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POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO 
LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
RESUMO 

 
Esta pesquisa de mestrado teve como objetivo a análise de políticas públicas 
voltadas ao sistema de coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos na sub-
região 5 da RMVPLN (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), 
composta pelos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, 
com vistas a proporcionar subsídios relevantes à adoção de medidas que 
proporcionem o desenvolvimento sustentável desta sub-região. A motivação para a 
realização deve-se ao fato desses municípios estarem inseridos em uma região 
frágil ambientalmente, trata-se de uma planície litorânea de solo predominantemente 
arenoso e com o lençol freático raso, condições impróprias para a implantação de 
aterros sanitários. A metodologia da pesquisa em sua abordagem é quali-
quantitativa, em sua natureza é uma pesquisa aplicada, em relação aos objetivos é 
do tipo exploratória e o procedimento da pesquisa é o estudo de caso. A coleta dos 
dados ocorreu de duas maneiras: a partir de dados secundários como fonte o SNIS 
(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) e a partir de dados primários, 
construídos através da elaboração de questionário, que foi submetido aos gestores 
de resíduos sólidos dos municípios estudados. A análise da pesquisa se 
desenvolveu à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal n. 12.305 
de 2010), a qual baseou-se na análise do sistema de gestão de resíduos sólidos 
urbanos adotada pelos municípios estudados. Através da análise dos dados foi 
possível concluir que os municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo, 
atendem parcialmente a PNRS e possuem dificuldades semelhantes entre sí para o 
atendimento da mesma. A comparação entre os 4 municípios estudados possibilitou 
verificar que o Município de São Sebastião é o que mais atende a PNRS, em 
segundo estão os municípios de Caraguatatuba e Ilhabela e por último está o 
município de Ubatuba. Conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, 
uma vez que a pesquisa produziu subsídios capazes de auxiliar os municípios no 
desenvolvimento de políticas públicas, que promovam a sustentabilidade na gestão 
de resíduos sólidos urbanos desses municípios. 
 
Palavras-chave: Resíduo Sólido Urbano. Planejamento Urbano e Regional. Sistema 
de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. Políticas Públicas.  



 

PUBLIC POLICIES AND MANAGEMENT OF URBAN SOLID WASTE IN THE 
NORTHERN COAST OF THE STATE OF SÃO PAULO 

 
ABSTRACT 

This master's research aimed at the analysis of public policies relationship between 
the collection and disposal of municipal solid waste in sub-region 5 of the RMVPLN 
(Metropolitan Region of the Paraiba Valley and North Coast), including the 
municipalities of Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião and Ilhabela, aiming to 
providing relevant subsidies to the adoption of actions that provide for the sustainable 
development of this sub region. The motivation for the realization this master’s 
research is due to the fact that these municipalities are inserted in an environmentally 
fragile region; it is a coastal plain of predominantly sandy soil and with the shallow 
water table, conditions unsuitable for the implantation of sanitary landfills. The 
methodology of the research in its approach is qualitative-quantitative, in its nature is 
an applied research, in relation to the objectives is of the exploratory type and the 
procedure of the research is the case study. The data were collected in two ways: the 
secondary data as a source the National Sanitation Information System (SNIS) and 
the primary data constructed through the elaboration of a questionnaire, which was 
submitted to municipal solid waste managers studied. The analysis of the research 
was carried out in the light of the National Solid Waste Policy (Federal Law number 
12.305/2010), where the analysis of the urban solid waste management system 
adopted by the municipalities studied was carried out. From the analysis of the data it 
was possible to conclude that the North Coast municipalities of the São Paulo State, 
partially attend the PNRS and have similar difficulties to attend the Federal Law. The 
comparison between the 4 municipalities studied allowed verifying that the São 
Sebastião municipality is the one that most attends the Federal Law, second are the 
Caraguatatuba and Ilhabela municipalities and finally the Ubatuba municipality. It is 
concluded that the objectives of the research were achieved, since the research 
produced subsidies capable of assisting municipalities in the development of public 
policies that promote sustainability in the management of municipal solid waste in 
these municipalities. 

