas. 

Atualmente o Município de Franca conta com dois fiscais para atender, durante os 

períodos do dia e da noite, uma área aproximada de 606 km². Considerando os finais 

de semana, que também merecem atenção especial, pode-se afirmar que, com o 

contingente existente, cada fiscal deve atuar, de forma preventiva, em uma área de 

303 km². 

O PMGIRSUF deve prever medidas e ações preventivas e corretivas a 

serem praticadas pelo Município, incluindo, ainda, programa de monitoramento, tudo 

isso visando, sobretudo, prevenir danos ambientais. 

O PMGIRSUF (2016, p. 32) tem como meta de regulação e fiscalização 

a implantação da Agência de Regulação e Fiscalização, no prazo de dois anos, e em 

oito anos está prevista a implantação do modelo estabelecido pelos aparatos 

legislativos vigentes.  

Para tal, o Poder Público deve se instrumentalizar a partir dos princípios 

verificados na Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981, e da Política Nacional do Meio 

Ambiente, Art. 2º, que cuida da preservação do meio ambiente e condutas de 

precaução para evitar a ocorrência de dano ambiental. 

Outro importante instrumento, que foi estabelecido no Art. 225 da 

Constituição Federal, responsabiliza os infratores pelas condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, obrigando-os a reparar os danos causados. Portanto, tem como 

princípio imputar ao poluidor o custo financeiro pela poluição que ele tiver causado ao 

meio ambiente, ou seja, à ação de poluir, cabe sempre e invariavelmente uma devida 

e necessária reação, que é o custo correspondente ao dano causado. 
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5.4.1.18 Identificação dos passivos ambientais   

 

Quadro 16- Inciso XVIII do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 
Passivos Ambientais Tipo de Resíduos Medidas Saneadoras 

Aterro de Maritacas Resíduos industriais O processo de encerramento do 

passivo ambiental está quase 

concluído, necessitando apenas 

de pequenas complementações, 

como: cobertura vegetal e 

contenção de encostas. 

Aterro da Fazenda 

Municipal 

Resíduos domésticos Apenas a coleta de chorume está 

sendo realizada e os gases já 

foram completamente extraídos. É 

necessário o desenvolvimento de 

projeto para complementação do 

encerramento desta área. 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 

 

Os passivos ambientais são danos causados ao meio ambiente e que 

geram obrigações aos poluidores (em geral empresas), como investimentos que 

objetivam compensar o impacto ambiental causado, sendo que no caso dos resíduos 

sólidos o passivo ambiental refere-se ao lixo que é produzido e também precisam 

constar do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Neste sentido, o PMGIRSUF (2016, p. 50), apud Breda (2016), entende 

que os passivos ambientais relacionados às indústrias são de responsabilidade das 

entidades de classe, ou seja, dos geradores industriais na qual devem implantar 

efetivamente um gerenciamento de resíduos industriais, que contemple desde o 

armazenamento temporário nas fabricas, o transporte desses resíduos até sua 

destinação, bem como a busca de alternativas economicamente viáveis e 

ambientalmente adequadas com vistas a não geração de passivos ambientais, isto é, 

com vistas a eliminar o envio de resíduos a aterros.  
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5.4.1.19 Revisão  

 

Quadro 17- Inciso XIX do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 
Periodicidade de sua Revisão Página 

De acordo com o decreto 7.404/2010, que regulamenta a Lei 12.305 O Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será elaborado consoante o disposto no art. 

19 da Lei nº 12.305, de 2010 (art. 50) e deverá ser atualizado ou revisto a cada 04 

(quatro) anos, concomitante com a elaboração dos planos plurianuais municipais. 

32 

Fonte: PMGIRSUF (2016). 

 

O PMGIRSU deve conter, também, sua própria periodicidade, observado 

prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal. E, portanto, o 

PMGIRSU precisa ser revisto periodicamente, sendo desejável que coincida com o 

período de vigência do Plano Plurianual Municipal.  
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6. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

 

Considerando-se a abordagem metodológica assumida, os dados foram 

analisados tendo sido criadas as seguintes categorias.  

 

6.1 ENTREVISTA 1: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A primeira entrevistada tem 54 anos, é graduada em Pedagogia, 

habilitação em Administração Escolar e Supervisão Escolar. Fez também Mestrado 

em Desenvolvimento Regional e tem experiência na área de Educação e Ciências 

Ambientais.  

É funcionária da Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente de 

Franca (SP) e acumula outro cargo dentro do COMDEMA de fundamental importância 

no que diz respeito a gestão dos resíduos sólidos. 

O agendamento da entrevista ocorreu por telefone, através do contato 

disponibilizado no site da prefeitura. A entrevistada 1 sempre se apresentou de forma 

muito acessível e disponível, foi ela quem indicou os outros entrevistados.  

A entrevista ocorreu às 10 horas da manhã no escritório da Secretaria 

Municipal de Estado do Meio ambiente em Franca, e teve duração de 1 hora e 27 min.  

No decorrer da entrevista ela demonstrou estar à vontade com a nossa 

conversa, ressaltando diversas vezes a relevância de pesquisas na área de resíduos 

sólidos, visando encontrar caminhos para a gestão dos mesmos.  

 

6.1.1 Categoria 1: Prática Profissional na Gestão de Resíduos Sólidos  
 

6.1.1.1 Subcategoria 1: COMDEMA  

 

A entrevistada acumula dois cargos de responsabilidade relativa aos 

resíduos sólidos, um deles na Secretaria Municipal de Serviço e Meio Ambiente de 

Franca e o outro no COMDEMA, portanto ela elucida alguns fatos sobre o Conselho 

que são de fundamental relevância a respeito da gestão RSU e explica que em 

fevereiro de 2018 houve a troca da gestão do COMDEMA e que o novo presidente 

quer muito começar campanhas sobre resíduos sólidos, pois o mesmo acredita ser 

uma das prioridades dentro do Conselho.  
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Sobre a atuação do presidente do COMDEMA a entrevistada 1 afirma: 

“nós chegamos à conclusão que o maior problema de Franca hoje são os resíduos 

sólidos, então ele quer uma campanha focada nos resíduos sólidos”.  

Ela explica que o COMDEMA é um órgão deliberativo, fiscalizador e 

mediador, tem a metade dos seus integrantes da sociedade civil e a outra metade do 

poder público de forma interdisciplinar e igualitária.  

 

A lei do COMDEMA prevê a participação de várias secretarias, o que já dá 
um caráter interdisciplinar, porque tem gente da saúde, da educação, da 
segurança e da cidadania, do meio ambiente, da CETESB, das faculdades. 
Quando você coloca essa diversidade dentro de um conselho (...) com 
capacidade técnica. O representante da sociedade civil, as vezes é um líder 
da comunidade, ou um líder da Maçonaria, porque as vezes ele não está lá 
pela questão técnica e sim pela representatividade da sociedade civil, por 
outro lado, ele pode ser um advogado, um professor, então isso é levado 
muito em conta.  

 

A Entrevistada 1 menciona que uma das determinações do COMDEMA 

foi o cadastramento de todos os depósitos informais de materiais recicláveis. A 

entrevistada elucida que “isso tem um impacto na prefeitura, no poder executivo e a 

intenção é trabalhar de forma bem integrada.” 

A respeito dos recursos do COMDEMA, ela explica que a verba vem 

através da Promotoria de meio ambiente, para isso existe uma diretoria executiva do 

fundo, inclusive com integrantes do COMDEMA e também pessoas fora do Conselho. 

Sobre esse processo ela elucida: 

 

 É realizado um plenário e apresentado projetos, com um prazo determinado, 
e aí depois do fim desse prazo, os projetos são analisados por uma comissão 
técnica do COMDEMA que pontua e hierarquiza, porque existe uma 
pontuação objetiva. Assim são feitos os seguintes questionamentos: esse 
projeto atende a quantos mil habitantes? É um projeto local? É um projeto 
que envolve todo o município? É um projeto que trabalha com as questões 
dos resíduos? Então, tudo tem os pontos, tem educação ambiental? E aí, ele 
recebe uma nota e com aquela nota ele tem uma hierarquia e uma 
priorização. E aí vai para o plenário do COMDEMA, e aí tem discussões, tem 
projetos que já saíram, que o conselho não validou, mesmo passando por 
uma comissão técnica na hora da discussão do Conselho teve uma outra 
interpretação, então ele não foi contemplado. A decisão final é do 
COMDEMA, não do prefeito, assim todos os projetos que são apresentados 
passam pela discussão do Conselho e não é uma decisão do Executivo e na 
maioria dos projetos são do poder público. 

 

Ela relata também a necessidade do COMDEMA reformular o código do 

meio ambiente de Franca de 1996, pois o mesmo está defasado e afirma: 
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 “à fiscalização ambiental é baseada no Código, e se Código está falho a 
fiscalização vai ficar falha também (...) O Código tem que levar em 
consideração o que o Plano já contempla, porque ele está mais atualizado. 

 

6.1.1.2 Subcategoria 2: Educação ambiental  

Em relação a prática profissional a Entrevistada 1 contou que o seu 

desafio profissional é levar educação ambiental não somente os sistemas de ensino 

tradicionais, como também aos centros comunitários, grupos de terceira idade, em 

Unidades básicas de saúde, Centros de Assistência Social e à comunidade de um 

modo geral.  

A entrevistada deu um exemplo de trabalho realizado por ela:  

 

Um outro trabalho muito legal que nós fizemos, foi que há três anos o tema 
da Campanha da Fraternidade que pegam algumas igrejas de denominação 
Cristã, foi saneamento básico e no outro ano biodiversidade. E aí nós tivemos 
um acesso “super” bom a esse grupo que frequentavam as igrejas e que 
tinham a Campanha da Fraternidade. Isso foi ótimo porque a gente conseguiu 
chegar não só as crianças e não só aos movimentos institucionalizados de 
um grupo formado, mas em todo mundo que frequentavam o culto, uma 
missa, isso foi “super” bacana, a gente atingiu uma quantidade muito grande 
de pessoas.  

 

Ela explica que educação ambiental nas escolas deve ser trabalhada de 

maneira transversal, interdisciplinar e continuada. Sobre este assunto ela afirma: 

 

Trabalhamos na formação, trabalhamos no acompanhamento desses 
professores com projetos coletivos. Hoje mesmo eu estava numa escola, para 
orientar a diretora, porque ela quer um projeto coletivo de envolvimento da 
escola e da comunidade e é relativo aos resíduos. 

 

A entrevistada fala sobre o projeto de educação ambiental que foi 

contemplado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO)16  visando a 

conscientização a respeito dos resíduos sólidos, como o objetivo de atingir uma gama 

maior de cidadãos:  

 

(...) existe um projeto de educação ambiental que foi até contemplado pelo 
Fundo ambiental de recursos hídricos, são mini outdoor, acho que teremos 
60 na cidade, para falar uma pouco essa questão dos resíduos, porque ai o 

 
16 FEHIDRO: criado pela Lei 7.663/91 e regulamentado pelos Decretos nº 37.300/93 e nº 43.204/98, 
tem por objetivo dar suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações 
correspondentes. 

 

http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/fehidro/2016/06/Lei-n%C2%BA-7663-1991-Politica-Estadual-de-Recursos-H%C3%ADdricos.pdf
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pedestre pode ver, quem passa de carro pode ver, porque o folheto a gente 
tem, só que nem sempre chega e vira lixo. As redes sociais também são uma 
opção, mas essas pessoas mais velhas, não tem acesso. A gente tinha 
pensado em fazer igual o Whatzapp para tapa buraco, tipo lixo consciente, 
mas ainda não conseguimos implantar. Mas a gente queria muito contar com 
as suas sugestões.  

 

6.1.2 Categoria 2: Plano Municipal de Gestão Integrada De Resíduos Sólidos 
Urbanos de Franca (SP)  

 

A Entrevistada 1 elucida que para a elaboração do Plano de Resíduos 

Sólidos de Franca foi necessaria uma equipe técnica muito ampla e a Prefeitura não 

tinha mão-de-obra qualificada para a execução do mesmo. Portanto foi necessário 

abrir licitação para contratar uma empresa terceirizada e explica: 

 

(...) quem fez o plano de Resíduos Sólidos de Franca foi uma empresa do 
Sul, que não tinha nenhum conhecimento regional, porque se a empresa 
ainda fosse de uma cidade mais próxima talvez tivesse mais conhecimento 
sobre a nossa região, sobre o interior do estado de São Paulo (Página 4, linha 
19 a 22). 

 

A entrevistada relata que houve pouca participação da Secretaria de 

Serviços e Meio Ambiente na elaboração do Plano de Resíduos Sólidos e afirma: 

 

Nós não fomos ouvidos, eles vieram e fizeram algumas entrevistas, mas 
comigo não, eles fizeram entrevista com algumas pessoas, como o ex-
secretário, o ex-coordenador e eles foram mais ouvidos. Na parte de 
educação ambiental, eu não fui ouvida. É muito complicado eu ficar 
apontando culpados, mas foi uma opção do ex-secretário aceitar o plano 
como ele foi apresentado, parece que teve um problema com a empresa que 
quebrou, tanto é que houve uma audiência pública feita por nós, a gente 
estudou o plano uma semana antes, porque eles não vieram, e a gente fez,  
uma audiência pública de uma coisa que a gente não tinha construído. Então 
eu estou sendo verdadeira, porque isso é complicado, algumas pessoas 
acham que pela empresa ter ganho, ela teria que fazer tudo, mas uma parte 
desse todo era ouvir o que já tem, fazer uma análise gravimétrica do resíduo 
que vai para o aterro, não foi feito (Página 5, linha 7 a 20). 

 

A Entrevistada 1 menciona sobre a necessidade de terem sido 

realizadas audiências públicas com o plano aberto para alterações e colaborações 

participativas, mas que não foi possível devido ao prazo para sua aprovação, portanto 

os técnicos não foram consultados: 

 
“(...) as vezes a questão política de um secretário, de um coordenador que 
não ouve o técnico acaba tendo um impacto muito grande dentro de uma 
política pública. Aqui na prefeitura a gente trabalha com uma demanda 
imensa de vários aspectos ambientais e os resíduos sólidos são um. Então, 
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quando você toma para si, que o plano não ficou bom, isso eu também quero 
que você filtre, porque poderia ter ficado melhor, mas você não tem condição 
para questionar e para contestar. Porque as pessoas que aceitaram o plano 
do jeito que ele está, eles assinaram uma nota e eles pagaram por um serviço 
que não estava bom e que não passou para a gente fazer uma avaliação 
antes. Eles aceitaram do jeito que estava. 

 

Ela conta que a licitação realizada com a empresa responsável pela 

execução do plano de resíduos sólidos de Franca (SP) levou em consideração o valor 

licitatório, e afirma que desta forma nem sempre é possível contratar a empresa mais 

capacitada.  

 

Falando bem objetivamente, o plano foi contratado por um processo de 
licitação que infelizmente leva em conta o menor preço e as vezes quem 
ganha não são as melhores empresas, as empresas mais capacitadas, as 
empresas mais serias. Então, existe hoje até uma fala de órgãos de 
instâncias superiores, que alguns planos são cópia e cola e a gente que é 
técnico fica muito subordinada às questões políticas dos nossos superiores 
de aceitar ou não o Plano. Por outro lado, às vezes acaba criando situações 
muito complicadas do ponto de vista funcional. O ano passado eu participei 
de um curso, foram dois dias de curso, na Procuradoria Geral da União em 
São Paulo e o tema foi licitações sustentáveis, para tirar esta questão de que 
o Tribunal de Contas vai aprovar só o menor preço, porque às vezes o menor 
preço não é o sustentável. Se você compra uma caneta que não vai escrever 
comparada a uma que vai, mesmo que você pague um preço mais barato, 
você vai ter aquele objeto por menos tempo, vai gera resíduo. Hoje o foco é 
outro, é só você saber argumentar e é isso que a gente precisa amarrar 
muito bem nos Termos de Referência, quando você vai apresentar um termo 
de referência para licitação. Foi a partir do ano passado que isso começou, 
porque até então quem ganhava era o menor preço e o menor preço nem 
sempre é melhor produto.  

 

A Entrevistada 1 afirma que o Plano já se encontra desatualizado mesmo 

passando por uma revisão em 2016, pois ele cita os eco pontos como uma estratégia 

viável para a entrega voluntária e acumulação temporária de resíduos da construção 

e demolição, de resíduos volumosos, da coleta seletiva e resíduo sujeitos à logística 

reversa, no entanto ela explica que: 

(...) no Plano cita os eco pontos, mas agora os eco pontos acabaram, chegou-
se à conclusão, de que para manter uma eco ponto por mês era gasto cerca 
de 40 mil reais, e esses eco pontos teriam que funcionar dia e noite com 
segurança, porque muita gente descarta os resíduos anoite. Os eco pontos 
só teria finalidade para resíduos da construção civil e as pessoas estava 
descartando resíduos, industriais, orgânicos, hospitalares, resíduos de poda 
e jardinagem. E os eco pontos viraram mini lixões. Chegou-se à conclusão 
de que ele era inviável financeiramente, e cada munícipe tem que assumir 
seus resíduos. E isso teve uma repercussão muito ruim, porque aí fechou os 
eco pontos, as pessoas continuaram a jogar os resíduos nas imediações e 
criticando a prefeitura, como se os eco pontos fossem uma solução boa e 
ficou provado que não é. 
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6.1.3 Categoria 3: Questões sobre Gerenciamento dos resíduos sólidos  
 

A entrevistada explica que a indústria de calçados se estabelece através 

de uma cadeia produtiva extensa, que vai desde fábricas, bancas de pesponto, 

bancas de corte, fabriquetas de fundo de quintal, dentre outras, por isso a gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos é um processo complexo e de difícil solução.  

 

6.1.3.1 Subcategoria 1: Responsabilização do Gerador  

 

Neste sentido ela explana sobre a dificuldade de gerir os resíduos 

sólidos industriais e reitera que a responsabilidade é do gerador, no entanto as 

empresas terceirizadas e contratadas pela indústria para gerir os resíduos, não fazem 

o transporte e a disposição final de forma adequada.  

 

O problema com resíduos sólidos industriais é que as indústrias que as vezes 
contratam empresas terceirizadas para fazer o gerenciamento e a gente não 
sabe se o dono da empresa é ciente de que os resíduos não estão indo para 
o aterro ou se pode acontecer dele estar sabendo e quem está fazendo o 
transporte e a destinação final esteja recebendo dele e descartando os 
resíduo em estrada vicinal. Porque você não faz ideia de tanto de descarte 
irregular de resíduos industriais que a gente tem, por aí. 

 

Outro problema mencionado pela entrevistada para além das indústrias 

calçadistas, são os grandes geradores como supermercados, varejões e shoppings, 

neste sentido ela afirma e questiona:  

 

O que tem acontecido de fato é que antes da promulgação do Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólido não se cobrava dos grandes geradores 
e agora passou-se a cobrar, até então a seleta tinha cerca de 200 grandes 
geradores, hoje a seleta tem 50 que pagam pela coleta especial, a onde esses 
150 estão descartando? Então é uma questão que a gente também terá que 
chamar esses 200 grandes geradores e perguntar a onde eles estão 
descartando os seus resíduos já que não estão pagando a seleta pela coleta 
especial. 

 

A Entrevistada 1 imputa sobre a prática de médicos e dentistas 

funcionários da Unidade Básica de Saúde (UBS) que aproveitam de suas funções 

para descartar os resíduos sólidos de suas clínicas particulares nas unidades, para 

que os mesmos não tenham que pagar pelos serviços.  

 



110 
 

 
 

(...) as clinicas de estética que prestam serviços de saúde pagam a coleta, os 
médicos pagam a coleta, os dentistas pagam a coleta, mas alguns médicos 
e isso é uma coisa que nós queríamos muito ter acesso aos cursos de 
medicina (...) porque alguns médicos tem condições de pagar o descarte e o 
que eles fazem é levar os resíduos para as UBS, aproveitando-se do fato de 
serem funcionários da UBS, para que eles descarte seus resíduos e alguns 
dentistas também fazem isso, de certa forma a prefeitura está assumindo 
uma responsabilidade que é do profissional liberal e isso não aparece muito. 
Ai ontem me ligou uma mulher de uma clínica de estética querendo saber 
como é que ela faria o descarte do resíduo dela, ela não sabia que teria que 
assumir os custos dos descarte dos seus resíduos, ela achou que a prefeitura 
tivesse que dar algum local para que ela descartasse, então eu oriental, mas 
as pessoas ficam achando ruim e talvez descartem de forma irregular porque 
tem q pagar. 

 

6.1.3.2 Subcategoria 2: Fiscalização do Gerador 

 

Ela afirma que um dos pontos fundamentais para a gestão dos resíduos 

sólidos é a fiscalização ambiental e neste sentido ela eludida: 

A prefeitura enxuga gelo, porque ela limpa a área e no outro dia as pessoas 
já estão jogando lixo de novo, então uma coisa bacana é a fiscalização, 
porque as pessoas acham que aquele local é um local próprio para descarte, 
então deve ter fiscalização(...) 

 

6.1.4 Categoria 4: Cooperativa de catadores de materiais recicláveis 
 

A Entrevistada elucida a importância de informar e conscientizar a 

respeito do trabalho da cooperativa de catadores desses materiais recicláveis:  

 

Quando alguém chama para fazer uma palestra, é uma oportunidade muito 
rica de falar algumas coisas que as pessoas não sabem que existe (...) elas 
não sabem que o lixo que vai pro lixão vai ser enterrado, eles acham que a 
cooperativa está lá no aterro separando esses materiais, lá não tem 
catadores irregulares. Mas na cidade tem, inclusive depois deste programa, 
a gente recebeu um e-mail de um cidadão falando que o problema são os 
andarilhos que tem espalhado o material reciclado, porque as vezes eles 
querem pegar uma latinha, uma garrafa PET que tem um valor comercial 
maior, mas aí é outra questão social. Aí eu argumento que é mais um motivo 
para eles separarem, porque antes catar um material reciclável, do que catar 
um material reciclável sujo, junto com o lixo orgânico, então, até pensando 
em você é melhor separar. 

 

Ela fala sobre a cooperativa de catadores de Franca (SP) e a 

necessidade de criar novas associações:  

 

Essa cooperativa que existe hoje, foi fundada em 2004 com catadores que 
resolveram se formalizar e formar a cooperativa. Franca já tem espaço para 
ter uma outra cooperativa e já estava começando a caminhar inclusive com 
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reuniões na Confraria Cult17 (...) com outras pessoas que queriam formar uma 
outra cooperativa, mas não caminhou, por que os catadores não querem, eles 
preferem catar e vender em depósito de sucatas do que se vincularem a 
alguma cooperativa. 

 

Sobre os catadores irregulares a Entrevistada 1 menciona a dificuldade 

que os mesmos da cooperativa têm de se vincularem:  

 

O problema de trabalhar com os catadores irregulares é que eles não querem 
se vincularem, as vezes são pessoas com algumas dificuldades muito 
grandes, inclusive de conseguir emprego. 

 

6.1.5 Síntese Geral da Entrevista 1. 
 

Com relação à prática profissional a Entrevistada 1 contou que o seu 

desafio profissional é levar educação ambiental para todos os níveis de ensino, de 

forma transversal, interdisciplinar e continuada e também a conscientização pública. 

A entrevistada considera a gestão dos resíduos sólidos um dos maiores 

problemas do município e acredita que o ponto fundamental para solucionar esta 

questão seria investir em fiscalização e educação ambiental. 

Ela explica que o COMDEMA é um órgão deliberativo, fiscalizador e 

mediador, tem a metade dos seus integrantes da sociedade civil e a outra metade do 

poder público, de forma interdisciplinar e igualitária.  

A Entrevistada 1 elucida que para a elaboração do Plano de Resíduos 

Sólidos de Franca foi necessária uma equipe técnica muito ampla e a Prefeitura não 

tinha mão de obra qualificada para a execução do mesmo. Portanto foi necessário 

abrir licitação para contratar uma empresa terceirizada, o que dificultou na 

colaboração participação da Secretária de Serviços e Meio Ambiente, que foi 

agravada pelo prazo restrito para aprovação do Plano.  

Sobre os resíduos sólidos industriais a entrevistada explica que a 

responsabilidade é do gerador, no entanto as empresas terceirizadas e contratadas 

pela indústria para gerir os resíduos não fazem o transporte e a disposição final de 

forma adequada.  

 
17 17 Confraria cult: a casa rosa, é um local de criação colaborativa para as artes, sustentabilidade, 

movimentos sociais e eventos coletivos, particulares ou corporativos. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/confrariacult/>. 
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A entrevistada elucida a importância de informar e conscientizar a 

respeito da reciclagem dos resíduos sólidos e fala sobre a cooperativa de catadores 

de Franca (SP) e a necessidade de criar novas associações. No entanto menciona a 

dificuldade que os catadores de materiais recicláveis têm de se vincularem.  

 

6.2 ENTREVISTA 2: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Entrevistada 2 é arquiteta, especialista em resíduos sólidos, trabalhou 

na Prefeitura por 30 anos. Foi uma das principais responsáveis pela elaboração do 

projeto de instalação do Distrito Industrial e foi diretora-técnica do DINFRA por 24 

anos. Participou também do processo de aprovação e implantação do novo aterro 

sanitário e atuou como diretora da Divisão de Projetos do município.  

Ela foi indicada por pelo menos três entrevistados como uma das 

personalidades mais importantes responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos do 

município.  

A entrevista foi agendada através do contato disponibilizado por um dos 

entrevistados e ocorreu por telefone via whatssap, marcamos a mesma às 15h30min 

na residência da entrevistada e teve duração de 1h e 48 min.  

O discurso da entrevistada voltou-se para a concepção dos serviços de 

gestão dos resíduos sólidos e ela foi muito detalhista com o histórico dos 

acontecimentos, evidenciando muito conhecimento e experiência na área.  

 

6.2.1 Categoria 1: Prática Profissional na Gestão de Resíduos Sólidos  
 

A Entrevistada 2 elucida a respeito de sua trajetória profissional e conta 

que entrou na prefeitura em 1983, como arquiteta para trabalhar na Secretaria de 

Planejamento da prefeitura, desenvolvendo projetos urbanísticos no Distrito Industrial 

de Franca. Ela relata que quando iniciou já havia alguns estudos realizados para o 

desenvolvimento do mesmo, no entanto nada concluído ou aprovado. 

Foi neste contexto que ela começou a desenvolver efetivamente o 

projeto, ela explica que o maior objetivo na época era transferir principalmente os 

curtumes que estavam sendo instalados em sua maioria na Avenida Alonso Y Alonso, 

e que lançavam todos os seus efluentes sem tratamento no córrego Cubatão, gerando 

um problema gravíssimo de poluição no município, principalmente relativo a poluição 
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provocada pelos odores desagradáveis e relata : “Na época você chegava na cidade 

já sentiu aquele odor”. 

 A Entrevistada 2 explica que o objetivo principal do projeto do Distrito 

Industrial foi retirar os curtumes que estavam instalados ao longo da Avenida Alonso 

Y Alonso e afirma que: “os curtumes foram retirados quase que imediatamente (...) 

em 3 anos os curtumes já começaram a ser transferidos para o distrito e outras 

indústrias também”. 

Sobre a atuação da Entrevistada 2 na área de gestão de resíduos sólidos 

ela apresenta sua percepção genérica sobre o assunto: 

 

Eu entendo que nós passamos por um período muito difícil na questão de 
gestão de resíduos, pela situação que Franca se encontrava, na época 
quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu falei para o prefeito, “o 
senhor quer que eu resolva as questões dos resíduos, mas eu não sei nem 
para onde vai o saco de lixo que eu ponho na porta da minha casa, eu lembro 
que ele brincou comigo dizendo que ele também não. 

 

6.2.2 Categoria 2: Histórico  
 

6.2.2.1 Subcategoria 1: Criação do DINFRA 

 

Foi criado o DINFRA, uma empresa de sociedade de economia mista, 

para administrar, executar e instalar a infraestrutura necessária para que pudesse ser 

iniciada a venda dos lotes e posteriormente a remoção dos curtumes das áreas 

inadequadas da cidade de acordo com a entrevistada. Nesta época a entrevistada 

fazia parte da diretoria técnica e participou de toda implantação do Distrito Industrial. 

Ela elucida que o DINFRA tinha como principal acionista a Prefeitura de 

Franca, e além de cuidar do gerenciamento do Distrito Industrial passou também 

assumiu a gestão dos resíduos sólidos do município e afirma: 

 

Depois que o Distrito Industrial foi sendo implantado gradativamente (...) e à 
medida que as industriais iam se instalando, é logico que as vendas dos 
terrenos também eram conciliadas com a implantação da infraestrutura, 
assim comecei de uma certa forma a conhecer o que estava acontecendo em 
Franca, sobre tudo a respeito dos resíduos. Porque os curtumes além de 
gerar efluentes industriais, geram também resíduos sólidos. 
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6.2.2.2 Subcategoria 2: Lixões  

A entrevistada explica que no município de Franca os resíduos sólidos 

eram lançados a céu aberto, em lixões espalhados pela cidade, além do grande 

volume de resíduos industriais advindos das fábricas de calçados, o que gerava uma 

quantidade elevada de retalhos de couro e declara: 

 

Acho que foi nesse momento que a prefeitura começou a trabalhar a questão 
dos resíduos sólidos não todas e os próprios órgãos ambientais também 
passaram a exigir, porque até então não exigia uma gestão adequada dos 
resíduos gerados na cidade (...) começamos a fazer a gestão dos resíduos 
sólidos para resolver os problemas ambientais, por estarem sendo dispostos 
em várias áreas a céu aberto. 

 

Ela conta que anteriormente a prefeitura coletava os resíduos sólidos e 

lançava na Voçoroca das Maritacas que era um lixão situado dentro do perímetro 

urbano. Por conta dos incômodos que estava causando para a população 

circunvizinha os resíduos tiveram que ser descartados em outro local. Neste sentido 

ela afirma: 

 
Então antes os resíduos eram espalhados praticamente na cidade toda, a 
quantidade não era tanta quanto é hoje...depois eles passaram a ser 
lançados dentro desta voçoroca que era um buracão no qual recebia todos 
os resíduos gerados em Franca, de saúde, de construção civil, domésticos, 
todos os resíduos eram lançados nesta área. Até que a população fez uma 
intervenção...na época o que a gente ouviu falar, é que eles próprios 
paralisaram os caminhões, não deixaram entrar mais e houve uma 
mobilização da população. Nesta ocasião paralisou o descarte nesta área, a 
Voçoroca das Maritacas foi praticamente abandonada do jeito que estava 
com os resíduos que foram lançados sem nenhum tratamento e passaram a 
ser destinados numa área da Fazenda Municipal também uma antiga 
voçoroca, uma área também em processo de erosão. Então os resíduos 
passaram a ser levados para esta área da Fazenda Municipal, os resíduos 
de saúde, industrial, hospitalar e de construção civil (...) cerca de 200 
toneladas eram lançados, a gente fala lançados porquê de fato eles eram 
lançados mesmo, sem nenhum critério, nenhuma técnica, de pesagem, de 
controle, de aterramento, nem compactação, nem cobertura, nem obras de 
infraestrutura ambiental, absolutamente nada. 

 

6.2.2.3 Subcategoria 3: Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo 

 

Segundo a entrevistada, na tentativa de solucionar o problema da 

destinação dos resíduos domésticos em Franca, foi adquirida uma usina de 

reciclagem e compostagem de lixo, com objetivo de aproveitar a implantação da coleta 

seletiva que havia iniciado naquele momento para fazer a compostagem da matéria 

orgânica. Neste sentido ela explica: 
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A ideia inicial desta usina era resolver o problema dos resíduos domésticos, 
mas o que ocorreu não só em Franca, mas também em outras cidades, foi 
que ela não resolveu o problema, porque a quantidade era muito grande de 
resíduos, então ela começou a fazer somente a triagem desse material e 
assim mesmo de forma ineficiente, aí esses resíduos passaram a ser 
depositados no pátio e nas áreas adjacentes, pensando em uma futura 
compostagem o que não ocorreu. Então nós transferimos o lixão da Fazenda 
Municipal, para a área onde estava a usina e nas áreas adjacentes, que 
acabou virando um outro lixão. Então, você tinha pilhas e pilhas, montanhas 
e montanhas de resíduos, à espera de uma futura compostagem, os resíduos 
já estavam se deteriorando e começamos a ter sérios problemas. Como fica 
a céu aberto, começa a aumentar a quantidade de líquidos percolados e 
muito mal cheiro, então foi transferido um problema de um lugar para outro. 

 

De acordo com a entrevistada, nesta época a prefeitura tinha um 

processo no Ministério Público e na CETESB exigindo soluções dos problemas 

ambientais relacionados aos resíduos sólidos e relata: 

 

Então nós tínhamos uma Voçoroca das Maritacas que tinha recebido todos 
os tipos de resíduos e estava abandonada, nós tínhamos uma área na 
Fazenda Municipal que recebeu durante anos também todos os tipos de 
resíduos, mas essa área foi abandonada, se adquiriu uma usina em uma área 
grande que passou a ter um outro problema ambiental (...)Na época em que 
eu assumi, com uma área da Fazenda municipal totalmente abandonada, 
cheia de problemas ambientais, por conta dos resíduos que há anos foram 
destinados de forma inadequada, sem técnica, em forma de lixão a céu 
aberto, tínhamos a voçoroca das Maritacas que era da mesma forma, 
tínhamos uma usina que tinha 20 mil toneladas de resíduos depositados e 
ninguém sabia o que fazer com aquilo, porque não foi feito a parte de 
compostagem de forma adequada, e não só isso, na compostagem, não 
adianta ter composto, porque por mais que ele tenha uma boa qualidade se 
você não tem uma aceitação de uso e aplicação desses resíduos na 
agricultura e existe até hoje um receio dos agricultores aplicar composto 
orgânico de resíduos domésticos na agricultura e com razão porque até hoje 
eu não sei de um lugar que faça uso desse composto, eu pelo menos não 
tenho conhecimento de quem faça uso adequado desse composto, porque 
esse composto ele tem que estar dentro das normas ambientais, então tem 
tudo isso.  

 

6.2.2.4 Subcategoria 4: Plano de Ação para Regulamentação dos Aterros. 

 

Ela explica que neste contexto foi estabelecido um plano de ação 

aprovado pela CETESB que visava corrigir os problemas mais urgentes. Desta forma 

foi realizado o levantamento topográfico da área da Voçoroca das Maritacas, 

ocorreram obras para correção de erosões, houve o fechamento do entorno da área, 

assim como a instalação de uma balança para a pesagem dos resíduos, e a área 



116 
 

 
 

passou a receber somente resíduos industriais de forma controlada, nesta conjuntura 

ela reitera: 

 

Então, fizemos isso com a Voçoroca das Maritacas e resolvemos o problema 
do lixo industrial, começamos a operar de forma adequada, foram feitas 
várias obras de infraestrutura, fizemos drenagem de gazes, drenos dos 
líquidos percolados,  esses líquidos eram lançados diretamente no córrego, 
na Avenida Hélio Palermo, nós fizemos uma captação, construímos uma 
rede, onde nós passamos a lançar esses líquidos na Estação de tratamento 
da SABESP, então, nós tiramos esses líquidos desse aterro que eram 
lançados diretamente no córrego da Avenida Hélio Palermo e passou a ser 
lançado na Estação de tratamento, então foram feitas várias obras, que 
beneficiaram muito a área no sentido de melhorar as condições ambientais, 
então o lixo industrial foi levado para lá. 

 

Segundo a Entrevistada 2, também foi estabelecido um plano para 

recuperação da Fazenda Municipal aprovado pela CETESB, para tal realizou-se obras 

para correção da erosão, obras de adequação da declividade que antes era favorável 

à nascente e infraestrutura para drenagem dos líquidos percolados e gazes, 

instalação de postos de monitoramento e de balanças para pesagem dos resíduos 

que passaram a ser apenas os domiciliares.  

Para os planos dos aterros ela explica que buscou recursos com 

FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), que é um órgão financiador de 

obras ambientais, desta forma foi possível monitorar os aterros após a paralização de 

ambos. O aterro das Maritacas foi primeiro a ser paralisado, pois teve sua capacidade 

esgotada, a entrevistada elucida: 

 

(...)a área esgotou,  inclusive foi uma polêmica, foi um problema seríssimo 
que nós enfrentamos junto a CETESB, só que o Ministério Público era 
favorável à opinião da Prefeitura, no caso a minha opinião, já que eu era 
coordenadora, porque o Aterro das Maritacas esgotou e o Aterro novo não 
estava aprovado ainda, então para onde poderia ser depositado o lixo 
industrial, 100 toneladas por dia. Então minha opinião na época foi que 
criasse uma frente diferenciada na área da Fazenda Municipal junto com o 
doméstico, mas com operações diferentes. De um lado continua recebendo 
os resíduos domésticos e ao lado os resíduos industrial, porque no meu 
entendimento já era uma área que já tinha sido sacrificada e que já tinha 
recebido todos os tipos de resíduos e que se você não desce uma destinação 
correta, uma única destinação, em um único local para os resíduos 
industriais, Franca iria virar um mar de lixo industrial e o dano ambiental na 
cidade seria muito maior. Então na época essa foi a minha opinião, o 
Ministério Público (...), mas a CETESB não. A CETESB entendia que as 
indústrias tinham que se virar, acabou aterro, encerrou a área, não cabe mais, 
não dá mais para colocar no Aterro das Maritacas, que as indústrias levem 
para outro lugar, outra cidade, só que isso na prática não funciona, 
principalmente considerando que Franca tem pequenas indústrias. 
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6.2.2.5 Subcategoria 5: Novo aterro – Fazenda Municipal. 

De acordo com a Entrevistada 2 o licenciamento ambiental do aterro de 

Franca foi feito em São Paulo, sendo aprovado e analisado pela CETESB, demorou 

cerca de 6 anos entre a escolha da área e a emissão da licença de funcionamento, a 

entrevistada esclarece que: 

 

Quando deu a licença de funcionamento, eu fui para uma outra área na 
Prefeitura, eu voltei para a Secretaria de Planejamento Urbano, aí eu já fui 
mexer com projeto. Participei ativamente da implantação da infraestrutura do 
novo aterro, mas não do recebimento de resíduos que começou em 2005 a 
previsão é de 27 anos de vida útil. Nesse relatório fala em 20 anos, mas deu 
um pouco mais. 

 

Na opinião da entrevistada, Franca precisa começar a pensar no próximo 

aterro se for no mesmo local, pois existe a possibilidade de ampliação, só terá que 

adequar as normas para distância de aeroporto, embora o aeroporto de Franca não 

esteja em funcionamento.  

Ela ressalta que mesmo não trabalhando mais na Prefeitura chegou a 

fazer algumas visitas ao aterro e afirma que há risco de perda de controle: 

 

(...)eu fui no aterro, achei que estava com alguns problemas operacionais. A 
quantidade de resíduo, muitos resíduos descobertos, uma frente operacional 
grande e um aterro, assim como um aterro controlado como nós fazíamos na 
Fazenda Municipal e na Voçoroca das Maritacas que acabou ficando alguns 
anos dessa maneira, tem que ter muito cuidado principalmente nos períodos 
de chuvas, você não consegue fazer cobertura de áreas dos resíduos, a 
frente operacional, vai aumentando e aí você começa a ter uma série de 
problemas ambientais, lixo descoberto, consequentemente o chorume 
aumenta, os líquidos percolados aumenta, porque o resíduo está descoberto, 
e aí mau cheiro, é uma “bola de neve”, se não cuidar perde um pouco o 
controle.  

 

6.2.3 Categoria 3: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos de Franca (SP)  

 

Ela conta que na época em que trabalhava na prefeitura não existia um 

plano de resíduos sólidos no município e que a prefeitura trabalhou na medida em que 

as demandas iam surgindo. Ela acredita que a Secretaria de Serviços e Meio 

Ambiente juntamente da ENDEF e a CETESB precisam revisar e colocar em prática 

o PMGIRSUF18, gerenciar os resíduos e responsabilizar os geradores: 

 
18 PMGIRSUF: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos de Franca 

(SP).  
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Dentro da operação não tem caracterização dos resíduos sólidos e ao mesmo 
tempo eu acho que a secretaria de serviços e meio ambiente ela tem que 
cobrar, ela não tem uma equipe grande para isso, mas no mínimo ela tem 
que cobrar e começar a colocar em prática o plano, por que na hora que você 
começar a colocar o plano em prática você começa a melhorar, mas não dá 
para fazer isso sem um gerenciamento dos resíduos sólidos ou seja sem que 
os geradores sejam responsabilizados.  

 

Reiterando o que foi dito acima, a legislação municipal referente aos 

resíduos sólidos precisa ser melhorada principalmente no que diz respeito ao 

PMGIRSUF, no entanto ela afirma que o município não possui mão-de-obra suficiente 

para que isso ocorra: 

 

(...)não tem pessoal para trabalhar, por isso as leis não podem ser cumpridas, 
(...) o plano tem que ser muito bem pensado para que possa se colocar em 
prática, as questões de resíduos sólidos precisam ser colocadas em prática, 
do contrário fica só no papel.  

 

6.2.4 Categoria 4: Questões sobre o Gerenciamento dos resíduos sólidos 
 

6.2.4.1 Subcategoria 1: Responsabilização do Gerador 

A entrevistada elucida que embora a responsabilidade dos resíduos 

industriais fosse dos geradores, as micro e pequenas empresas não conseguiriam 

realizar o gerenciamento e acabariam laçando os resíduos em lugares inadequados e 

comenta: 

 

Então antes ter um único local para o descarte de resíduos industriais, que 
na minha opinião, na época, era a Fazenda Municipal, porque era uma área 
que já tinha sido sacrificada ambientalmente, e ter um controle desses 
resíduos de Franca, do que ver o município virar um mar de lixo industriais e 
pôr fim a nossa opinião venceu (...) junto ao Ministério Público, a CETESB 
acatou e aí, os resíduos passaram então a ser destinados lá na Fazenda 
Municipal. 

 

Sobre os resíduos da saúde a Entrevistada 2 explica que eles passaram a ser 

destinados para um incinerador que foi reformado e adequado para receber esse tipo 

de material e afirma:  

 

Nós fizemos um trabalho muito grande principalmente com os geradores de 
resíduos de serviço de saúde, que hoje separam os seus resíduos 
adequadamente e evoluiu bastante em Franca. Passamos a dar destinação, 
vamos falar adequada, mas não ideal, bem diferente do que se fazia antes, 
com essas medidas que foram tomadas. 
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Sobre resíduos advindos da construção civil a Entrevistada 2 afirma que 

estes também são de responsabilidade dos geradores, mas que na época em que ela 

era responsável pela gestão dos resíduos sólidos na cidade a iniciativa tomada foi de 

criar e licenciar um aterro de resíduos inertes, que foi numa voçoroca localizada no 

Aeroporto, neste sentido a entrevistada esclarece: 

 
(...)lá funcionou durante anos, um aterro municipal, onde a gente recebia os 
resíduos da construção civil e cobrava do gerador. Esse aterro esgotou e a 
partir daí os resíduos passaram a ser destinados a terceiros, ou seja, aterros 
particulares. Hoje tem dois aterros particulares licenciados para receber 
resíduos da construção civil, mas esta foi uma iniciativa da nossa gestão de 
resíduos na época, mas que também na minha opinião evoluiu pouco, porque 
não tem fiscalização. 

 

6.2.4.2 Subcategoria 2: Fiscalização do Gerador 

 

Neste contexto a Entrevistada 2 explana sobre a importância da 

fiscalização para todo tipo de resíduos e afirma: 

 

(...) ainda se joga muitos resíduos industriais por tudo quanto é lado na 
cidade, porque muitos geradores, para não pagar o descarte, lançam os 
resíduos no entorno da cidade, em áreas públicas, os resíduos industriais, 
assim como os resíduos da construção civil, também para não pagar, fazem 
isso, então, precisa melhorar a fiscalização. A fiscalização na minha opinião 
é tudo em relação aos resíduos sólidos, a gestão dos resíduos sólidos, tem 
que ter estrutura de fiscalização, infelizmente a nossa cultura, a cultura do 
Brasileiro fica a desejar, você tem que colocar a mão no bolso do sujeito, para 
ele aprender, infelizmente. Mas eu acho que se essa é a única alternativa, 
tem que ser feita, tem que ter fiscalização sim, pegar aquele infrator que está 
jogando aquele resíduo industrial ou de construção civil, principalmente em 
áreas de preservação ambiental, em APP19, porque eles jogam mesmo. Por 
isso eu acho que se tiver fiscalização, nós conseguimos melhorar muito essa 
destinação inadequada de resíduos(...)Eu diria que eles sabem que são 
responsáveis pelos resíduos, principalmente os industriais e o da construção 
civil, mas é aquele faz de conta, vou jogar para não pagar, é o jeitinho 
brasileiro, por isso eu reforço que tem que ter fiscalização, o que hoje a 
prefeitura não faz. 

 

6.2.5 Categoria 5: Reciclagem de Resíduos Sólidos 
 

 
19 Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica 
e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas 
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6.2.5.1 Subcategoria 1: Coleta Seletiva 

 

A Entrevistada 2 opina que depois da implantação do aterro sanitário, as 

questões dos resíduos sólidos, no que diz respeito à coleta seletiva, deveria ter 

evoluído e afirma: 

 

(...) como Franca tem um aterro aprovado, licenciado, tudo certo com o órgão 
ambiental, tem que trabalhar coleta seletiva, tem que diminuir material 
reciclável que vai para o aterro, que é esse material que demora anos e anos 
para se decompor(...). 

 

Neste contexto ela explica que o material que deveria ir para reciclagem 

na coleta seletiva não é biodegradável, portanto: “você vai abrir o material no aterro e 

determinado plástico vai estar igualzinho quando foi enterrado”. Ela também fala sobre 

aspectos financeiros relacionados aos resíduos sólidos: “É um ganho financeiro para 

a prefeitura também, porque ela paga por tonelada para depositar no aterro, (...) 

quanto mais a empresa contratada de lixo coletar maior o seu lucro (...)”.  

 

6.2.5.2 Subcategoria 2: Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis 

 

Ela conta que participou do início da cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis e explana:  

 

(...) quando a cooperativa foi criada em Franca, nós trabalhamos muito, nós 
tínhamos a quantidade de catadores nas ruas, porque claro tem muitos que 
não querem aderir a cooperativa, é complicado. Mas nós tínhamos este 
levantamento, de quantos catadores tinham nas ruas, nós orientávamos 
esses catadores, já que eles não queriam fazer parte da cooperativa que 
fizesse de forma correta, não como fazem hoje, abre e pegam o que 
interessam e o restante fica nas calçadas. Então na minha opinião não houve 
um progresso, na minha opinião a hora que o aterro sanitário, que era o mais 
difícil de ser aprovado, começou a funcionar, aí você tinha que começar a 
trabalhar com mais tranquilidade. Porque aquele sufoco, que antes era 
urgente, foi tudo urgente, tudo que foi feito foi de urgente, tudo para resolver 
problemas que viam ocorrendo há anos, a anos, e na hora que você pode 
tomar fôlego, o aterro está aprovado, agora que vai entrar o industrial e 
doméstico, poderia começar a trabalhar com mais tranquilidade, nessa 
questão de dados, de quantidades, para você poder fazer uma gestão 
adequada. E trabalhar coleta seletiva, porque quanto menos resíduo, quanto 
menos material reciclável for para o Aterro maior é a vida útil do aterro. 
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A Entrevistada 2 explica que depois da criação da cooperativa de 

catadores de materiais recicláveis pouca coisa evoluiu, por falta de políticas públicas 

que possam fomentar a reciclagem e a coleta seletiva: 

 

(...)depois que criou a cooperativa, a cooperativa começou a trabalhar na 
usina, houve a participação da pastoral do menor que também trabalhava 
com material reciclável, mas depois disso não evoluiu. Na minha opinião a 
cooperativa até tenta, mas se não tiver uma vontade política, tem que ter uma 
vontade política do prefeito de trabalhar isso.  

 

6.2.5.3 Subcategoria 3: Educação Ambiental  

 

A Entrevistada 2 acredita que só haverá maior coleta seletiva se investir 

em educação ambiental, no entanto não há mão de obra suficiente nesta área dentro 

da prefeitura e afirma: “(...) você não tem um trabalho de educação ambiental, 

você tem, mas ele não abrange, não consegue abranger a cidade toda, então na 

minha opinião isso tinha quer ter avançado.” 

 

6.2.6 Síntese Geral da Entrevista 2:  
 

Sobre o trajeto profissional, a Entrevistada 2 conta que entrou na 

prefeitura em 1983, como arquiteta para trabalhar na secretaria de planejamento da 

prefeitura, desenvolvendo projetos urbanísticos no Distrito Industrial de Franca. O 

objetivo principal do projeto do Distrito Industrial foi retirar os curtumes que estavam 

instalados ao longo da Avenida Alonso Y Alonso. Neste contexto foi criado o DINFRA, 

uma empresa de sociedade de economia mista, para administrar, executar e instalar 

a infraestrutura necessária para que pudesse ser iniciada a venda dos lotes e 

posteriormente a remoção dos curtumes das áreas inadequadas da cidade. 

Ela assumiu a gestão dos resíduos sólidos do município e conta que na 

época os resíduos eram lançados a céu aberto, em lixões espalhados pela cidade, 

além do grande volume de resíduos industriais advindos das fabricas de calçados. 

Anteriormente a prefeitura coletava os resíduos sólidos e lançava na Voçoroca das 

Maritacas que era um lixão situado dentro do perímetro urbano. Por conta dos 

incômodos que estava causando para a população circunvizinha os resíduos tiveram 

que ser descartados em outro local.  
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Na tentativa de solucionar o problema da destinação dos resíduos 

domésticos em Franca, foi adquirida uma usina de reciclagem e compostagem de lixo 

com objetivo de aproveitar a implantação da coleta seletiva que havia iniciado naquele 

momento para fazer a compostagem da matéria orgânica, no entanto a usina de 

compostagem foi ineficiente e gerou outros problemas como o acúmulo de lixo a céu 

aberto, produção de liquido percolados e mal cheiro.  

De acordo com a Entrevistada 2, nesta época a prefeitura tinha um 

processo no Ministério Público e na CETESB exigindo soluções dos problemas 

ambientais relacionados aos resíduos sólidos, neste contexto foi estabelecido um 

plano de ação que visava melhorar a infraestrutura da Voçoroca das Maritacas que 

passou a receber somente resíduos industriais de forma controlada.  

Também foi estabelecido um plano para recuperação do aterro da 

Fazenda Municipal, aprovado pela CETESB, através dos recursos obtidos pela 

FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e posteriormente foi realizado o 

licenciamento ambiental em São Paulo, sendo aprovado e analisado pela CETESB, 

depois de 6 anos entre a escolha da área e a emissão da licença de funcionamento. 

Na opinião da entrevistada 2 fica eminente a necessidade de pensar em um novo 

aterro, o a ampliação do já existe devido à demora para obtenção da licença de 

funcionamento.  

Depois da implantação do aterro sanitário as questões dos resíduos 

sólidos no que diz respeito a coleta seletiva deveria ter evoluído. A entrevistada 2 

acredita que a Secretária de Serviços e Meio Ambiente juntamente do a ENDEF e a 

CETESB precisam revisar e colocar em prática o PMGIRSUF, no entanto ela afirma 

que o município não possui mão de obra suficiente para que isso ocorra. 

A entrevistada 2 afirma que embora a responsabilidade dos resíduos 

industriais, fosse dos geradores, as micro e pequenas empresas não conseguiriam 

realizar o gerenciamento e acabariam laçando os resíduos em lugares inadequados.  

Sobre os resíduos da saúde ela explica que na época eles passaram a 

ser destinados para um incinerador que foi reformado e adequado para receber esse 

tipo de material, e posteriormente os geradores passaram a terceirizar a coleta e 

destinação final ambientalmente adequada desses resíduos.  

Segundo a entrevistada 2 os resíduos advindos da construção civil são 

de responsabilidade dos geradores, mas que na época em que ela era responsável 
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pela gestão a iniciativa tomada foi de criar e licenciar um aterro de resíduos inertes, 

que foi na voçoroca localizada no Aeroporto. 

A entrevistada 2 conta que participou do início da cooperativa de 

catadores de materiais recicláveis, mas que pouca coisa mudou em relação a coleta 

seletiva, portanto é necessário investir em educação ambiental.  

 

6.3 ENTREVISTA 3: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Entrevistado 3 trabalha no Ministério Público através da Promotoria de 

Meio Ambiente, em Franca há aproximadamente 20 anos, possui doutorado em 

Direito das Relações Sociais e mestrado em Direito das Relações Sociais. No tocante 

à defesa do meio ambiente em prol das áreas de preservação ambiental, inclusive no 

que diz respeito aos resíduos sólidos. 

O contato para o agendamento da entrevista foi disponibilizado por um 

dos entrevistados, que conserva uma relação profissional e de amizade com o 

entrevistado. 

O primeiro agendamento da entrevista ocorreu por telefone, mas ele não 

compareceu por motivos não justificados, foram feitas outras tentativas até ser 

possível o agendamento que ocorreu no Ministério Público do Estado de São Paulo 

no dia 13 de agosto de 2018 as 14 horas e 30 minutos, com duração de 2 horas e 11 

minutos.  

No decorrer da entrevista ele demostrou ser muito sólicito, expressivo e 

eloquente, contando muitas histórias relativas à sua vida pessoal e sua trajetória 

profissional.  

 

6.3.1 Categoria 1: Prática Profissional na Gestão de Resíduos Sólidos  
 

Sobre a atuação profissional na gestão de resíduos sólidos ele afirma 

que é um trabalho em grupo, mas é necessário ter um gestor que encabece e que 

comande todo o processo:  

 

A gestão dos resíduos sólidos é um trabalho de grupo, você tem que ter um 
gestor, um autor de ideias, um digamos entre aspas, um comandante né? 
Alguém que tenha uma caneta na mão (...), mas você tem que trabalhar com 
parcerias. Franca teve parcerias sempre com proatividade, Sabesp, Cetesb, 
Polícia Ambiental, as próprias universidades sempre mostrando muito 
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interesse e prática, o município variando, na qualidade de seus gestores (...), 
mas tudo dependendo de parcerias. 

 

De acordo com o Entrevistado 3 o município de Franca é um modelo de 

gestão de resíduos sólidos:  

 

(...) na verdade a prática de Franca serve de modelo para a lei, o que 
praticamos aqui virou lei, por que alguém copiou? Eu não sei, pode ser, o 
mínimo possível que alguém tenha usado da nossa experiência, para isso e 
de outros eventuais, porque nós estamos na frente praticamente de todos os 
itens, comparado com Brasília. 

 

6.3.2 Categoria 2: Histórico   
 

Sobre os resíduos industriais o Entrevistado 3 conta que houve muitas 

audiências para encontrar soluções a respeito destas questões e explica sobre os 

recursos adquiridos para a obtenção do aterro da Fazenda Municipal: 

 

(...) na época estava com uma superlotação de um aterro controlado, nós 
tivemos uma ideia muito boa, que funcionou “made in Franca”  que foi assim, 
o município não tem dinheiro para comprar uma área, isso é algo que o 
cidadão não sabe e a gente não faz muita mídia, mas é muito interessante, 
na verdade eu tive essa ideia, para termos o aterro da Fazenda Nova Jérsei, 
(...) não tínhamos recurso para obtenção da área (...) então criamos uma 
conta lixo, assim se a indústria depositasse cem mil reais na conta lixo, teria 
cem mil reais de vale lixo, então poderia produziu cem mil de lixo, quando o 
credito acabasse, com juros e a correções monetárias, você teria que pagar 
por lixo descartado no aterro. Estão isso significaria em sua despreocupação, 
pois não teria que mandar seu lixo para Paulínia, não teria mais dor de 
cabeça, então o grande ganhador com isso é o produtor. Eles toparam na 
hora e a fazenda da Nova Jérsei foi desapropriada com dinheiro dado pela 
indústria, não sei se sabem disso, mas o aporte financeiro foi da indústria. 

 

Neste contexto ele elucida sobre a desapropriação da Fazenda Nova 

Jérsei: 

 

(...) Esse aterro foi desapropriado por um valor alto, a fazenda é lugar nobre, 
nobríssimo. Então lá hoje deve valer duzentos mil reais por alqueire, porque 
está ao lado do distrito industrial (...) por coincidência, era considerado pelos 
técnicos como lugar ideal para ter o aterro, no ponto de vista funcional e 
ambiental, ou seja, no subsolo, da distância do aeroporto, uma série de itens, 
ausência de patrimônios arqueológico, distância do lençol freático. E por aí 
vai (...) hoje nós temos uma tranquilidade socioambiental plena em Franca 
devido ao aterro. 
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6.3.2.1 Subcategoria 1: Novo aterro – Fazenda Municipal. 

 

O Entrevistado 3 afirma ter ajudado a licenciar o Aterro de Franca e 

explica que este é “tanto sanitário” , como também industrial, (...) quem faz a execução 

do Aterro é a ENDEF, que é autarquia da prefeitura, mas quanto a isso Franca está 

na vanguarda, Franca sempre teve seus aterros licenciados ou controlados”. 

Para a escolha do local mais apropriado para o Aterro na Fazenda 

Municipal o entrevistado explica que foi baseado em estudos realizados pela UNESP 

e argumenta sobre as vantagens da implementação deste novo aterro:  

 

Na época que foi feito a escolha do local para o aterro não existia plano 
diretor, aliás o plano diretor de uso e ocupação do solo existia, mas foi feito 
uma estudo com a UNESP, qual seria a melhor localização para o aterro, 
vendo a questão topográfica, lençol freático, permeabilidade do solo e 
também a questão arqueológico, para ver se não tinha sítio arqueológico, 
mais a questão das distâncias das nascente. Então todas aquelas diretivas 
que a CETESB apresenta para fazer o licenciamento ambiental, foram 
cumpridas na época da escolha desta área do aterro. Este aterro da Fazenda 
Municipal não é igual ao antigo aterro indo para Cristais Paulista, que foi 
abandonado e teve que ser encerrado, lá era uma aterro de mais de 4 a 5 
décadas, que é do século passado, e que foi feito ali por comodidade de 
lançar no lugar que não era apropriado, sendo nada menos que a cabeceira 
do Manancial que abastece Franca, que é uma das nascentes de Pouso 
Alegre e tributários do rio Canoas e não é justo que você coloque na 
cabeceira do Manancial uma bomba-relógio que esse aterro. 

 

6.3.3 Categoria 3: Educação ambiental    
 

Segundo o Entrevistado 3, um dos maiores desafios na gestão dos 

resíduos sólidos é a necessidade de educar o cidadão, mas que sua prática 

profissional sempre esteve associada ao diálogo: 

 

O maior desafio é a necessidade de educar o cidadão (...) pois ainda tem um 
índice muito grande de descumprimento das leis ambientais, apesar de 
termos um sistema ambiental quase que em sua plenitude funcional, por isso 
propus a fazer farias horas de audiência pública, fomentando o diálogo. 

 

6.3.3.1 Subcategoria 1: Consumismo 

O entrevistado comenta sobre as pressões planetárias causadas pelo o 

intenso consumismo, para tal ele fala da necessidade de haver mais educação para 

haver uma mudança de consciência visando melhorar as condições ambientais do 

planeta e explica: 
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O meio ambiente deve ser um instrumento de vitalidade, você deve socializar 
o ganho e privatizar a perda, pra fazer isso você tem que mudar as 
consciências, os comportamentos, através de educação, não é só plantando 
arvores, isso é bom, mas não é tudo (...), em termos de sistema de 
metodologia de trabalho, você tem que ser transversal ne?  

 

6.3.4 Categoria 4: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos de Franca (SP)  

 

Ele explica que o PMGIRSUF foi bem elaborado e acredita estar na 

vanguarda por ter um plano de destinação de resíduos pronto para ser executado: 

Não tem nada aqui que seja meia boca (...) Agora a efetivação do plano foi prorrogada, 

mas quando nós formos executar o plano, nós já teremos muitos itens dele esperados. 

A quantidade de resíduos, tipo de resíduo, tudo isso tem”. 

Sobre o diagnóstico e caracterização dos resíduos relativos ao inciso I 

do Art. 19 da Lei Nº 12.305/2010 o entrevistado afirma que estes dados devem ser de 

responsabilidade da EMDEF, pois são eles que gerenciam o aterro e elucida: “a 

EMDEF está lá na balança, pesa na entrada e na saída, então todo dia tem um volume 

que cresceu que foi compactado e digamos incorporado no aterro.” 

 

6.3.5 Categoria 5: Questões sobre o Gerenciamento dos resíduos sólidos  
 

O Entrevistado 3 conta que existem muitos projetos de reuso das raspas 

e restos de couro, que são os resíduos industriais e acredita que precisa evoluir neste 

sentido ele reitera:  

 

Eu vou me aposentar em breve e acredito que nós deixaremos a base e uma 
boa parte do edifico já construído para ser cobrado essa etapa evolutiva tão 
importante que é do reuso de todos os resíduos de uma maneira geral, mas 
de qualquer forma tem os aterros licenciados para tudo. 

 

6.3.5.1 Subcategoria 1: Responsabilização do Gerador  

De acordo com ele, houve um adiamento do cumprimento do que estava 

na lei da política nacional e do plano de resíduos sólidos e neste sentido ele fala da 

importância de os geradores elaborarem os próprios planos:  

 

(...) estou me aposentando em breve e acredito que uma das tarefas mais 
difíceis (...) empreender a execução do plano, porque o cara gerador deve ter 
seu plano individual. Isso vai ser difícil? Não, é só cumprir a lei, isso é coisa 
simples, o difícil é arredondar com município, valores, como será feito (...) 
então rever todos os alvarás, fazendo com que todos que gerem resíduos 
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apresentem planos de destinação né? Isso é muito fácil de se fazer, e obvio 
que era fazer o município ter o próprio plano, não é difícil porque tudo o que 
eles geram vai para o aterro ou vai para o resíduo da saúde, os próprios 
postos de saúde, os hospitais públicos do município, Janjão e as UBS todas 
tem contratado com empresa coletoras e destinadora dos resíduos 
insalubres. 

 

6.3.6 Categoria 6: Reciclagem de Resíduos Sólidos 
 

6.3.6.1 Subcategoria 1: Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis 

Sobre a atuação do município em relação a cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis o entrevistado explica: 

 

Pouco tem sido feito em relação a cooperativa de materiais recicláveis. É 
necessário fazer mais. Tem a lei, vou repetir, foi discutido na lei, foi debatido, 
foi aplicado na lei municipal. O princípio da lei federal é o lixo como fator de 
transformação do indivíduo pobre e morador de rua, como uma transição 
através do lixo, patamares diferentes, mas até agora digamos que está no 
papel, precisa de pegar isso ai, isso ai é um dos pontos de maior 
relevância(...) se eu não fosse me aposentar iria investir muito em debate da 
questão da transformação do indivíduo pobre, marginalizado através do lixo 
reciclável, reutilizável, dando a ele uma chance de reinserção social ou de 
crescimento da família dele através desse item. Mas que fique aqui registrado 
para você cobrar do colega que irá me substituir ...  

 

Ele acredita que a cooperativa de reciclagem deve ser ampliada, pois 

ela se apresenta de maneira muito tímida e comenta sobre a necessidade de haver 

mais investimentos nestas áreas, pois são fontes de negócio, emprego e renda, neste 

sentido ele afirma: “Os incentivos para as fontes de negócio mediante a valorização 

dos resíduos sólidos deve ser um fator de transformação, tem que priorizar as pessoas 

pobres que estejam a margem da sociedade para através do lixo, galgarem fontes de 

educação e de ganhos ...”. 

O entrevistado fala sobre a necessidade de investir na capacitação 

técnica para os catadores de materiais reciclados associados à cooperativa, para que 

a coleta seja mais eficiente: “É necessário capacitação técnica nas cooperativas para 

melhorar essa coleta”. 

 

6.3.7 Síntese Geral da Entrevista 3:  
 

Sobre a prática profissional o Entrevistado 3 conta que sempre esteve 

aberto ao diálogo, através de audiências públicas, porque acredita que um dos 

maiores desafios na gestão dos resíduos sólidos é a necessidade de educar o 
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cidadão. Neste sentido ele afirma que a atuação na gestão de resíduos sólidos é um 

trabalho em grupo e deve ser integrado, mas é necessário um gestor que encabece e 

que comande todo o processo.  

O Entrevistado 3 comenta sobre as pressões planetárias causadas pelo 

intenso consumismo, para tal ele fala da necessidade de haver mais educação para 

haver uma mudança de consciência visando melhorar as condições ambientais do 

planeta.  

Sobre os resíduos industriais ele conta que houve muitas audiências 

para encontrar soluções para obtenção da área e adequação do aterro da Fazenda 

Municipal e o desenlace encontrado foi o financiamento através dos proprietários da 

indústria. O valor investido pelos industriais seria revertido em “montante de lixo” que 

poderia ser lançado de forma controlada pelas indústrias no aterro. 

O entrevistado explica que o PMGIRSUF foi bem elaborado e acredita 

estar na vanguarda por ter um plano de destinação de resíduos pronto para ser 

executado apesar de sua efetivação ter sido prorrogada e neste sentido, ele elucida 

sobre a importância de os geradores elaborarem os próprios planos de 

gerencialmente de resíduos.  

Sobre a atuação do município em relação a cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis ele explica que é necessário haver uma ampliação e maiores 

investimentos, pois são fontes de negócio, emprego e renda, neste sentido o lixo deve 

ser visto como fator de transformação do indivíduo em vulnerabilidade social dando a 

ele a chance de reinserção social, além de fornecer capacitação técnica para melhorar 

a eficiência na coleta desses materiais.  

 

6.4 ENTREVISTA 4: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Entrevistado 4 possui graduação em Engenharia Agronômica e 

Zootecnia e doutorado em Geociências e Meio Ambiente.  

O entrevistado começou a trabalhar na prefeitura de Franca em 1993, na área 

de defesa ecológica. Em 2007 ele saiu da prefeitura e atualmente é professor e 

consultor técnico na área relativa ao meio ambiente. 

O agendamento da entrevista ocorreu por telefone, via Whatzapp, o qual 

já obtinha por conhecê-lo. 
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A entrevista ocorreu as 9 horas da manhã no escritório do entrevistado, 

e teve duração de 56 min.  

No decorrer da entrevista o entrevistado demonstrou muito 

conhecimento sobre assuntos relacionados ao meio ambiente. Ele evidenciou 

diversas vezes a importância de fazer pesquisas na área de resíduos sólidos, por ser 

uma área tão pouco estudá-la, principalmente no que diz respeito ao município de 

Franca.  

 

6.4.1 Categoria 1: Prática Profissional na Gestão de Resíduos Sólidos  
 

O entrevistado fala sobre suas lembranças a respeito da coleta de 

resíduos sólidos na cidade onde nasceu: 

 

Eu era moleque, e me lembro que em Patrocínio Paulista a coleta de lixo era 
feito numa carroça puxada por burro, mas naquela época Patrocínio Paulista 
tinha de 6.000 a 7000 habitantes, e também com a industrialização dos 
produtos,  as embalagens passaram a ter mais valor do que o conteúdo do 
próprio produto, este é um dos motivos que faz ter esta abundância de 
sacolas de plástico. 

 

Ele explica que sua função na gestão de resíduos sólidos era dar o 

parecer técnico para que os aterros pudessem ser licenciados: 

 

(...) eu como era técnico na área, eu tinha que dar o parecer técnico no âmbito 
Municipal, para depois ir para as outras instâncias estaduais, para que fosse 
feito o licenciamento dos novos aterros. E como eu tinha o conhecimento em 
leitura de projeto, mais os cursos que fizemos na CETESB, aprendemos a 
fazer os procedimentos para o licenciamento, e os projetos de aterro, porque 
também participamos de congressos.  

 

O entrevistado conta sua experiencia no encerramento e na revitalização 

de aterros em valas. “Na época eu também fiz vários projetos de aterros em valas nas 

cidades pequenas, com encerramento com plantio de eucalipto.”  

O entrevistado explana sua experiência profissional em relação a 

resíduos sólidos: 

 

E depois, com a saída da Lei obrigando os municípios a fizerem o plano de 
saneamento e os planos de resíduos sólidos, são dois planos distintos, mas 
com semelhanças, eu participei de maneira direta em vários planos da 
região, desenvolvi um conhecimento técnico e me especializei nesta área, 
acabei fazendo pós-graduação na área de meio físico degradado e com esse 
Know-how eu tive um conhecimento em vários segmentos de todos os tipos 
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de resíduos, industrial, da construção civil, resíduos orgânico, resíduos de 
varrição, de coleta, compostagem, de saúde, da tríplice lavagem das 
embalagens de agrotóxicos para fazer a logística reversa. 

 

6.4.1.1 Subcategoria 1: Bacia Hidrográfica  

Segundo o entrevistado 4 ele integra o Comitê de Bacias Hidrográficas, 

no qual a prioridade foi a aprovação do aterro sanitário do município de Franca. Neste 

sentido ele elucida: 

 

A gente teve neste universo um conhecimento em função de estar envolvido 
no processo, dentro do sistema público e às vezes participando de Consorcio, 
dentro do próprio comitê de bacias hidrográficas que foi fundado em 1996, 
onde uma das prioridades era a aprovação de projetos de saneamento 
ligadas à parte de resíduo, que eram a aprovação dos aterros sanitário, 
porque a maioria dos 23 municípios que fazem parte da bacia hidrográfica de 
Franca, não tinha aterros sanitário, hoje teoricamente, todos os nossos 
municípios tem aterros sanitários e aqueles que não possuem levam para um 
aterro sanitário particular. 

 

Corroborando com o que foi dito pelo entrevistado é importante explicar 

que Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande (CBH-SMG) foi 

fundado em 26 de maio de 1996 no contexto do art. 4º das Disposições Transitórias 

da Lei 7663/91. O Comitê constitui-se em um fórum de discussão sobre águas, que 

aponta de forma democrática e integrada soluções, metas, diretrizes e disciplinas aos 

usos múltiplos da água de forma a garantir a qualidade e quantidade de recursos da 

Bacia. O CBH-SMG é integrado por 23 municípios, dentre os quais Franca é a sede 

da Secretaria Executiva. É um colegiado com representação tripartite, sendo seu 

órgão plenário constituído de 66 membros titulares e suplentes eleitos por seus pares. 

A Bacia destaca-se por sua boa disponibilidade hídrica, ótimos índices de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. 

Destaca-se a implantação de Estação de Tratamento de Esgoto em 22 dos 23 

municípios da Bacia, de acordo com o Sistema Integrado de Gerenciamento Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo (SINGRH, 2019).  

Neste contexto ele elucida sobre o tratamento de esgoto referente CBH-

SMG “todos os municípios fazem tratamento, com exceção de São Joaquim da 

Barra que ainda não tem sua estação de tratamento, na nossa região.”  
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6.4.2 Categoria 2: Educação ambiental 
 

Sobre educação ambiental ele explica que deve ocorrer de maneira 

transversal, com pessoas especializadas e recurso financeiro e afirma: 

 

Franca embora aparenta ser tímida em termos de educação ambiental, ela 
acontece. Ela acontece no segmento privado, ela acontece no segmento 
público e acontece também nas ONGS, embora muitas ONGS que não 
divulguem e a mídia não coloque em divulgação, mas acontece em vários 
segmentos da sociedade civil e Pública também, atividades relativas a 
educação ambiental. Deveriam ter mais atividades de educação ambiental? 
Deveria, mas o que nós precisamos é mudar de atitude, mudança de 
comportamento da sociedade para ter um conceito melhor de 
desenvolvimento sustenta. 

 

De acordo com a reflexão acima o entrevistado discorre sobre a 

necessidade de mudar de comportamento: 

 

A informação existe, mas ninguém muda o comportamento, existe uma 
resistência na mudança de comportamento. Jogar papel de bala nas ruas, 
fumar e jogar o cigarro, a cinza, as coisas mais elementares, papel de cigarro, 
caixa de fósforo, enfim todo mundo sabe que é errado, todo mundo sabe 
que fumar faz mal para saúde e que pode dar câncer, mas todo mundo 
continua fumando, então, a consciência existe, o que falta é mudança de 
comportamento. 

 

O entrevistado fala a respeito dos conhecimentos adquiridos na área de 

gestão de resíduos sólidos e afirma sobre a necessidade de buscar conhecimento: 

 

O contexto é esse, a gente tem esse Know-how, esse conhecimento, mas 
ainda tenho muito que apreender, porque tem muita coisa nova acontecendo, 
e tem muito Know-how entrando no Brasil, tem muitas alternativas de gestão 
que a gente ainda não tem recursos financeiros, e talvez até não tenha 
conhecimento técnicos que é o caso da incineração e outros meios para 
poder fazer uma gestão melhor do tratamento  dos nossos resíduos sólidos. 
 

6.4.3 Categoria 3: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos de Franca (SP)  

 

Para a elaboração do Plano o diagnóstico é obrigatório no conteúdo 

mínimo do PMGIRSU, pois subsidia o prognóstico dos serviços, neste sentido ele 

afirma:  

 

(...) é no Plano de gestão de resíduos que deveria contemplar o diagnóstico, 
o prognóstico, mostrando a onde está o problema e como deve ser a solução, 
esse plano tem que apontar tudo isso. Qual é o plano de ação para atingir 
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tais metas, que reduza a coleta seletiva, procurar fazer as embalagens 
biodegradáveis, enfim “N” coisas que a gente ficaria a manhã toda falando. 

 

Dando continuação ao que foi afirmada acima o entrevistado discorre 

sobre a necessidade do plano fazer jus a realidade do município, para isso acha 

necessário a participação de diferentes entidades, tanto civil como publica, para 

realizar a renovação do mesmo: 

 

O que nós devemos fazer realmente é verificar se o plano contempla a 
realidade de Franca e executa-lo, provavelmente quando for fazer renovação 
do plano, no qual deve ser feito de 4 em 4 anos, então eu acho que já está 
na hora de chamar a sociedade, a cadeia produtiva em todos as suas etapas 
e o poder público, sentar para fazer uma renovação desse Plano dentro das 
necessidades de Franca. 

 

Corroborando com o que já foi dito ele revela que o Plano apresenta 

dados superficiais que foram colados e copiados do IBGE e que não retratam a 

realidade de Franca, no que diz respeito aos resíduos sólidos e revela:  

 

Porque pelo que eu li no plano e pelas informações que eu tenho, esse plano 
ficou muito a desejar para a realidade de Franca, ou seja foi mais um plano 
feito a “voo panorâmico”, no “control c control v” pegando os dados básicos 
do IBGE e não teve aquele detalhamento peculiar das características do 
município de Franca, essa é a verdade. 

 

Para ser possível um diagnóstico que de fato representasse a situação 

dos resíduos sólidos de Franca, ele explica que: 

 

Essa caracterização de acordo com que está na lei do plano de gestão de 
resíduos sólidos, são poucos municípios que preocupam em fazer esse 
detalhamento, mas existe através da CETESB, com várias amostragem que 
fizeram no passado, as porcentagens de lixos domésticos em relação aos 
demais, então existe uma amostragem a nível de várias cidades do interior, 
em relação a população e a quantidade. E de acordo com a região existe 
característica peculiar do perfil dos resíduos.  

 

Neste sentido o entrevistado discorre sobre a necessidade das 

empresas encarregadas pela elaboração do plano, exercer parcerias com entidades 

responsáveis pela gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos para obtenção de 

dados relativos ao diagnóstico e caracterização dos resíduos e esclarece alguns 

procedimentos:  
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(...) as empresas responsáveis pelos planos, que pegam para fazer, tem que 
fazer em parceria com a prefeitura e empresas coletoras, ou seja, pesar 
caminhão, pegar amostragem desses caminhões. E no caso de Franca uma 
cidade com quase 350 mil habitantes, eu acho necessário fazer as parcelas 
repetitivas, deveriam demorar aí no mínimo uns 15 dias, porque vai pegar de 
forma aleatório, não pode pegar numa sequência para ter precisão nos 
resultados, mas não é algo tão difícil, é vontade de pegar e fazer. Lógico vai 
demandar funcionário, acompanhamento técnico, leitura, pesagem, vai ter 
que levar todo esse resíduos para um pátio, para poder fazer a separação, 
de quanto tem de madeira, quanto tem de orgânico, quanto tem de plástico, 
quanto tem de metal, a parte ligada aos materiais inertes, tem que saber fazer 
está leitura, porque tem uma especificação técnica e  qualificar de acordo 
com as (NBR) normas brasileiras (ABNT) tem uma sequência de tudo isso 
para se classificar de acordo com a (ABNT). 

 

 

 

6.4.4 Categoria 4: Questões sobre o Gerenciamento dos resíduos sólidos 
 

6.4.4.1 Subcategoria 1: Gestão de resíduo sólidos  

 

Ele discorre a respeito dos resíduos sólidos “(...) a questão de resíduo 

sólido nos municípios da região vem arrolando desde o início do século 20, quanto 

teve o êxodo rural que aumentou as concentrações das populações nas cidades e 

aumentou a produção de resíduo. 

No entanto o entrevistado afirma que Franca está a frente no que diz 

respeito a gestão de resíduos sólidos, pois apresenta uma legislação muito severa e 

explana: 

 

Franca está na vanguarda em relação a outros municípios de grandezas em 
torno de 200 a 300 mil habitantes, ganhou prêmio na gestão de resíduos 
sólidos, umas duas, ou três vezes, mas não é às mil maravilhas, existe um 
empenho do ministério público, que faz os termos de ajustamento de conduta, 
quando a coisa não fica a contento. A legislação é muito severa e Franca tem 
um empenho muito bom no que diz respeito a gestão de resíduos, isto por 
um fato histórico muito interessante, a participação do ministério púbico, 
secretaria do meio ambiente e a participação da CETESB e a vontade da 
gestão pública, mas isso começou lá atrás, na década de 90 para poder ter 
uma gestão mais aprimorada dentro da legislação. 

 

Para isso ele explica que a CETESB trouxe conhecimento e capacitação 

técnica, aprimorando os técnicos que já trabalhavam na gestão dos resíduos sólidos 

no município e relata: 

 

Em 76 a CETESB veio para Franca, então com isso veio um grupo 
técnico que tinha as formações específicas para trabalhar com as questões 
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de poluições de água, de solo, de ar e resíduos sólidos, veja bem, com a 
presença da CETESB todos esses empreendimentos, disposição, coleta e 
tratamento de resíduo sólido no geral, sempre tiveram o apoio técnico e os 
técnicos daqui de Franca também buscavam essas informações através de 
Universidades, através de cursos fornecidos pelo estado e o comitê de bacias 
também promoveu várias vezes, tanto fomento financeiro para atender a 
demanda de fazer aterro sanitário para os municípios, como também atender 
o fomento para  capacitação técnica (...) Franca tem universo fantástica, 
porque tem quatro Universidades dentro do município e essas Universidades 
estão promovendo, estão forjando o técnico para atender essa demanda 
sobre os assuntos de gestão ambiental. 

 

No que se refere aos custos da gestão dos resíduos sólidos o 

entrevistado afirma que ainda não é possível obter lucro, pois as custas desses 

serviços são dispendiosas, por não ter evoluído o comportamento que visa a 

reciclagem e reutilização dos resíduos, neste sentido ele explana: 

 

O município paga por esta gestão ambiental é um imposto que nós pagamos, 
em geral todo mundo paga, para ter essa qualidade ambiental, então não 
tem como o município ter lucro, porque o município não é uma empresa que 
gera lucro, então se for ver na balança de varrição a fortuna que vai, em 
termos de gastos dos cofres públicos, a disposição de uma aterro. Então nós 
estamos ainda longe de ter um custo reduzido, devido ao vício que nós 
estamos vivendo, então não tem assim um olhar para o Horizonte no 
momento que reduza este custo, nós ainda estamos fazendo o que fazíamos 
na década de 90, coleta o lixo, paga para coletar, paga para fazer disposição, 
armazena  esse lixo sem fazer aproveitamento nenhum,  nem a retirada do 
biogás, o metano que tem nos aterro para poder vender as energias, nós não 
fazemos.  

 

6.4.4.2 Subcategoria 2: Fiscalização do Gerador  

Segundo o entrevistado é necessário haver maior fiscalização para 

coagir os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos a cumprirem com 

suas prerrogativas de acordo com o que está estabelecido na lei, neste sentido ele 

afirma: 

 

O que o município tem que fazer é ter órgãos fiscalizadores, junto aos fiscais 
de uso e ocupação do solo e a própria guarda civil da prefeitura deveria fazer 
essa fiscalização, porque eu acho que ela tem atribuição para isso e o 
efetivo do órgão ambiental da prefeitura é pequeno e reduzido, ele não têm 
“perna”, ele não tem estrutura para fazer fiscalização. E tem um conselho que 
é o COMDEMA que também não tem “perna” por ser um órgão consultivo e 
deliberativo. Então como é que vai fazer fiscalização se não tem um carro, 
não tem um corpo executivo. Tem todas essas falhas no sistema do nosso 
Município em relação ao meio ambiente, que tem que ser adequado, porque 
esta estrutura reduzida é a mesma do século passado, da década de 90. 
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O entrevistado acredita ser necessário criar um instrumento específico 

dando o poder de polícia fiscalizadora para os membros da estrutura de meio 

ambiente, neste sentido ele explica:  

 

(...) tem que criar uma nova lei, dando atribuição, de verificar, fiscalizar e 
multar aos membros do meio ambiente, ou fazer uma conexão com a guarda 
municipal, criando uma guarda verde, mas veja bem, a estrutura do meio 
ambiente vem sendo reduzida e é a mesma da década de 90 e até menor, 
pois não temos nem secretaria do meio ambiente, existe um secretaria 
composta, de planejamento e de meio ambiente, tinha que desvincular a 
secretaria de obra independente da secretaria de meio ambiente, pois a 
secretaria de meio ambiente tem que ter uma gestão própria, para que suas 
ações sejam independentes, montando uma estrutura técnica e outros 
membros, para que o sistema de meio ambiente seja eficiente. Porque o 
ministério público faz o papel dele, acionando tudo que tem que ser acionado, 
pede resposta e acompanha, e as respostas são boas. A CETESB que é um 
órgão fiscalizador que tem sede em Franca também faz um papel muito bom, 
o legislativo municipal também faz o papel dele de criar as leis, que aliás leis 
nós temos muitas, se for criar lei ao pé da letra, nós não daríamos conta de 
atender, em contra partida o órgão executor que é a secretária de meio 
ambiente ela é deficitária, ela não tem efetivo, ela não tem técnico suficiente, 
para tocar a demanda de um município como Franca de 350 mil habitantes e 
um território de 600 km². 

 

6.4.4.3 Subcategoria 3: Logística reversa 

A respeito do gerenciamento dos resíduos sólidos o entrevistado 4 fala 

sobre logística reversa, que é o controle e a operacionalização do fluxo de um material 

ou produto desde o seu ponto de origem até o seu local de consumo e afirma que a 

mais frequente e conhecida por ele é a realizada nas embalagens de agrotóxico e 

neste sentido ele relata: 

 

A logística reversa é complexa e recente, precisamos desenvolver muito 
nesse sentido. As logísticas reversas que nós mais temos assistido são 
as tríplices lavagens de embalagem de agrotóxicos, que é levada para uma 
associação dos Produtores Rurais, que entregam essa embalagem para os 
fabricantes de produtos agroquímicos depois da tríplice lavagem e 
armazenamento e parece que faz isso por ano, temos das baterias de 
celulares, de pilha, que aparecem em programas de banco e organizações, 
que fazendo essa coleta para levar esse material para fazer um 
aproveitamento, acho que desmancha esse material, e faz o aproveitamento 
dos materiais pesados, tem das lâmpadas fluorescente, as logística reversa 
dos pneus usados, existe também outras linhas mas agora me falha a 
memória. 
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6.4.5 Categoria 5: Reciclagem de Resíduos Sólidos 
 

6.4.5.1 Subcategoria 1: Cooperativa De Catadores De Materiais Recicláveis 

O entrevistado conta que houve muito empenho de alguns governos 

esquerdistas para implementação das cooperativas de catadores e explana sobre a 

dificuldade de organização dela:  

 

Os municípios, principalmente aqueles que tem políticas sociais como meta 
de seus governos, que é o caso do governo Petista em Franca, empenhou 
muito para poder fazer as cooperativas de catadores e os outros governos 
também, mas o que a gente vê é que as cooperativas de catadores é difícil 
de fazer uma organização com eles devido o nível de formação que eles 
possuem, tem que ter um líder, tem que ter uma pessoa que envolva e ao 
mesmo tempo a prefeitura apadrinhar a cooperativa ela acaba absorvendo 
aquela cooperativa como se fosse uma extensão da prefeitura. E aí aquela 
cooperativa ela começa a sair do campo de cooperativismo, numa ação 
cooperativista de fazer tratamento de resíduos sólidos e entra já no campo 
de assistencialismo. 

 

Ele afirma que “ainda prevalece a coleta individualizada e irregular, em 

que o catador é mal amparado (...) não tem um salário, utiliza-se do carrinho cantando 

o plástico, o papelão, a latinha de alumínio, aquilo que dá para vender naqueles 

caminhões que fazem a coleta e dali eles tiram a vidinha deles.”  

O entrevistado exemplifica essa realidade através de uma história 

relatada a seguir: 

 

A gente tem vários exemplos, tem uma mulher em Ibiraci, que ela faz essa 
coleta, e ela tá com filho na faculdade e é ela quem paga a faculdade deste 
filho, através da coleta seletiva entre aspas que ela faz, ela faz a coleta, e é 
um indivíduo não governamental e deveria ter um apoio melhor, mas a 
absorção da prefeitura pelas cooperativas é difícil, tem que ter uma liderança, 
tem que pôr uma assistente social dando apoio a essas cooperativas.  

 

6.4.5 Síntese Geral da Entrevista 4:  
 

Sobre a prática profissional, o Entrevistado 4 sempre trabalhou e se 

especializou na área técnica no âmbito municipal e estadual e na área de meio físico 

degradado, fez diversos estudos e projetos de aterros em valas em cidades pequenas 

e acredita na importância de fazer pesquisas na área de resíduos sólidos. Segundo 

ele Franca tem um empenho muito bom no que diz respeito à gestão de resíduos e 

isso veio dos anos noventa, conta com a participação do ministério Público, Secretaria 

do Meio Ambiente e da CETESB, além da vontade pública e sempre buscando 
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informações e contando com apoio das universidades. Mas ainda falta muito para 

aprender e colocar em prática, com esse Know-how e tecnologias que a cada dia se 

desenvolve ou que chega ao Brasil para que se torne uma atividade que não gere 

prejuízo. 

O entrevistado conta que apesar disto o município paga por esta gestão 

ambiental, ou seja, o imposto que nós pagamos, pagamos para ter essa qualidade 

ambiental, pois continuamos fazendo o mesmo da década de 90, coletar o lixo, pagar 

para coletar, pagar para fazer disposição, armazenar esse lixo sem fazer 

aproveitamento, nem a retirada do biogás, já que o metano dos aterros pode ser 

vendido para retirar as energias. Para ele um dos agravantes é a resistência a 

mudança de comportamento, que pode ser analisado com simples cotidiano, em que 

se continua jogando papel de bala nas ruas. 

Sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos de Franca ele acredita que deveria contemplar o diagnóstico, o prognóstico, 

mostrando onde está o problema e como deve ser a solução. Para o entrevistado o 

plano ficou a desejar para a realidade de Franca, e quando for fazer a renovação, de 

quatro em quatro anos, deverá chamar a sociedade e todas as etapas da cadeia 

produtiva juntamente com poder público e fazer uma renovação dentro das 

necessidades reais do município, fazer parcerias com as empresas envolvidas, fazer 

análises dos caminhões de coletas. 

Na questão sobre o Gerenciamento dos resíduos sólidos, ele defende 

que é necessário maior fiscalização com os responsáveis pelo gerenciamento dos 

resíduos sólidos, que o município tenha órgãos fiscalizadores, junto aos fiscais de uso 

e ocupação do solo e a própria guarda civil da prefeitura para poder ter recursos e 

jurisdição necessários, para tal. Acredita que devam ser criadas leis dando atribuições 

e ser criado um corpo técnico que seja capaz de suprir a necessidade de um município 

com mais de 350 mil habitantes e um território de 600 km² 

O entrevistado conta que houve muito empenho de alguns governos 

esquerdistas para implementação das cooperativas de catadores e explana sobre a 

dificuldade de organização da mesma, pois muitas vezes é difícil de fazer uma 

organização com eles devido o nível de formação que eles possuem, a falta de 

liderança e organização, o que fez com que a cooperativa se torne, apenas uma 

extensão da prefeitura. Na sua opinião deve-se tornar, um campo de assistencialismo, 
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onde tem que ter uma liderança, tem que pôr uma assistente social que dê apoio a 

essas cooperativas. 
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

7.1 HISTÓRICO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE FRANCA-SP.  

 

Para que fosse possível compreender a trajetória histórica da gestão dos 

resíduos sólidos do município foi necessária a leitura de documentos da 

Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Franca e de Relatórios 

Técnicos da Distribuidora do Distrito Industrial e Resíduos Sólidos de Franca 

(DINFRA), juntamente com a análise de conteúdo das entrevistas com os gestores, 

buscando a transversalidade a respeito do tema.  

A entrevistada 2 assumiu a gestão dos resíduos sólidos do município em 

1983 e afirma: “eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu falei para o prefeito, o senhor 

quer que eu resolva as questões dos resíduos, mas eu não sei nem para onde vai o 

saco de lixo que eu ponho na porta da minha casa, eu lembro que ele brincou comigo 

dizendo que ele também não”. 

Ela conta que na época os resíduos eram lançados a céu aberto, em 

lixões espalhados pela cidade, porque muitos geradores, para não pagar o descarte, 

lançavam os resíduos em área inapropriadas, já que não havia fiscalização adequada. 

Segundo a Coordenadoria de Meio Ambiente (2003) em 1985 a CETESB 

autorizou a utilização da Voçoroca das Maritacas como depósito de resíduos 

industriais, domiciliares e de serviços de saúde. De acordo com a entrevistada 2 a 

Voçoroca das Maritacas era um lixão a céu aberto situado dentro do perímetro urbano. 

Braga et al. (2002) define lixão como um local em que se deposita o lixo, sem nenhum 

projeto ou cuidado com a saúde da população e meio ambiente, sem tratamento dos 

resíduos e sem critérios de engenharia.  

Segundo Araújo e Ribeiro (2016) em relação aos lixões o meio físico é 

mais afetado, sendo a poluição do solo e alteração na capacidade de uso da terra, os 

impactos com maior intensidade. A forma inadequada de disposição dos resíduos 

favorece a proliferação de macro e microvetores, ocasionando problemas a saúde 

provocados pelos organismos patogênicos que são disseminados (Costa et al, 2016). 

Podendo também provocar o aumento do processo erosivo, emissões 

de odores, alteração da capacidade de uso da terra, dano ao relevo, poluição do solo, 



140 
 

 
 

queima do lixo, redução da biota do solo, redução da capacidade de sustentação da 

fauna, redução da biodiversidade nativa, alteração da paisagem (impacto visual) e 

desvalorização de terrenos vizinho (CALASANS, BARRETO, 2010). 

Foi possível confirmar pela Entrevistada 2 que o lixão da Voçoroca das 

Maritacas apresentava diversas irregularidades desde o início de sua operação, entre 

estas, podem ser citadas a disposição inadequada de resíduos; a disposição em 

margens de mananciais; áreas com RSU sem cobertura; focos de incêndio; e a falta 

de controle de entrada de resíduos.  

Este lixão foi interditado em 1989 mediante a pressão popular devido 

aos incômodos causados pelo lixão. A Entrevistada 2 conta que após essa 

mobilização social, os resíduos tiveram que ser descartados na Fazenda Municipal, 

inclusive os resíduos da saúde, mais uma vez de forma emergencial e sem 

planejamento, o que gerou a degradação e a poluição de uma nova área dentro do 

município.  

Essa intervenção da população circunvizinha ao lixão da Voçoroca das 

Maritacas configura-se como um processo participativo que, segundo Zaneti e Sá 

(2002) pode propiciar às pessoas e às comunidades uma reflexão contextualizada 

sobre a realidade e proporcionar formação e capacitação para organizações coletivas 

democráticas. Nos processos grupais, a participação, quando existe de fato, é 

necessariamente educativa. 

Essa participação consciente e organizada acarretou em ações 

concretas de transformação ambiental, intervindo de maneira direta na transformação 

da realidade, com a interdição do lixão na Voçoroca das Maritacas.  

Em maio de 1992 a prefeitura adquiriu a Usina de Reciclagem e 

Compostagem de Lixo “Antoine Laurent de Lavosier”, que receberia os resíduos de 

origem domiciliares. No entanto, desde o início apresentou problemas estruturais no 

que diz respeito a sua operacionalização, desta forma não conseguiu absorver a 

quantidade de resíduos domiciliares produzidos pelo município, ainda pela falta de 

conscientização da população no que diz respeito a segregação dos resíduos na 

fonte, como pode ser observado na fala da entrevistada 2: 

 

A ideia inicial desta usina era resolver o problema dos resíduos domésticos, 
mas o que ocorreu não só em Franca, mas também em outras cidades, foi 
que ela não resolveu o problema, porque a quantidade era muito grande de 
resíduos, então ela começou a fazer somente a triagem desse material e 
assim mesmo de forma ineficiente, aí esses resíduos passaram a ser 
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depositados no pátio e nas áreas adjacentes, pensando em uma futura 
compostagem o que não ocorreu. Então nos transferimos o lixão da Fazenda 
Municipal, para a área onde estava a usina e nas áreas adjacentes, que 
acabou virando um outro lixão. Então, você tinha pilhas e pilhas, montanhas 
e montanhas de resíduos, à espera de uma futura compostagem, os resíduos 
já estavam se deteriorando e começamos a ter sérios problemas. Como fica 
a céu aberto, começa a aumentar a quantidade de líquidos percolados e 
muito mal cheiro, então foi transferido um problema de um lugar para outro. 

 

Embora seja uma forma correta, natural e simples de tratamento dos 

resíduos, a compostagem ainda é muito pouco aplicada no Brasil. O principal motivo 

é que a coleta e separação dos materiais ainda é pouco executada pelas inúmeras 

dificuldades de ordem econômica e de logística e os resíduos orgânicos urbanos, que 

servem como matéria-prima para o processo, chegam às usinas de forma misturada, 

diminuindo a qualidade do composto. Além disso, a realização incorreta do processo 

de compostagem no pátio, com a falta de revolvimentos constantes, excesso de água 

nas leiras e a estabilização incompleta da matéria orgânica são fatores que 

contribuem para que o produto final seja de baixa qualidade, comprometendo o seu 

uso na agricultura e diminuindo seu poder de venda (BARREIRA; PHILIPPI JUNIOR; 

RODRIGUES, 2006). 

O composto de resíduos sólidos orgânicos para ser utilizado de maneira 

segura e eficiente deve ser corretamente estabilizado. Isto significa que a matéria 

orgânica original deve ser convertida para uma forma que seja mais resistente à 

degradação, contenha quantidades mínimas de componentes tóxicos e 

contaminantes (inertes e metais pesados) e seja livre de patógenos de plantas e 

animais (DICK E MCCOY, 1993). 

Desta forma a usina de compostagem acabou gerando novos problemas 

como afloramento de líquidos percolados e total ausência de estrutura de proteção 

ambiental em um processo que se resumia na simples triagem e trituração dos 

resíduos orgânicos, ficando os mesmos acumulados no pátio de cura e numa área 

adjacente, sem que fossem tomadas as medidas necessárias à sua perfeita 

compostagem.  

Os resíduos de saúde passaram a ser coletados separadamente após a 

implementação da usina de compostagem, uma incipiente tentativa da administração 

municipal implantar a “coleta seletiva”, no entanto os resíduos advindos da saúde 

eram encaminhados para a Fazenda Municipal onde foram enterrados sem tratamento 

adequado.  
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De acordo com André et. al., (2013), o manejo dos resíduos hospitalares 

pode apresentar sérios riscos de contaminação, durante a geração, acondicionamento 

e descarte, e ainda durante a coleta externa e disposição final, devido às 

características físicas e ao potencial de contaminação por meio de microrganismos 

existentes. Os resíduos hospitalares necessitam de prudência durante o manejo e 

disposição final devido às diferenças na composição e classificação dos resíduos, 

além de representarem riscos ocupacionais, de infecção hospitalar e ambiental, 

principalmente, se descartados de forma inadequada. O gerenciamento de resíduos 

hospitalares, além de considerar a área de geração, a natureza dos resíduos, deve 

avaliar o potencial de risco dos resíduos hospitalares, com o objetivo de realizar um 

manejo seguro e minimizar os riscos tanto para a saúde pública, quanto para o 

ambiente. 

De acordo com a Entrevistada 2, em meados 1992 a prefeitura tinha um 

processo no Ministério Público e na CETESB exigindo soluções dos problemas 

ambientais relacionados aos resíduos sólidos, neste contexto foi estabelecido um 

plano de ação que visava melhorar a infraestrutura da Voçoroca das Maritacas que 

passou a receber somente resíduos industriais de forma controlada. Neste contexto a 

CETESB classificou os resíduos sólidos industriais como sendo não inertes e não 

perigosos20. Desta forma a área destinada à disposição de RSU da Voçoroca das 

Maritacas, deixou de atuar como lixão e foi classificado como aterro controlado, após 

medidas emergenciais de adequação realizadas pela Prefeitura. 

Para Gonzaga (2008), o grande problema da destinação de resíduos na 

Voçoroca das Maritacas são os resíduos da indústria e os objetos que contém metais 

pesados e foram incorporados ao aterro junto com os ditos resíduos domésticos 

(pilhas, baterias de celulares, baterias de automóveis etc.), já que esses produtos 

contêm grande quantidade de metais pesados. Esses metais também são utilizados 

na pigmentação do couro, sendo usados metais do tipo cromo, que adequando mais 

ou menos a sua quantidade, confere a coloração desejada ao couro. 

O dano não se reproduz de forma imediata, e sim com o passar do tempo 

e principalmente o tipo de solo que é altamente permeável, junto com a quantidade 

 
20 Resíduos não inertes e não perigosos: São resíduos que não se apresentam como inflamáveis, 
corrosivos, tóxicos, patogênicos, e nem possuem tendência a sofrer uma reação química. Contudo, não 
se pode dizer que esses resíduos classe II A não trazem perigos aos seres humanos ou ao meio 
ambiente. 
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de precipitações, contribui para o processo de lixiviação do solo, levando assim esses 

metais para os lençóis freáticos da região, ou sendo transportado, como no caso 

específico em questão, para o córrego das Maritacas. Esses metais pesados, ao 

serem ingeridos pelo homem, através de alimentos contaminados, como peixe, e até 

mesmo quando usada essa água para irrigação de hortaliças, se acumula no corpo 

humano de forma bioacumulativa, isto é, o mecanismo do corpo humano não 

consegue eliminar tais substâncias, ocasionando lesões ou doenças dependendo do 

tipo de substância (GONZAGA, 2008). 

Até 2005, a Voçoroca das Maritacas foi usada como depósito de 

resíduos industriais. Depois de sua capacidade esgotada, acabou sendo desativada. 

Atualmente quem passa pelo local vê apenas um terreno com aparência de abandono. 

Gonzaga (2008) afirma que os trabalhos de infraestrutura executados 

pelo poder público na Voçoroca das Maritacas ficaram muito aquém do que seria 

recomendado, pois houve contaminação do solo, extermínio da fauna e flora, poluição 

das águas do Córrego das Maritacas, do lençol freático, e como consequência disso, 

de toda a bacia hidrográfica da região, já que logo abaixo o referido Córrego tem sua 

foz no córrego dos Bagres, este no córrego Sapucaí, e assim por diante. Toda essa 

grande bacia, que fornece água para várias regiões, vai sendo contaminada por 

metais pesados. 

Em 2010, a Secretaria de Serviços e Meio Ambiente realizou o 

diagnóstico e a sondagem do solo na Voçoroca das Maritacas, localizada na Vila 

Imperador, com o intuito de detectar qual projeto podia ser executado na área. No 

entanto os resultados deste diagnóstico não foram divulgados e até o momento foram 

gastos cerca de R$ 300 mil no local. Por enquanto, a previsão é que o espaço receba 

uma vegetação natural (GCN, 2010).  

Apesar dos estudos realizados serem relevantes do ponto de vista 

técnico e ambiental, nada concreto foi realizado no que se refere a revegetação e 

destinação final para a antiga Voçoroca das Maritacas.  

 A proposta de uso futuro da área deve considerar que os resíduos 

aterrados ainda permanecem em processo de decomposição após o encerramento 

das atividades por períodos relativamente longos, que podem ser superiores a 10 

anos (FEAM, 1995). Assim, independente do encerramento das atividades de 

recuperação do aterro, os sistemas de drenagem superficial de águas pluviais e de 

tratamento dos gases e líquidos percolados devam ser mantidos por um período de 
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cerca de 30 anos. Este período padrão é adotado por ser considerado suficiente para 

o maciço de lixo alcançar as condições de relativa estabilidade. 

Neste sentido Alberte et.al (2005) indica a implantação de áreas verdes, 

com equipamentos comunitários como praças esportivas, campos de futebol e áreas 

de convívio, nos casos de aterros próximos a áreas urbanizadas. Em todos os casos, 

a requalificação do aterro deve integrar a área ao seu entorno, considerando-se, 

principalmente, as necessidades da comunidade local. 

Para a requalificação do aterro recomenda-se a participação efetiva da 

comunidade. Deve, além de adequar ambientalmente a área, suprir os anseios e 

expectativas da população diretamente afetada, compreendendo, principalmente, a 

problemática social que envolve o destino dos indivíduos que utilizam o aterro como 

meio de subsistência, denominados de catadores de lixo. É imperativo que a 

administração pública lidere (financeiramente e politicamente) as ações de assistência 

às populações carentes (catadores) na construção de galpões e na formação de 

associações e cooperativas de reciclagem e agentes de reciclagem, com cursos 

contínuos de educação ambiental (ALBERTE et. al. 2005).  

De acordo com os documentos da Secretaria de Urbanismo e Meio-

Ambiente e Coordenadoria de Meio Ambiente (2003) a CETESB – Regional de Franca 

não apresentou qualquer manifestação relativa à suas atividades de controle, 

fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição no 

decênio que antecede a administração municipal assumida em janeiro de 1993, neste 

sentido a mesma buscou assessoria técnica através da CETESB São Paulo.  

Nesta época, os Resíduos da saúde eram coletados por veículo especial e 

encaminhados para o incinerador pertencente à prefeitura. A Entrevistada 2 afirma: 

“Nós fizemos um trabalho muito grande principalmente com os geradores de resíduos 

de serviço de saúde (...). Passamos a dar destinação, vamos falar adequada, mas não 

ideal, bem diferente do que se fazia antes, com essas medidas que foram tomadas”. 

No entanto, de acordo com a CETESB (1991) alguns fatores interferem 

na operação de um incinerador podendo vir a causar poluição ambiental e ineficiência 

na destruição de microorganismos. Além de apresentar um custo elevado, em grande 

parte em função das exigências ambientais com a depuração dos gases, sendo que 

nos Estados Unidos incluindo as despesas com embalagens e transportes, alcançam 

valores da ordem de U$ 600/tonelada (MOTTA; ORTH, 1988).  
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Em 2001, após o Termo de Ajustamento de Conduta via Promotoria do 

Meio Ambiente, foi proibido o uso do incinerador o que pressionou os geradores a se 

responsabilizarem pelos resíduos de saúde produzidos, desta forma, foi contratada 

uma empresa de Paulínia (SP), que passou a tratar em equipamento do tipo Autoclave 

e posteriormente destinar para o aterro sanitário na mesma cidade.  

Desta forma, ficou evidente que os RSU por muito tempo foram 

negligenciados, acumulando grandes proporção de lixo em diferentes pontos da 

cidade. A visível omissão inicia na concepção de um sistema que ignora a gestão de 

resíduos e se estende pelos órgãos de licenciamento, que são geridas de forma 

emergencial, sem um adequado planejamento e embasamento técnico, causando 

grandes impactos ambientais e econômicos.  

Em maio de 2006, foram iniciadas as atividades operacionais do Novo 

Aterro de Franca. Anteriormente, os resíduos urbanos e industriais eram depositados 

no Aterro Sanitário Fazenda Municipal e no Aterro Industrial das Maritacas, ambos 

considerados inadequados pela CETESB e com capacidade de recebimento esgotada 

(FRANCA, 2003).  

Breda (2016) explica que a principal preocupação em relação ao novo 

aterro da Fazenda Municipal está em sua operacionalização,  o que coloca o aterro 

no centro das atenções e como ator principal do modelo atual de gestão de resíduos 

do município de forma a estabelecer um modelo “aterrocentrista”, não se levando em 

consideração os princípios preconizados pela PNRS, ou seja: a não geração, a 

redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos e a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. O autor afirma que o aterro apresenta uma 

imensa quantidade de resíduos sólidos constituídos de materiais que poderiam ser 

aproveitados e que foram descartados de maneira incorreta, diminuindo a vida útil do 

aterro. 

Corroborando com essa afirmação o Entrevistado 3 afirma que a maior 

preocupação do município de Franca em relação a gestão dos resíduos sólidos era a 

obtenção e adequação do Aterro Sanitário. Ele conta que houve muitas audiências 

para encontrar soluções para obtenção da área e adequação do aterro da Fazenda 

Municipal e o desenlace encontrado foi o financiamento através dos proprietários da 

indústria. O valor investido pelos industriais seria revertido em “montante de lixo” que 

poderia ser lançado de forma controlada pelas indústrias no aterro. Desta forma a 

gestão dos resíduos sólidos de Franca sempre esteve atrelada as indústrias.  
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O gráfico a seguir apresenta a proporção de resíduos sólidos gerados 

no Município de Franca juntamente com o modelo tipo “aterrocentrismo” elaborado 

por Breda (2016), no qual o aterro aparece como centro das atuações operacionais 

no que se refere a destinação dos RSU, elucidada pelas setas esquematizadas no 

gráfico abaixo: 

 

Figura 7- Resíduos Sólidos Gerados no Município de Franca 

 
Fonte: Adaptado de EMDEF (2013) / BREDA (2016). 

 

Ao conceber um modelo “aterrocentrista”, admitem-se elevados gastos 

públicos e privados, de modo que o material não aproveitado dá lugar ao aumento da 

exploração de recursos naturais. Dentro de uma perspectiva da PNRS, a mudança 

comportamental dos geradores representa o maior, e talvez mais difícil, obstáculo a 

ser vencido (BREDA, 2016). 

Considerando que os controles existentes nos aterros de resíduos 

sólidos urbanos desestimula a segregação na fonte e a reciclagem dos resíduos 

passíveis de reaproveitamento (papel, plásticos, papelão, vidro, entre outros), 

Resíduos Sólidos Gerados no Município de Franca no 
Modelo "Aterrocentrico"

Lixo Doméstico  205,00 t/dia Lixo Industrial 88,00 t/dia SABESP Lodo 44,00  t/dia

Comercial 6,50 t/dia Rejeito de Usina 6,00  t/dia Sec. Obras 4,60 t/dia

Rural 3,65  t/dia SABESP Areia 3,00 t/dia Cemitérios 1,70  t/dia

Varrição 0,35 t/dia

Sanitário
Aterro

Municipal
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conforme estabelece a legislação vigente e pressupõe procedimentos operacionais a 

serem exercidos pelo poder público municipal, diferentes daqueles necessários para 

o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, ou seja, a existência de sistemas de 

controle operacional, de avaliação de compatibilidade e de aceitabilidade de resíduos, 

informações sobre processos industriais, sistemas de monitoramentos específicos, 

controle de empresas de transporte de resíduos industriais, entre outros aspectos, 

além de que pode acarretar no recebimento de resíduos perigosos Classe I, 

erroneamente enquadrados como resíduos sólidos industriais Classe II, conforme 

NBR 10.004 da ABNT (CONSEMA Nº 073/2004).  

E este tipo de pratica propicia às fontes geradoras o descumprimento 

das obrigações legais quanto à responsabilidade pelo gerenciamento adequado dos 

resíduos, comprometendo as já escassas áreas destinadas a aterros de resíduos 

sólidos urbanos, reduzindo a sua vida útil face ao recebimento de resíduos sólidos 

industriais e, ainda, podendo ocasionar prejuízos aos processos de degradação dos 

resíduos dispostos, em função da presença de contaminantes não característicos dos 

resíduos sólidos urbanos, onerando o sistema público de tratamento dos efluentes 

percolados. Considerando a dificuldade de identificação das origens, quanto ao ônus 

decorrente de eventuais contaminações oriundas da destinação final de resíduos 

sólidos industriais nas células de resíduos sólidos urbanos, recaindo sobre o Poder 

Público Municipal, os custos para remediação ambiental das áreas impactadas 

(CONSEMA Nº 073/2004). 

Segundo Breda (2016) a operação atual é de quase 25% acima da média 

inicial projetada de 300 toneladas por dia. O recebimento de resíduos que deveriam 

ser destinados à reciclagem e/ou a tratamentos específicos antes de serem dispostos 

no aterro reduz a vida útil do mesmo, que anteriormente era de 25 anos. Ou seja, as 

principais oportunidades de melhoria no modelo observadas foram justamente o foco 

na aplicação dos princípios da PNRS (não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar). 

Essa visão da Entrevistada 2 só reforça a afirmação de Breda (2016) no 

qual ele constata que a gestão de resíduos sólidos no município de Franca tem como 

foco a operacionalização do aterro, e não o gerenciamento dos resíduos, o que 

acarreta no recebimento de resíduos que poderiam ser destinados à reciclagem e/ou 

para tratamento. 

Na opinião da Entrevistada 2 fica eminente a necessidade de pensar em 

um novo aterro, ou a ampliação do já existente devido à demora para obtenção da 



148 
 

 
 

licença de funcionamento, que ocorreu só após 6 anos de tramitação, na CESTB de 

São Paulo. No entanto é necessário refutar essa opinião já que as medidas visando o 

desenvolvimento sustentável deveriam ser direcionadas ao prolongamento da vida útil 

do aterro já existente, assim como está na lei 12.305/10 e o Decreto nº. 7.404/10 sobre 

a PNRS que visa a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática 

de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos e diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os 

perigosos. Além disso, determina as responsabilidades dos geradores e do poder 

público, e os instrumentos econômicos aplicáveis para propiciar o aumento da 

reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente 

adequada dos rejeitos. 

A questão dos resíduos sólidos hoje é de suma relevância, uma vez que 

a sociedade moderna gera cada vez mais resíduos. Para tanto a legislação ambiental 

veio de forma gradativa estabelecer ou incluir a questão dos resíduos sólidos no 

ordenamento jurídico, inclusive no que diz respeito aos Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos.  

 

7.2 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DE FRANCA (SP) 

 

No Brasil, o tema ainda está incipiente, uma vez que a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos foi instituída apenas em 2010 a partir da promulgação da Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010a), e de seu Decreto nº 7.404, de 23 

de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010b); portanto, há muito que ser estudado e 

analisado.  

A Entrevistada 1 afirma que o plano “(...) poderia ter ficado melhor, mas 

você não tem condição para questionar e para contestar. Porque as pessoas que 

aceitaram o plano do jeito que ele está, eles assinaram uma nota e eles pagaram por 

um serviço que não estava bom e que não passou para a gente fazer uma avaliação 

antes. Eles aceitaram do jeito que estava.”  

Ela conta que a licitação realizada com a empresa responsável pela 

execução do plano de resíduos sólidos de Franca (SP) levou em consideração o valor 

licitatório: “(...)infelizmente leva em conta o menor preço e as vezes quem ganha não 

são, as empresas mais capacitadas, as empresas mais serias. Então, existe hoje até 
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uma fala de órgãos de instâncias superiores, que alguns planos são cópia e cola e a 

gente que é técnico fica muito subordinada às questões políticas dos nossos 

superiores de aceitar ou não o plano”.  

Ela esclarece que para a elaboração do Plano de Resíduos Sólidos de 

Franca foi necessária uma equipe técnica muito ampla e a Prefeitura não tinha mão 

de obra qualificada para a execução do mesmo. Portanto foi necessário abrir licitação 

para contratar uma empresa terceirizada, o que dificultou a colaboração participativa 

tanto da Secretária de Serviços e Meio Ambiente, como a participação social, que foi 

agravada pelo prazo restrito para aprovação do mesmo. 

O Entrevistado 4 afirma: “(...) o plano ficou muito a desejar para a 

realidade de Franca, ou seja foi mais um plano feito a “voo panorâmico”, no “control c 

control v” pegando os dados básicos do IBGE e não teve aquele detalhamento peculiar 

das características do município de Franca, essa é a verdade”. 

A lei não define que tipo de profissional deve ser responsável, nas 

entidades públicas ou privadas, pela elaboração dos planos. O Manual publicado pelo 

Ministério do Meio Ambiente sugere, porém, a nomeação de um Comitê Diretor com 

representantes dos principais órgãos municipais (ou regionais); sugere também um 

Grupo de Sustentação integrado por “representantes dos Conselhos de Meio 

Ambiente, Saúde, Saneamento Básico e Desenvolvimento Urbano, e de organizações 

da sociedade civil como entidades profissionais, sindicais, empresariais, movimentos 

sociais e ONGs, comunidade acadêmica e convidados em geral”. O Comitê Diretor 

tem função executiva, enquanto “o Grupo de Sustentação será responsável por 

garantir o engajamento de todos os segmentos no processo participativo” de 

elaboração dos planos (SEBRAE/MS, 2012).  

A Lei de Resíduos Sólidos e o Decreto que a regulamenta definem 

detalhadamente o conteúdo mínimo do plano. Para atender ao que é determinado 

pela legislação, têm o objetivo de cumprir principalmente a função de “controle social”. 

Esta função implica não só a elaboração de uma agenda de audiências públicas 

adequada às características do município ou região, mas também a convocação dos 

geradores de resíduos sólidos empresas, entidades públicas e cidadãos para que 

cooperem no diagnóstico, análise, planejamento e implementação das ações do plano 

de acordo com suas obrigações legais resultantes da Responsabilidade 

Compartilhada. Os planos devem ter um horizonte de aplicação de 20 anos, com 
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atualização ou revisão a cada quatro anos, a fim de incorporar aprendizados e novas 

tecnologias para o manejo dos resíduos sólidos (PNRS, 2010). 

Neste sentido, ao analisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Franca (SP) (PMGIRSU), visando à 

observância ao conteúdo mínimo exigido pelo PNRS no Art. 19 da Lei nº 12.305/2010 

foi possível ampliar a compreensão sobre a gestão de resíduos sólidos do município 

e constatou-se que o PMGIRSUF apresenta algumas ineficiências que serão 

esclarecidas a seguir.  

O capítulo 5.4.1.1 Diagnóstico revelou a necessidade de um enfoque 

técnico, estruturado com dados e informações sobre o perfil do município, para 

compreender a situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território.  

Corroborando com esta afirmação o Entrevistado 4 acredita que deveria 

contemplar o diagnóstico e o prognóstico, mostrando aonde está o problema e como 

deve ser a solução. Para ele o plano ficou a desejar no que diz respeito a realidade 

de Franca. Ele declara ser necessário que na revisão do Plano, que ocorre de 4 em 4 

anos, seja possível a participação da sociedade, da cadeia produtiva, juntamente com 

poder público, para produzir um documento que reflita as reais necessidades do 

município.  

A Entrevistada 2 acredita que a Secretária de Serviços e Meio Ambiente 

juntamente do a ENDEF e a CETESB precisam revisar o Plano pois o mesmo não 

reflete a realidade do município no que diz respeito ao diagnóstico e caracterização 

dos resíduos e demostra uma preocupação de colocá-lo em prática, no entanto ela 

afirma que o município possui poucos profissionais no quadro de funcionários, por 

isso a lei não pode ser cumprida.  

Com relação ao capítulo 5.4.1.2 Identificação de áreas ambientalmente 

adequadas de rejeitos, é imprescindível haver maior integração entre o PMGIRSUF e 

o Plano Diretor do município aprovado em 17 de janeiro de 2003 e que há mais de 10 

anos não passa por revisão. Mantendo este dispositivo legal é necessária a urgente 

atualização do licenciamento ambiental do Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares e 

Industriais de Franca - Ambientalista Professor Ivan Vieira, para que ele esteja em 

conformidade com a lei.   

No que se refere ao capítulo 5.4.1.3 Soluções Consorciadas ou 

Compartilhadas, fica evidente a necessidade de implantação de uma gestão de 

resíduos consorciada ou compartilhada com outros municípios, para o desempenho 
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de funções ou serviços públicos de interesse comum. Segundo Schneider; Ribeiro e 

Salomoni (2013) trata-se de uma forma de cooperação federativa comumente adotada 

para o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação de serviços que 

demandam ou recomendam o envolvimento de mais de um ente federativo. 

Para que a PMGIRSU de Franca (SP) possa cumprir as exigências 

impostas nos incisos IV; VIII; XIII do PNRS, referentes aos capítulos 5.4.1.4 Plano de 

Gerenciamento Específico, 5.4.1.8 Responsabilidades atribuídas na implementação e 

operacionalização e 5.4.1.13 Custos da prestação dos serviços é indiscutível a 

necessidade da formulação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) pelo setor público municipal e pelas empresas privadas. Esse documento tem 

valor jurídico e comprova a capacidade de uma empresa gerir todos os resíduos que 

eventualmente venha a gerar. A intenção de ter um documento como esse é ter 

segurança de que os processos produtivos em Franca sejam controlados para evitar 

grandes poluições ambientais e as devidas consequências para a saúde pública e 

desequilíbrio da fauna e da flora. 

Em relação ao inciso VI do PNRS referente ao capítulo 5.4.1.6 

Indicadores de desempenho operacional e ambiental do PMGIRSU de Franca (SP), o 

município apresenta apenas um projeto para implantação de indicadores de 

desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. Entretanto sua implementação parece distante de 

acontecer já que este mesmo projeto já havia sido explanado no PMGIRSUF de 2003. 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) produziu um documento 

Guia referencial para Medição de Desempenho e o Manual para Construção de 

Indicadores que pode auxiliar a definição de indicadores eficientes para o 

desempenho dos serviços públicos e demais ações relacionadas no PMGIRSU. 

No entanto, o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento) vem levantando dados sobre o manejo de resíduos sólidos em 

municípios brasileiros, e produzindo indicadores que permitem análises entre 

municípios de mesmo porte, da mesma região ou outras circunstâncias. Considera-se 

importante que a definição dos indicadores do plano de gestão seja ao máximo 

possível coincidente com os indicadores eleitos pelo SNIS, permitindo assim, que 

desde o primeiro monitoramento, os municípios possam analisar sua situação à luz 

de uma série histórica já existente (MACHADO, 2014). 

http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2010-12-08.2954571235/Guia%20-%20Indicadores%20(versao%20preliminar%20Dez%2009).pdf
http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2010-12-08.2954571235/Guia%20-%20Indicadores%20(versao%20preliminar%20Dez%2009).pdf
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No que concerne o Inciso XII sobre o incentivo à criação de mecanismos 

para a concepção de fontes de negócios, emprego e renda mediante a valorização 

dos resíduos sólidos do PNRS referente ao capítulo 5.4.1.12, o PMGIRSUF apresenta 

um projeto, o que implica em ações práticas para sua implementação. A efetivação de 

planos de negócio do setor de resíduos em Franca alicerçados por um bom 

planejamento através de um PMGIRSU poderia resultar em criação de empregos, 

oportunidade de negócios, promovendo o desenvolvimento sustentável do município, 

assim como maior incentivo a cooperativa de catadores de materiais recicláveis já 

existentes.  

O PMGIRSUF apresenta o Programa formal de educação ambiental que 

foi analisado no capítulo 5.4.1.10 desta pesquisa, estando inserido no currículo 

escolar do município de modo transversal e interdisciplinar, relativo ao inciso X da 

PNRS que reconhece a Educação Ambiental como um de seus principais 

instrumentos. Neste sentido, apesar do PMGIRSUF apontar as falhas e a necessidade 

de melhoria neste quesito, são necessárias ações práticas e efetivas. 

 Pois o envolvimento em processos educativos no contexto dessa gestão 

inovadora a que se propõe a nova política de resíduos, não deve se restringir as 

escolas do município, é necessário ampliar sua atuação inserindo treinamento e 

capacitação técnica, até porque compreende uma diversidade de públicos e agentes 

dessa cadeia, em especial, o catador de material reciclado, que deve ser visto como 

agente relevante nas ações de informação e educação ambiental; o consumidor, dada 

a designação de sua responsabilidade face à referida Política, sendo a educação 

ambiental aspecto e programa indissociável; e, dos segmentos produtivos, que devem 

incorporar a sustentabilidade aos processos de produção.  

Assim, frente ao desafio proposto por essa política, vale buscar 

inspiração numa pedagogia emancipadora, que mais do que transmitir conteúdos e 

procedimentos, propicia momentos de reflexão crítica, de diálogo com a realidade 

cotidiana e popular, seja em fóruns coletivos, em pequenos grupos ou mesmo 

individualmente, sempre considerando o contexto cultural, social, econômico, político 

e ambiental. Uma pedagogia que fomente processos educativos continuados que 

promovam a cidadania ambiental, qualificando a participação pública nos processos 

decisórios e de gestão ambiental e mobilizando a sociedade sobre a necessidade de 

uma alteração profunda em toda cadeia relacionada aos modos de produção e 

consumo (MACHADO, 2014). 



153 
 

 
 

No PMGIRSUF, no que se refere o inciso IX do PNRS analisado nesta 

pesquisa pelo capítulo 5.4.1.9 Programas e ações: capacitação técnica, apresenta um 

projeto com um prazo para ser implementado em 3 anos. Entretanto esse mesmo 

projeto de capacitação já havia sido proposto no primeiro documento relativo 

PMGIRSUF de 2003, ou seja, se passaram 4 anos desde sua elaboração e ainda não 

saiu do papel.  

O PMGIRSUF precisa ampliar os Programas e ações das cooperativas 

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

formadas por pessoas físicas de baixa renda, para que se possa cumprir com as 

exigências da Lei Nº 12.305/2010, inciso XI analisado no capitulo 5.4.1.10 Programas 

e ações: educação ambiental desta pesquisa, pois o índice de materiais efetivamente 

encaminhados para reciclagem, atualmente, é em média de 3,47%, índice ainda muito 

reduzido para que se consiga desenvolver projetos de sustentabilidade econômica 

das cooperativas. 

No que se refere à fiscalização, indicado no inciso XVI do PNRS 

pertencente a análise do capítulo 5.4.1.16 é necessário que os programas sejam 

implementados para garantir a verificação do cumprimento das disposições 

contratuais quanto a todos os seus aspectos: jurídicos, técnicos e administrativos.  

Contudo, como o PMGIRSUF deve ser revisto a cada ciclo de quatro 

anos, observado prioritariamente o período de vigência do Plano Plurianual Municipal, 

pode e deve ser aperfeiçoado.  

Outra questão importante é a atualização e alteração das políticas 

urbanas, em termos de sustentabilidade, para melhorar as condições de vida dos 

munícipes, assumindo papel central no desenvolvimento socioambiental (FERREIRA; 

FUENTES, 2014).  

Apesar de terem sido percebidos avanços e conquistas, no que se refere 

à integração do sistema nos seus mais diversos níveis, observou-se, na prática, a 

existência de uma série de conflitos e contradições que se estabelecem no cotidiano 

na aplicação da PNRS do município de Franca.  

 

7.3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Os Planos de Gerenciamento devem ser elaborados e executados pelas 

empresas e entidades responsáveis pela geração de Resíduos dos serviços públicos 
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de saneamento básico; Resíduos industriais; Resíduos de serviços de saúde; 

Resíduos de mineração gerados nas atividades de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; Resíduos perigosos, ou que tenham características de 

composição ou volume diferentes dos resíduos domiciliares segundo classificação do 

Poder Público Municipal, gerados por estabelecimentos comerciais ou de prestação 

de serviços; Resíduos de construção civil. Esses planos devem submeter-se às regras 

previstas na Lei e nos Planos Municipais, Estaduais e Federal. Também deve ser 

indicado se a solução adotada é a formação de consórcios ou o compartilhamento 

com outros geradores (BRASIL, Lei N° 12.305, 2010). 

O município de Franca tem forte presença de indústrias do ramo 

coureiro-calçadista. Neste sentido a entrevistada 1 explica que a indústria de calçados 

se estabelece através de uma cadeia produtiva extensa, que vai desde fabricas, 

bancas de pesponto, bancas de corte, fabriquetas de fundo de quintal, dentre outras, 

por isso a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos é um processo complexo e 

de difícil solução.  

Segundo Pacheco (2006), há dois tipos de resíduos sólidos gerados 

pelos curtumes que podem causar problemas ambientais quando não tratados de 

forma adequada: o lodo gerado nas estações de tratamento de efluentes que pode 

conter teores significativos de cromo, e os resíduos curtidos, como o pó de 

rebaixadeira e as aparas de couro que, por possuírem teores de cromo, são 

resistentes à degradação natural do meio ambiente. 

Os resíduos de couro gerados pelos curtumes e fábricas de calçados 

são os que merecem maior atenção por serem classificados pelo CONAMA (2002) e 

pela ABNT NBR 10004 (ABNT, 2004) como resíduos classe I – Perigosos. 

 No entanto CETESB de Franca licencia e autoriza as indústrias do setor 

calçadistas a descartarem os resíduos no Aterro da Fazenda Municipal, pois 

classifica-os como não perigosos e não inertes (resíduos classe II). 

É importante ressaltar que  o município de Franca é cortado pelo Rio 

Ribeirão do Bagres, que nasce na zona leste da cidade, no jardim Rivera e atravessa 

diversas avenidas da cidade recebendo efluentes das indústrias antes de desaguar 

no Rio Sapucaí, integrante da bacia do Rio Grande, que nasce na Serra da 

Mantiqueira na cidade de Campos do Jordão-SP e deságua no Lago de Furnas já no 

estado de Minas Gerais. Estudos apresentados sobre problemas de contaminação 

das águas e sedimentos do Rio Ribeirão dos Bagres por cromo, divulgados por Duó 
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et al. (2006) e Matamet (2013), apresentaram concentrações de cromo superiores ao 

limite máximo permitido pela resolução Conama nº 357/05 (CONAMA, 2005) que é de 

0,05 µg/L.  

Portanto é necessário um acompanhamento constante dos índices de 

cromo presentes no rio em questão, e um melhor monitoramento dos órgãos 

ambientais, nos âmbitos municipais, estaduais e federais, pois são essenciais para a 

melhoria desses indicadores.  

Para aumentar a vida útil do Aterro da Fazenda municipal, é necessária 

a implementação dos planos de gerenciamento dos resíduos industriais, pois estes 

são responsáveis por 20% do total dos resíduos destinados ao aterro. Ao dividir o total 

gerado no ano (133.710 toneladas por 360 dias), obtém-se uma média diária de 

371,41 toneladas, quantidade quase 25% maior do que a média diária inicial, estimada 

de 300 toneladas por dia, o que certamente reduzirá a vida útil do aterro (BREDA, 

2016). 

A entrevistada 1 confirma que a responsabilidade dos resíduos sólidos 

é do gerador. Neste sentido ela explana sobre a dificuldade de gerir os resíduos 

sólidos industriais, pois as empresas terceirizadas e contratadas pela indústria para 

gerir os resíduos, não fazem o transporte e a disposição final de forma adequada.  

Com relação a este assunto a entrevistada 2 afirma que as micro e 

pequenas empresas não conseguiriam realizar o gerenciamento e acabariam 

lançando os resíduos em lugares inadequados, o que demostra uma visão paternalista 

da administração municipal em relação a gestão dos resíduos sólidos.  

Portanto, a prática do gerenciamento dos resíduos sólidos no município 

de Franca se limita na terceirização desses serviços pelas empresas, sem um 

adequado planejamento, o que acarreta na destinação inadequada de resíduos 

sólidos, gerando passivos ambientais por toda a cidade, ou sendo descartados no 

Aterro da Fazenda Municipal sem o devido tratamento, que acaba mais uma vez 

sendo remediados pelo município. Esta prática pode levar na falência do sistema, com 

baixo índice de reciclagem, exclusão social, prejuízos econômicos e degradação 

ambiental.  

Para mudar este panorama é necessário que esses geradores 

desenvolvam políticas sócioambientais, investindo no ciclo da reciclagem como um 

todo, inclusive desenvolvendo programas de educação sócio-ambiental; utilizar, nos 

seus processos de produção, materiais recicláveis, em substituição aos materiais 
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virgens; produzir embalagens e produtos que sejam reutilizáveis ou de fácil 

reciclagem, atribuindo ao seu produto valores ambientais, o que será reconhecido por 

seus clientes, fechando-se, assim, o ciclo, que se fortalece, na medida em que seus 

elos se retroalimentem mutuamente (GALBIATI, 2012).  

 

7.4 RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

A Entrevistada 2 afirma que depois da implantação do aterro sanitário as 

questões sobre reciclagem dos resíduos sólidos deveriam ter evoluído: “(...) tem que 

diminuir material reciclável que vai para o aterro, que é esse material que demora anos 

e anos para se decompor (...)”. 

A Entrevista 1 fala sobre a falta de consciência dos cidadãos a respeito 

da reciclagem dos resíduos sólidos e a resistência que muitos ainda possuem em 

separar o lixo na fonte.  

Por natureza os seres humanos apresentam resistência a mudanças, 

estas só se efetivam quando motivadas e por uma causa justificável e não 

simplesmente pelo ato mecânico em si (NETO E COLESSANTI, 2005). 

A reciclagem apresenta-se como uma atividade lucrativa para os que 

detêm o poder de controlar parte dessa cadeia produtiva, no que se refere aos 

resíduos sólidos recicláveis, tornando-os novamente consumíveis é amplamente 

difundida como uma ação essencialmente benéfica, que ajuda a diminuir danos 

ambientais, pois permite o reaproveitamento de parte dos resíduos sólidos, 

colaborando para a solução de um dos maiores problemas urbanos da atualidade, 

sobre o que fazer com o lixo. A ideia da benesse da reciclagem se pauta ainda na 

preservação de certos recursos naturais que seriam gastos na fabricação de novos 

produtos (LEAL, THOMAZ JUNIOR, GONÇALVES, 2002).   

O catador participa como elemento base de um processo produtivo ou 

de uma cadeia produtiva bastante lucrativa, para outros é claro, que têm como 

principal atividade o reaproveitamento de materiais que já foram utilizados e 

descartados e que podem ser reindustrializados e recolocados novamente no 

mercado para serem consumidos (LEAL, THOMAZ JUNIOR, GONÇALVES, 2002).  

 

 



157 
 

 
 

7.4.1 Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclados  
 

A Entrevistada 1 afirma a necessidade de criar novas associações e 

cooperativas de catadores para o município: “Franca já tem espaço para ter uma outra 

cooperativa (...), mas não caminhou, por que os catadores não querem, eles preferem 

catar e vender em depósito de sucatas do que se vincularem a alguma cooperativa”. 

O Entrevistado 4 conta que houve muito empenho de alguns governos 

esquerdistas para implementação das cooperativas de catadores e explana sobre a 

dificuldade de organização da mesma, devido ao nível de formação que eles 

possuem, a falta de liderança e organização, o que faz com que a cooperativa se torna 

apenas uma extensão da prefeitura, tendo uma característica assistencialista.  

Entretanto de acordo com Rosa e Giometti (2014) seria necessário 

adequar as ações da prefeitura de Franca em relação a cooperativa antes de fundar 

novas associações, já que ela possui uma postura paternalista, fomentando uma 

relação assistencialista e de dependência. Desta forma o apoio da prefeitura se 

mostra inadequado já que não contribui para tornar a cooperativa independente.  

Sobre a atuação do município em relação a cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis, o entrevistado 3 explica que é necessário haver uma ampliação 

e maiores investimentos, o lixo deve ser visto como fator de transformação do 

indivíduo em vulnerabilidade social dando a ele a chance de reinserção social, além 

de fornecer capacitação técnica para melhorar a eficiência na coleta desses materiais.  

Neste sentido Zaneti e Sá (2002) afirmam que não existe políticas 

públicas para o setor, com intenção explícita de gerar novas formas organizativas 

capazes de dar autonomia, consciência crítica e poder de modificar sua qualidade de 

vida, aos indivíduos e grupos ligados aos serviços de catação, separação e 

comercialização do lixo urbano. 

PMGIRSU de Franca (2016) propõe o incentivar e qualificar os 

processos, melhorar os procedimentos da coleta seletiva e posteriormente instituir a 

Bolsa de Reciclagem e a bolsa de Resíduos de Franca, o que poderá fomentar novas 

oportunidade de negócio.  

Em 2005, o serviço realizado pela Prefeitura, em parceria com a 

Cooperfran (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Franca) e Pastoral 

do Menor, recolhia quatro toneladas por dia de materiais passíveis de serem 

reciclados e depois de 5 anos passou a coletar oito toneladas por dia, cerca de 2.653 
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t/ano. A cobertura da coleta seletiva abrange 200 bairros da cidade, 90% do total 

(LUQUES, 2010). 

Segundo o PMGIRSU de Franca (2016) a cooperativa apresenta um 

índice muito baixo de materiais efetivamente encaminhados para reciclagem o que é 

desfavorável a sustentabilidade econômica da mesma, além da relação desfavorável 

economicamente com a Pastoral do Menor.  

O sistema de trabalho da Cooperfran sofreu alterações. A coleta, 

separação e venda dos materiais recolhidos é dividido. A Prefeitura percorre os bairros 

uma vez por semana com caminhões da Colifran e recolhe os recicláveis. Antes essa 

etapa era feita pelos catadores da Cooperfran. Na usina montada em espaço cedido 

pelo município, no Distrito Industrial, a Cooperfran separa cada tipo de material e 

compacta para venda. Assim como foi constatado na análise do PMGIRSU de Franca 

o espaço físico onde a cooperativa trabalha necessita de melhorias para que o 

trabalho se desenvolva de maneira satisfatória (PMGIRSUF, 2016).  

A negociação com empresas de reciclagem é feita pela Pastoral do 

Menor. O lucro é dividido da seguinte forma: 75% para ser dividido entre os 

cooperados e 25% para serem aplicados nos projetos da Pastoral do Menor. “A venda 

rende cerca de R$ 30 mil por mês (LUQUES, 2010).  

Os catadores demostram uma insatisfação com o vínculo que possuem 

com a Pastoral do Menor e da Família, que ocorre desde o início da fundação da 

cooperativa no ano de 2000, e obriga os catadores a cederem 25% dos lucros para 

pastoral, pois a mesma cede um caminhão com prensa, utilizada na coleta dos 

recicláveis (ROSA; GIOMETTI, 2014). 

 

7.4.2 Coleta Seletiva   
 

A Entrevistada 2 afirma que após a implantação do aterro sanitário as 

questões dos resíduos sólidos no que diz respeito a coleta seletiva deveria ter 

evoluído.  

De acordo com Gonçalves (2000) o sucesso de um programa de coleta 

seletiva, visando à reciclagem, depende do envolvimento da população, através de 

um bom programa de comunicação e educação ambiental; uma boa logística de 

coleta; e um bom sistema de escoamento dos materiais. A coleta seletiva deve ser 

planejada considerando esses três elos, sendo que o planejamento deve ser feito “de 
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trás para frente”, primeiro definindo a destinação a ser dada aos materiais, depois 

escolhendo a logística a ser adotada para a coleta e, só então, elaborando o programa 

de educação ambiental, que deve ser constante, e não apenas uma campanha. É 

aconselhável começar com um projeto piloto em um bairro, expandindo, aos poucos, 

para toda a cidade.   

De acordo com a Lei Nº 12.305/2010 os Municípios que implantarem a 

coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis ou recicláveis formadas por pessoas físicas de 

baixa renda têm prioridade no acesso aos recursos da União. 

 

7.5 CORRUPÇÃO    

 

A corrupção é um dos grandes males que afetam o poder público. 

Também pode ser apontada como uma das causas decisivas da pobreza das cidades 

do país. A corrupção corrói a dignidade do cidadão, contamina os indivíduos, deteriora 

o convívio social, arruína os serviços públicos e compromete a vida das gerações 

atuais e futuras. Esta prática condena a nação ao subdesenvolvimento crônico 

(TREVISAN et.al, 2003). 

Bobbio (1998, p. 293) define corrupção como "o fenômeno pelo qual um 

funcionário público é levado a agir de modo diverso dos padrões normativos do 

sistema, favorecendo interesses particulares em troca de recompensa".  

A corrupção tem sido objeto de muita atenção no Brasil, onde as 

estruturas democráticas estão ainda vulneráveis e sujeitas a atuações políticas, 

jurídicas e técnicas aplicadas de formas viciosas, com base nas estruturas de poder 

herdadas das tradições coloniais (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2010). 

A Entrevistada 1 imputa sobre a prática de médicos e dentistas 

funcionários da Unidade Básica de Saúde (UBS) que aproveitam de suas funções 

dentro delas, para descartar os resíduos sólidos de suas clínicas particulares nas 

unidades, para que não tenham que pagar pelos serviços.  

 

(...) porque alguns médicos tem condições de pagar o descarte e o que eles 
fazer é levar os resíduos para as UBS, aproveitando-se do fato de serem 
funcionários da UBS, para que eles descarte seus resíduos e alguns dentistas 
também fazem isso, de certa forma a prefeitura está assumindo uma 
responsabilidade que é do profissional liberal e isso não aparece muito. 
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A corrupção na área da saúde é também objeto de preocupação e 

conforme o depoimento acima da Entrevistada 1, parece ser legitimada e algumas 

vezes, considerada natural, como parte de um contexto normalizado.  

Outra questão elencada pela Entrevistada 1 diz respeito aos 

supermercados, varejões e shoppings, considerados como grandes geradores. Ela 

explica que havia 200 grandes geradores antes da implementação da PMGIRUS de 

Franca, na qual não se cobrava pela coleta e destinação final dos resíduos sólidos, 

após a implementação do Plano, quando se passou a cobrar pelo gerenciamento, 

apenas 50 empresas consideradas como grandes geradores estão pagando pelo 

serviço. A entrevistada questiona “onde eles estão descartando os seus resíduos já 

que não estão pagando a seleta pela coleta especial”.  

Na tentativa de explicar as deferências acima pode-se incluir o conceito 

de vulnerabilidade social, por envolver deficiências políticas, institucionais, 

organizativas, educativas ou ideológicas e pela gestão e gerenciamento irregular dos 

resíduos sólidos. 

Vulnerabilidade social está relacionada à forma de organização e 

relacionamento dos indivíduos de uma mesma comunidade: 

 

A vulnerabilidade social pode estar ligada a outros tipos de vulnerabilidades, 
tais como: I) vulnerabilidade política, relacionada com a ausência de políticas 
públicas nos níveis nacional, estadual e municipal; compra de votos e 
corrupção de pessoas que ocupam cargos políticos; dificuldade de aplicação 
das leis; II) vulnerabilidade institucional, quando existe dificuldade dos 
governos locais para aplicar leis que protejam os recursos naturais, que 
disciplinem o uso e a ocupação do solo e que garantam a segurança da 
população; III) vulnerabilidade organizativa, marcada pela deficiência dos 
mecanismos de organização e mobilização da comunidade para a 
identificação e resolução dos problemas comuns; IV) vulnerabilidade 
educativa, relacionada com a precariedade dos programas educacionais em 
promover a cultura preventiva em relação aos desastres e; v) vulnerabilidade 
ideológica: relacionada com existência de mitos, crenças e valores em 
relação aos desastres. (BRASIL, 2010a, p. 37). 

 

Outra questão que coloca em pauta a discussão sobre corrupção é que 

em agosto de 2018 a CETESB – Regional de Franca passou a ser investigada, o 

diretor da unidade foi afastado do cargo por ordem judicial. Ele é acusado de fraudar 

fiscalização ambiental para beneficiar empresas. A notificação sobre a medida 

cautelar de afastamento foi feita por promotores do GAECO (Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado) (ARANTES, 2018).  
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Segundo o GAECO, o gerente investigado seria responsável por 

influenciar e fraudar os procedimentos exercidos pela Agência Ambiental, por meio de 

associação a pessoas que não pertencem à administração pública para favorecimento 

das mesmas, em detrimento do interesse público. A investigação aponta que o 

suspeito imporia aos responsáveis pelas vistorias técnicas da CETESB a confecção 

de relatórios enganosos sobre os danos ambientais (G1 RIBEIRÃO E FRANCA, 

2018). 

 O Ministério Público afirma que, mesmo quando os técnicos elaboravam 

os relatórios de forma correta, o gerente da CETESB se utilizaria do cargo para atrasar 

a aplicar de multas, descaracterizando relatórios e determinando diligências 

impertinentes, tudo para fazer desaparecer a causa que justificou a atuação 

(ARANTES, 2018).  

Indícios dão conta que alguns investigados integram um sistema que 

favorece interesses privados na obtenção de licenças, autorizações e para evitar 

autuações ambientais. A prática é criminosa, de acordo com os artigos 288, 316 e 317 

do Código Penal e artigos 69 e 69-A da Lei 9.605/98, no âmbito da agência ambiental 

(G1, 2018). 

Por nota, a CETESB informou que a direção da Companhia "está 

apurando os fatos e sua extensão, para adotar as medidas necessárias à plena 

colaboração com o MP e à Justiça" (G1 RIBEIRÃO E FRANCA, 2018). 

É importante explicar que a CETESB regulamenta através do 

licenciamento ambiental simplificado, no qual há a unificação da etapa de instalação 

e operação em apenas um ato administrativo. Para Cruz e Ribeiro (2004) esse tipo de 

licenciamento se constitui em um mecanismo atraente para a categoria de 

empreendimentos e atividades a que se destina, entretanto, pela lógica da precaução 

apresenta importantes limitações, pois deixa de contemplar avaliações ambientais 

mais aprofundadas sobre os impactos futuros dos empreendimentos e atividades de 

pequeno porte e baixo potencial poluidor. 

Segundo Oliveira (2018) no que se refere ao licenciamento ambiental os 

princípios da participação, informação e educação ambiental estão longe de serem 

aplicados em sua plenitude, já que o Poder Público não institui instrumentos que 

possam facilitar o acesso da sociedade nas questões ambientais locais, sejam elas 

micro ou macro, fazendo com que a população seja obrigada a apenas acatar a 

vontade do administrador em conjunto com os empreendedores. Neste sentido o 
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Brasil ainda aplica conceitos arcaicos de desenvolvimento, atrelando o 

desenvolvimento apenas em sua ótica econômica, parecendo não entender, ainda, o 

avanço mundial ligado ao tripé do desenvolvimento sustentável: econômico, social e 

ambiental. A gestão pública brasileira mais uma vez demostrou, que ainda está 

corrompida e viciada em atos de corrupção e improbidade administrativa. (OLIVEIRA, 

2018). 

Diante das evidências apresentadas e da complexidade que é a 

aplicação da PNRS, fica evidente que os RSU ainda são um dos principais problemas 

socioambientais do Brasil, portanto um dos temas mais relevantes a serem estudados 

e analisados na atualidade. 
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7.6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

No Brasil, a Lei 9.795 de 27/04/99, dispõe sobre a Educação Ambiental 

e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, como um processo em que o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a defesa do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial para a promoção da qualidade de vida e desenvolvimento 

sustentabilidade. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, os conteúdos de 

Meio Ambiente foram integrados às áreas, numa relação de transversalidade, de 

modo que impregne toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, crie uma visão 

global e abrangente da questão ambiental, visualizando os aspectos físicos e 

histórico-sociais, assim como as articulações entre a escala local e planetária desses 

problemas. Trabalhar de forma transversal significa buscar a transformação dos 

conceitos, a explicitação de valores e a inclusão de procedimentos, sempre vinculados 

à realidade cotidiana da sociedade, de modo que obtenha cidadãos mais 

participantes. Cada professor, dentro da especificidade de sua área, deve adequar o 

tratamento dos conteúdos para contemplar o Tema Meio Ambiente, assim como os 

demais Temas Transversais. Essa adequação pressupõe um compromisso com as 

relações interpessoais no âmbito da escola, para haver explicitação dos valores que 

se quer transmitir e coerência entre estes e os experimentados na vivência escolar, 

buscando desenvolver a capacidade de todos para intervir na realidade e transformá-

la, tendo essa capacidade relação direta com o acesso ao conhecimento acumulado 

pela humanidade (PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS – MEIO 

AMBIENTE, s/d). 

Segundo Carvalho (2001) para que o aprendizado aconteça é 

necessário acessar os valores ambientais da sociedade. Assim a educação 

funcionaria como uma “prática interpretativa”, que desvela e produz sentidos e 

contribui para a constituição do horizonte compreensivo das relações sociedade-

natureza e para a invenção de um sujeito ecológico”  

Ao realizar a prática interpretativa que desvela e produz sentidos lança-

se luz naquilo que pode estar velado dentro do sistema de gestão. A desenvolve-se 

através da educação formal na escola e pela educação informal nas unidades de 

triagem, nas comunidades, nos parques e nas empresas. A escola foi identificada 
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como um foco de luz dentro do sistema que pode atuar de forma a dar sentido e 

relevância para uma mudança de paradigma. No entanto, ela não tem condições de 

realizar esta tarefa sozinha. É necessária uma ação participativa da comunidade, das 

unidades de triagem apontando para a sustentabilidade na gestão dos resíduos 

sólidos. 

O exercício desta prática nas escolas formais e nas comunidades, pode 

conduzem a um olhar disruptivo e emancipador, contrariando o processo contínuo de 

massificação, reprodução e perpetuação de um padrão de consumo capitalista.  

A Entrevistada 1 afirma que o seu desafio profissional é levar educação 

ambiental em todos os níveis de ensino, de forma transversal, interdisciplinar e 

continuada também a conscientização pública, através de projetos coletivos. Um dos 

projetos que poderá ser realizado por ela e que foi contemplado pelo FEHIDRO, 

consistirá na implantação de 60 mini outdoor espalhados em pontos estratégicos na 

cidade a respeito dos RSU, com o intuito de conscientizar uma gama maior de 

pessoas a respeito do tema. Ela comenta também sobre a ideia de utilizar o Whatzapp, 

como fonte de denúncias visando o lixo consciente, mas ainda não foi efetivado. 

Segundo a Entrevistada 2 o município de Franca não apresenta um 

trabalho abrangente de educação ambiental por falta de mão de obra.  

Para o Entrevistado 3 o maior desafio é a necessidade de educar o 

cidadão, pois ainda tem um índice muito grande de descumprimento das leis 

ambientais. 

O Entrevistado 4 acredita que o município possui educação ambiental 

em vários segmentos da sociedade civil e Pública, no entanto é pouco divulgado pela 

mídia. Para ele deveria ter mais atividades de educação ambiental para haver uma 

mudança de comportamento na sociedade em busca de um desenvolvimento 

sustentável. 

Embora a educação ambiental seja definida como um processo dinâmico 

integrativo, transformador, participativo, abrangente, globalizador, há um aspecto que 

é praticamente escamoteado no que se refere a fala dos entrevistados. Pois apesar 

de definir e afirmar a relevância da educação ambiental, na prática não ocorre a 

participação social no processo de gestão dos resíduos sólidos. Apesar da existência 

do COMDEMA, que poderia ser um espaço de criação democrática já que tem a 

metade dos seus integrantes da sociedade civil e a outra metade do poder público, 

este não prevê formas de compartilhamento com a população local sobre as 

http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html
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informações necessárias à compreensão da complexidade dessas questões, bem 

como a criação de espaços de decisão quanto às políticas públicas a serem adotadas. 

Dessa forma, ainda nos deparamos com um discurso fragmentado e 

uma visão compartimentada sobre os potenciais transformadores de um processo 

educativo que possa ser utilizado como instrumento viabilizador para o 

desenvolvimento sustentável através de controle social na gestão dos resíduos 

sólidos. 

O controle social foi assegurado e incentivado na PNR no artigo 3º desta 

lei que define controle social como “um processo que garante a sociedade 

informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação 

das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos” (BRASIL, Lei N° 12.305, 

2010). No entanto ao que se refere ao PGIRSUF essa prática não se concretizou. 

O Entrevistado 3 acredita que um dos maiores desafios é a necessidade 

de educar o cidadão no que diz respeito a gestão dos resíduos sólidos, devendo ser 

um trabalho em grupo, estabelecendo-se de maneira integrada.  

Para Zaneti e Sá (2002) é comum encontrarmos a palavra "integrada" 

como qualificativo das propostas de sistemas de gestão de resíduos sólidos e ela se 

refere a natureza participativa e comunicação entre os atores, que implica na 

circularidade e retroalimentação do sistema, com mecanismos de correção dos 

desvios e atenção às novas emergências surgidas no processo de desenvolvimento. 

Tudo isso implica em intensa comunicação, circulação de informações, troca de 

experiências, educação e conscientização, nas esferas de diálogo e negociação, que 

coloquem em contato permanente os atores envolvidos, incluindo se aí também o 

poder público.  

O mesmo autor afirma que a educação entendida como um dos 

instrumentos básicos e indispensáveis à sustentabilidade dos processos de gestão 

ambiental traz o foco para a importância de se considerar as questões de cidadania a 

partir do universo cognitivo, comunicativo e socio-político dos sujeitos que dão suporte 

às ações implementadas, suas relações inter-subjetivas e inter-grupais, suas 

diferenciações socio-econômicas, culturais e ideológicas. O enfoque na Educação 

traz, assim, a necessidade de compreensão das raízes das questões tratadas a partir 

de um olhar complexo e multirreferencial, capaz de integrar os pontos de vista 

antropológico, sociológico e psicológico, como suporte para a razão econômica e 

política (ZANETI E SÁ, 2002). 
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7.6.1 Padrões de Consumo   
 

Antes de mais nada é necessário questionar sobre a possibilidade de 

recuperação lucrativa dos resíduos para o circuito de consumo das mercadorias, pois 

nos conduz a uma desmistificação com relação aos ganhos ambientais por ela 

proporcionados, já que o seu principal estímulo é a obtenção de lucro e não a 

preservação ambiental, que para sociedade que está sob a égide do capital é uma 

situação contraditória, como preservar e estimular o consumo ao mesmo tempo? 

Dessa forma, ao invés de se reduzir o consumo, cria-se a oportunidade 

de manter o status quo, pois a ameaça torna-se aparentemente controlada, através 

de uma alienação da realidade, e a reciclagem passa a desempenhar a função de 

compensação do risco do consumismo. Recicla-se para não se reduzir o consumo. 

Afinal, a reciclagem representa, além da salvação da cultura do consumismo, a 

permanência da estratégia produtiva da descartabilidade e da obsolescência 

planejada, permitindo a manutenção do caráter expansionista do capitalismo 

(ADAMS, 1995 apud LAYRARGUES, 2002). 

O entrevistado comenta sobre as pressões planetárias causadas pelo 

intenso consumismo, para tal ele fala da necessidade em busca de uma mudança de 

consciência visando melhorar as condições ambientais do planeta e explica: 

 

O meio ambiente deve ser um instrumento de vitalidade, você deve socializar 
o ganho e privatizar a perda, pra fazer isso você tem que mudar as 
consciências, os comportamentos, através de educação, não é só plantando 
arvores, isso é bom, mas não é tudo (...), em termos de sistema de 
metodologia de trabalho, você tem que ser transversal ne? 

 

Neste sentido Fernandes e Sampaio (2008) afirmam que a problemática 

ambiental indica uma crise muito mais ampla, cujo cerne está na sociedade e no modo 

de vida essencialmente voltado para fins econômicos, sobretudo pelo padrão de 

consumo divulgado pelos meios de comunicação. 

Corroborando com esta afirmação Bauman (2005) ao falar da 

modernidade liquida melhor explicada no primeiro capítulo deste trabalho esclarece 

sobre a cultura do lixo, na qual o consumo escraviza os indivíduos, tornando-os reféns 

do luxo e da beleza.  
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Sobre isso o Entrevistado 3 comenta sobre a necessidade de haver mais 

educação visando uma mudança de consciência para melhorar as condições 

ambientais do planeta. Neste sentindo Guattari, (2007/1989) afirma ser necessária 

uma autêntica revolução política, social e cultural reorientando os objetivos da 

produção de bens materiais e imateriais. Essa revolução deverá concernir, portanto, 

não só às relações de forças visíveis e macro, “mas também aos domínios 

moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo” (p. 287). 

Para isso são fundamentais as práticas inovadoras, centradas no 

respeito à singularidade e no trabalho permanente da produção de subjetividade, que 

vai adquirindo autonomia e, ao mesmo tempo, se articulando ao conjunto da 

sociedade. A reconquista de um grau de autonomia criativa num campo particular 

invoca outras reconquistas em outros campos. “Assim toda uma catálise de retomada 

de confiança da humanidade em si mesma está para ser forjada passo a passo e, às 

vezes, a partir dos meios minúsculos.” (GUATTARI, 2007, p.55, 56). 

Neste sentindo é essencial uma articulação entre os três registros 

ecológicos: o meio ambiente, as relações sociais e a subjetividade humana, para que 

se compreenda a realidade do mundo contemporâneo e se pense em alternativas para 

sua reorientação (GUATTARI, 2007/1989). 

Assim, o município de Franca em termos de gestão de resíduos sólidos 

urbanos apresenta uma incapacidade de implementar políticas públicas que acessem 

a essência da crise ambiental, que é a questão da insustentabilidade dos modelos 

socioambientais vigentes, além de não apresentar concretamente nenhum projeto que 

promova da educação ambiental.  

Não obstante, é imprescindível que sejam revistos os padrões atuais de 

consumo, de modo que desperte nas pessoas uma preocupação em gerar 

quantidades cada vez menores de lixo, evitando desperdícios, reciclando e 

reutilizando, ao máximo possível, embalagens que seriam descartadas. Tal mudança 

de atitude será fruto de uma Educação Ambiental permanente, com reflexos diretos 

na qualidade de vida da população.   

 

7.7 FISCALIZAÇÃO 

 

A entrevistada 1 afirma que o ponto fundamental para a gestão dos 

resíduos sólidos é a fiscalização ambiental referente a todos os geradores. 
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E explica que o COMDEMA é um órgão deliberativo, fiscalizador e 

mediador, tem a metade dos seus integrantes da sociedade civil e a outra metade do 

poder público de forma interdisciplinar e igualitária.  

Ela relata também a necessidade do COMDEMA reformular o código do 

meio ambiente de Franca de 1996, pois “à fiscalização ambiental é baseada no código, 

e se código está falho a fiscalização vai ficar falha também (...) O código tem que levar 

em consideração o que o Plano já contempla, porque ele está mais atualizado”. 

Neste sentido a responsabilidades dos atores na gestão dos resíduos 

sólidos no que diz respeito a fiscalização apresentada no Art.10 da PNRS, é clara ao 

dizer: 

Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos 
sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências 
de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do SISNAMA, do 
SNVS e do SUASA, bem como da responsabilidade do gerador pelo 
gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei (BRASIL, Lei 
N° 12.305, 2010). 

 

O Entrevistado 4 defende que é necessário maior fiscalização com os 

responsáveis pelo gerenciamento: 

 (...)ainda se joga muitos resíduos industriais por tudo quanto é lado na 
cidade, porque muitos geradores, para não pagar o descarte, lançam os 
resíduos no entorno da cidade, em áreas públicas, os resíduos industriais, 
assim como os resíduos da construção civil (...).A fiscalização na minha 
opinião é tudo em relação aos resíduos sólidos, a gestão dos resíduos 
sólidos, tem que ter estrutura de fiscalização, infelizmente a nossa cultura, a 
cultura do Brasileiro fica a desejar, você tem que colocar a mão no bolso do 
sujeito, para ele aprender, infelizmente. Mas eu acho que se essa é a única 
alternativa, tem que ser feita, tem que ter fiscalização sim, pegar aquele 
infrator que está jogando aquele resíduo industrial ou de construção civil, 
principalmente em áreas de preservação ambiental, em APP, porque eles 
jogam mesmo. Por isso eu acho que se tiver fiscalização, nós conseguimos 
melhorar muito essa destinação inadequada de resíduos por isso eu reforço 
que tem que ter fiscalização, o que hoje a prefeitura não faz. 

 

De acordo com Fiori et al (2008), o tema da gestão RSU tem sido tratado 

com maior destaque no Brasil desde os anos 1990. Entretanto, ainda prevalecem 

grandes dificuldades, como a carência na aplicação dos instrumentos de gestão, 

acentuada pelo forte ritmo de urbanização e pela fragilidade nas práticas de 

fiscalização ambiental.  

Outra questão que deve ser abordada em termos de fiscalização e 

colocada em seus princípios o direito à informação, que segundo a PNRS (2010) 

segue toda a linha da construção do Direito Ambiental brasileiro. A regra geral na 
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PNRS é tornar a informação aberta, inclusive na rede mundial de computadores. 

Dessa forma: 

 

[...] os dados, informações, relatórios, estudos, inventários e instrumentos 
equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços 
relacionados à gestão dos resíduos sólidos, bem como aos direitos e deveres 
dos usuários e operadores, serão disponibilizados pelo SINIR na rede 
mundial de computadores” (art. 76, caput, do Decreto 7.404, de 23/12/2010). 

 

O Entrevistado 4 cita a logística reversa como meio para fiscalizar o 

descarte inadequado de resíduos sólidos, que é o controle e a operacionalização do 

fluxo de um material ou produto desde o seu ponto de origem até o seu local de 

consumo e afirma que a mais frequente e conhecida por ele é a realizada nas 

embalagens de agrotóxico.  

De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), a logística reversa deve ser implementada como uma das ações prioritárias 

na gestão de resíduos no Brasil. Além disso, em 2015 passou a vigorar o Acordo 

Setorial para Implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral, 

que tem como objetivo garantir a destinação final ambientalmente adequada de 

embalagens em âmbito nacional. 

Está em vigor um novo Decreto Federal (nº 9.177/2017), que assegura 

a isonomia na fiscalização e no cumprimento das obrigações. Conforme o novo 

regulamento, mesmo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

produtos e suas embalagens, que não são signatários de acordo setorial ou termo de 

compromisso firmado com a União, são obrigados a estruturar e implementar sistemas 

de logística reversa, as mesmas obrigações atribuídas aos signatários e aos 

aderentes de acordo. Em caso de descumprimento das obrigações, aplicam-se aos 

signatários, aos aderentes e aos não signatários as penalidades previstas na 

legislação ambiental vigente. A fiscalização está a cargo dos órgãos executores, 

seccionais e locais do SISNAMA, sem prejuízo da competência de outros órgãos e 

entidades públicos. 

Verifica-se, então, que temos regras jurídicas à disposição, para 

podermos minimizar os efeitos da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Entretanto, como o Estado se mostra incapaz de exercer a fiscalização, o meio 

agoniza, em virtude de que as Políticas Públicas de enfrentamento aos prejuízos 

ambientais, não se efetivam. 
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É necessário, portanto, que o Poder Público se manifeste firmemente em 

relação à produção e fiscalização de normas ambientais, tanto para o setor privado, 

como para o setor público, para que se possa inibir, de forma concreta, os prejuízos 

ambientais.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste período estudado conclui-se que Franca avançou muito na 

caminhada que vem fazendo na gestão dos RSU, evoluindo da situação precária de 

lixões a céu aberto, para o licenciamento de um aterro de resíduos doméstico e 

industrial, que se iniciou em 2006, quando o lixão da Antiga Voçoroca das Maritacas 

teve sua capacidade esgotada.  

No entanto, a preocupação com a operacionalização do aterro da 

Fazenda Municipal coloca no centro das atenções e como ator principal do modelo 

atual de gestão de resíduos do município, não se levando em consideração os 

princípios preconizados pela PNRS, ou seja: a não geração, a redução, a reutilização, 

a reciclagem, o tratamento dos resíduos e a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos.  

Com todo o trabalho desenvolvido pelo poder público, com o 

envolvimento e o comprometimento dos atores sociais, tem-se presente um impasse: 

a grande produção de resíduos, a finitude do aterro e a busca de novos espaços para 

a sua disposição final. 

O problema dos resíduos no atual modelo de desenvolvimento 

econômico, baseado no capitalismo, no consumo e no descarte, não apresenta saídas 

viáveis para o equilíbrio ecológico, projetando um futuro social e ambientalmente 

insustentável. Com a engrenagem de mercado instituída não há interesse em reduzir 

o consumo e consequentemente os resíduos, pois estes passaram a ter valor de 

mercado e são muito disputados. A partir deste pensamento, passaram a acontecer 

fatos novos na disputa pelos resíduos, aumentando a coleta informal, prejudicando 

assim a carga diária da coleta seletiva encaminhada à unidade de triagem.  

Para além deste modelo vigente, a prefeitura de Franca demostra uma 

prática paternalista e assistencialista em relação à cooperativa de catadores, que não 

promove a emancipação dos mesmos em relação ao sistema existente. Desta forma, 

é fundamental implantar políticas de alteridade visando o desenvolvimento como 

liberdade, promovendo a resolução das vulnerabilidades sociais.  

É primordial a ampliação da reciclagem de resíduos sólidos através da 

coleta seletiva e a ampliação ou a criação de novas cooperativas visando minimizar a 

coleta informal, promovendo justiça social.  
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É importante esclarecer que o verdadeiro papel do município na gestão 

integrada dos resíduos poderia estar na prevenção, ou seja, na elaboração de 

políticas públicas que proporcionem alterações nos padrões de produção e consumo, 

no sentido de tornar o sistema mais sustentável. Dessa maneira, não basta fazer uma 

gestão integrada apenas do resultado ou do tratamento do resíduo, mas é necessário 

o desenvolvimento de ações que proporcionem uma integração desde a produção até 

a disposição final dos resíduos, cujo eixo integrador seja a educação. 

O Estado deve ser responsável pela regulação do sistema de gestão 

integrada dos resíduos como um todo, articulando todas as dimensões para garantir 

a rede solidária do sistema, contrariando a visão neoliberal que prega o “Estado 

mínimo”. É preciso que o Poder Público assegure o caráter socioambiental do sistema 

e garanta que ele seja de interesse público.  

O PMGIRSU de Franca (SP) apresenta-se como mais um desafio, pois 

é imprescindível sua implementação, já que se apresenta como um caminho para a 

gestão sustentável, aliados a modelos inovadores de gerenciamento de resíduos 

sólidos de responsabilidade civil, sendo um dos meios de minimizar os impactos 

ambientais. Mas antes se faz necessário sua revisão e adequação à realidade do 

município, assim como o controle social que garanta a informação e participação da 

sociedade em sua formulação e execução.   

É importante realizar o levantamento de todas as empresas 

responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, para que estes possam ser 

responsabilizados a partir de medidas fiscalizatórias. 

As entrevistas com os gestores possibilitaram mapear as crenças e 

valores, demostrando alguns conflitos e contradições na prática da gestão dos RSU 

no município de Franca, além de apresentar indícios dos modos como cada um 

percebe e significa sua realidade, levantando informações consistentes que 

permitiram descrever e compreender alguns obstáculos enfrentados pelos gestores 

públicos responsáveis por executar o PGIRS. Entre as dificuldades destacaram-se as 

seguintes: poucos profissionais no quadro de funcionários responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos; mudança no quadro de funcionário do 

decorrer da gestão; ausência de um Programa de Educação Ambiental; falta de 

integração entre os diferentes sistemas; e corrupção.   

É fundamental a elaboração de Programas de Educação Ambiental 

voltados a mudança de comportamento, hábitos e atitudes na gestão dos RSU, 
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direcionados aos cidadãos francanos. No entanto, infere-se que as poucas estratégias 

ainda estão deslocadas do seu papel transformador, principalmente relativo ao papel 

desempenhado pelas escolas. Na maioria das vezes elas não têm assumido a ação 

de formação, capacitação e de promoção do questionamento sobre a preservação 

ambiental e de multiplicação deste conhecimento e dessa prática à comunidade. 

Observa-se um grande potencial a ser trabalhado no campo da educação ambiental 

no sentido de promover o desenvolvimento sustentável do município.  

A pesquisa elencou questões sobre corrupção que vem atravancando o 

desenvolvimento municipal com a falta de compromissos voltados ao bem comum, 

como o licenciamento ambiental simplificado, que propicia uma enorme margem para 

a ocorrência de fraudes e atos de improbidade, já constatados pelas investigações do 

GAECO em relação a CETESB. 

Neste sentido é importante que haja uma mudança cultural visando uma 

mudança moral e ética, que deve ser incorporada e introjetada de forma 

revolucionaria. De acordo com o pensamento de Guattari (2007/1989) deverá 

concernir, portanto, não só às relações de forças visíveis e macro, “mas também aos 

domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo”.  

Desta forma é importante refletir sobre algumas premissas: 

1. Há um problema, os resíduos sólidos - a “consequência da 

modernidade”; 

2. Há uma causa, o modelo de desenvolvimento econômico, através de 

padrões de consumo insustentáveis; 

3. Há um objetivo a ser atingido, o desenvolvimento sustentável; 

4. Há uma necessidade, a mudança de paradigma.  

5. Há um instrumento, dentre outros a implementação de políticas de 

alteridade, como a educação ambiental, voltada para a redução das desigualdades 

como mecanismo transformador das liberdades subjetivas.  

Portanto, é necessário que haja a articulação entre as três ecologias o 

meio ambiente, as relações sociais e a subjetividade humana, para que se 

compreenda a realidade do mundo contemporâneo e se pense em alternativas para 

sua reorientação.   

Todas as categorias de atores sociais devem estar mobilizadas de forma 

integrada em um amplo trabalho coletivo que tenha como propósito debater, buscando 

soluções para esta empreitada. Assim, recomenda-se que o Poder Público possibilite 
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espaços de discussão por meio de seminários, palestras e encontros, com o objetivo 

de discutir a sustentabilidade do sistema de gestão dos RSU contemplando os 

diferentes olhares. 

A pretensão deste estudo é que ele sirva de apoio para gestão de RSU 

do município de Franca e outros, assim como base para novas pesquisas para um 

aprofundamento destas questões e reflexões, não apenas sobre os dados do presente 

estudo, como também de outras e novas perspectivas para o futuro, com o propósito 

de avançar nos conhecimentos adquiridos.  

Portanto, este estudo não se encerra aqui, é preciso ir além, no intuito 

de enfatizar que as questões sobre estes fenômenos não se esgotam, porque sempre 

haverá um outro sujeito para o qual ele se mostrará de uma maneira singular. Neste 

sentido sugiro que as próximas pesquisas devam começar pela ponta, por aquilo que 

usualmente é descartado e desvalorizado, como o lixo e as minorias, buscando o 

desenvolvimento como mecanismo transformador de aspectos subjetivos. Através de 

princípios e preocupações que primam pelo uso equitativo dos recursos naturais e 

pelas condições de existência das futuras gerações e que não encontrem ressonância 

em contextos caracterizados por graves desigualdades e injustiças.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Identificação 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade:  

Cargo: 

Tempo na função: 

 

Entrevista: 

 

Como são realizados os diagnósticos a respeito da situação dos resíduos 

sólidos gerados, em relação a origem, volume, caracterização e destinação final?  

 

Quais são as áreas utilizadas pelo município para a destinação final dos 

resíduos sólidos? Estas áreas estão devidamente licenciadas ambientalmente? Como 

é a articulação destas áreas de destinação de resíduos com o Plano Diretor do 

Município?  

 

O município de Franca apresenta uma gestão de resíduos consorciada ou 

compartilhada com outros munícios? Recebe ou paga algum recurso financeiro para 

este fim? 

 

Como é feita a identificação dos geradores sujeitos ao gerenciamento 

específico e ao sistema de logística reversa?  

 

Como são os procedimentos operacionais de manejo e disposição final dos 

resíduos sólidos dos serviços de limpeza urbana?  

 

Como é o monitoramento e a fiscalização desses procedimentos operacionais 

de manejo e disposição final dos resíduos sólidos dos serviços de limpeza urbana? 

 

 Como é realizado o transporte dos resíduos sólidos no município?  
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 O que tem sido feito a respeito da responsabilidade atribuída na implementação 

e operacionalização relativas ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos no que 

diz respeito; a) a criação de lei municipal de resíduos sólidos; b) acordos setoriais 

entre indústrias e entidades de classe; c) operação de transportadores e receptores 

de resíduos industriais; d) procedimentos relativos aos planos de gerenciamento de 

resíduos que necessitem de análise no âmbito municipal; e) criação de instrumentos 

e normas de incentivo para o surgimento de econegócios e/ou atividades 

processadoras de resíduos? 

 

O que tem sido feito na área de capacitação técnica na área de resíduos 

sólidos? 

 

 O que tem sido feito na área de educação ambiental?  

 

 O que o município tem feito pelas Cooperativas de Catadoras?  

 

 O município oferece incentivos na criação de fontes de negócio, emprego e 

renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos?  

 

 Como é realizado o cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos? O Município gera alguma receita 

com o manejo dos resíduos sólidos? Onde é possível obter essas informações 

relativas as despesas e receitas?  

 

Quais são as metas para a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para 

a disposição final? 

 

 Quais são os limites da participação do Poder Público local na gestão de 

resíduos sólidos?  

 

 Quais são os meios utilizados pelo municio para o controle e a fiscalização, dos 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos? 
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O município apresenta alguma ação preventiva ou corretiva, incluindo 

programa de monitoramento relativas aos resíduos sólidos, quais são elas? 

 

O município apresenta alguma área contaminada? Se sim, foi possível 

identificar os passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos e quais as 

medidas saneadoras? 

 

Como foi realizada a licitação da empresa de limpeza urbana do 

Município?  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA 

 

ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA 

 

1. Nome da pesquisa: O Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável com 

foco na Gestão de Resíduos Sólidos: Um estudo de caso da cidade de Franca (SP) 

2. Pesquisador responsável: Ana Gabriela Rosa de Andrade Asevedo 

3. Orientadora: Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro 

4. Descrição das informações que deverão ser, obrigatoriamente, prestadas 

aos sujeitos da pesquisa: 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que 

pretende analisar a situação do município de Franca (SP) a respeito do 

desenvolvimento ambientalmente sustentável com foco na gestão de resíduos sólidos. 

Desta forma, a pesquisadora responsável estará realizando entrevistas 

semiestruturadas individualmente, tratando de assuntos como: gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Franca (SP). A entrevista será 

gravada e transcrita posteriormente, para que as informações possam ser mantidas.  

Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto, 

esclarecendo que esta pesquisa é muito importante para refletirmos sobre a temática, 

fomentando discussões sobre desenvolvimento ambientalmente sustentável e 

políticas públicas. 

Serão tomados todos os cuidados técnicos na condução da entrevista, no 

sentido de proteger os participantes de eventuais dificuldades, e as informações 

obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação 

pessoal de nenhum participante. 

 

Nome e assinatura do pesquisador responsável: 

_______________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________________________, abaixo 

assinado, tendo sido devidamente esclarecido (a) sobre todas as condições que constam do documento 

“ESCLARECIMENTO AO SUJEITO DA PESQUISA” de que trata o Projeto de Pesquisa intitulado “O 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL COM FOCO NA GESTÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS: UM ESTUDO DE CASO DA CIDADE DE FRANCA (SP)”, que tem como 

pesquisadora responsável ANA GABRIELA ROSA DE ANDRADE ASEVEDO, especialmente no que 

diz respeito ao objetivo da pesquisa, aos procedimentos que serei submetido (a), aos riscos e aos 

benefícios, à forma de ressarcimento no caso de eventuais despesas, bem como a indenização por 

danos decorrentes da pesquisa, declaro que tenho pleno conhecimento dos direitos e das condições 

que me foram assegurados (as), a seguir relacionados: 

1. A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a 

respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a pesquisa a 

que serei submetido (a). 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento. 

3. A segurança de que não serei identificado (a) e que será mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada a minha privacidade. 

4. O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda que esta 

possa afetar a minha vontade de continuar dele participando. 

5. O compromisso de que serei devidamente acompanhado (a) e assistido (a) durante todo o período 

de minha participação no projeto. 

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 
que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido projeto. 

 

Franca, _____ de _____________________ de ________ 

 

Assinatura do participante: ________________________________________________ 

 

Pesquisadora: Ana Gabriela Rosa de Andrade Asevedo 

e-mail: ana7gabriela@hotmail.com 

(16) 991621823 

 

Orientadora: Profa. Dra Daniela De Figueiredo Ribeiro 

e-mail: ribares@facef.br   

(16) 3713-4688 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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