 
Keywords: Urban Solid Waste. Urban and Regional Planning. Urban Solid 

Waste Management System. Public Policies. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Toda atividade humana gera resíduos, uma vez que o homem se fixa num local, 

deixando de ser nômade, a tendência é que seus resíduos fiquem no local de 

geração. Os resíduos gerados, se não forem bem gerenciados causam transtornos 

como contaminação ambiental, doenças causadas devido a proliferação de vetores, 

enchentes e alagamentos devido ao entupimento de galeria água pluvial, poluição 

ambiental, mau cheiro, proliferação de animais peçonhentos, esses são apenas 

alguns exemplos de problemas. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal (IBAM).  

 
Até meados do século XIX, uma típica rua residencial de uma cidade era 
o depósito não só de pequenos detritos, mas também de restos de 
comida e de significativas quantidades de excrementos animais e 
humanos. Na Europa, a imundice da Idade Média é bem conhecida, 
assim como as pestes e epidemias que dela resultaram. Não obstante, 
em diversas cidades do mundo existem, há muitos séculos, leis e 
disposições municipais proibindo jogar lixo e objetos na rua. Durante o 
século XIX, com o desenvolvimento da medicina e engenharia 
sanitárias, reconheceu-se desde logo que os dejetos humanos, se não 
tivessem coleta, tratamento e destino adequados, eram uma potente 
fonte de doenças, que poderiam levar a epidemias explosivas. (IBAM, 
2001, p.90) 

 

Em 02 de agosto de 2010 o país institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), por meio da Lei Federal n. 12.305 que foi regulamentada através do Decreto 

n. 7.404/2010, um marco nas questões de resíduos sólidos no País. Esta lei que 

envolve poder público, consumidor e o setor produtivo, todos passaram a ser 

responsáveis pela gestão de resíduos sólidos. Em seu nono artigo, a PNRS define a 

ordem de prioridade que deve ser adotada na gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, sendo ela: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Porém atender essa ordem de prioridade tem se mostrado um grande desafio 

aos municípios do país. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS), é um dos principais instrumentos para auxiliar os municípios na difícil 

tarefa de realizar a gestão de resíduos sólidos. Segundo dados do IBGE de 2013, 
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dos 5.570 municípios do Brasil somente 1.865 (33,5%), declararam possuir PMGIRS. 

Somente o plano não garante o atendimento a PNRS, uma vez que a gestão de 

resíduos é um assunto bastante complexo, por envolver o fabricante, o importador, o 

consumidor e o poder público. Os planos são instrumentos que norteiam os 

municípios na árdua tarefa de disciplinar os envolvidos e fazer a gestão dos resíduos 

gerados de maneira ambientalmente correta.  

De acordo com Betio e Santos (2016), os resíduos sólidos urbanos após 

coletados, transportados e acondicionados devem ser dispostos em um local. 

Dependendo das características geotécnicas e construtivas, esses locais podem ser 

classificados como aterros sanitários, existindo sistema de proteção contra a 

poluição dos solos e corpos d´água ou na ausência dessas proteções o chamado 

lixão, que causam poluição dos solos, ar e águas. Essas áreas se tornam fontes 

potenciais de contaminação, deteriorando continuamente a qualidade das águas 

subterrâneas e superficiais, mesmo quando do encerramento dos lixões, diante da 

PNRS, estas áreas devem ser monitoradas continuamente.  

Considerando esses aspectos, o presente estudo busca analisar as políticas 

públicas referentes à destinação final dos resíduos sólidos urbanos, nos municípios 

do Litoral Norte Paulista (Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela), a fim 

de compreender a problemática na gestão da coleta, destinação e disposição final.   

Neste contexto serão levantadas as informações necessárias em bancos de 

dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Planos 

Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) dos 

municípios da região do Litoral Norte Paulista e dados obtidos através de 

questionário enviado aos gestores de resíduos sólidos urbanos dos municípios 

abordados no estudo, possibilitando analisar a problemática da gestão e assim 

proporcionar medidas que visam proporcionar o desenvolvimento sustentável da 

região estudada.  

Para este estudo será utilizada a definição de resíduos sólidos urbanos contida 

no artigo 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos que os classifica conforme 

citado abaixo. 
[...] Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a 
seguinte classificação:  
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I - quanto à 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” [...] 
(LEI FEDERAL 12.305/2010). 
 

1.1 O PROBLEMA 
 

Os municípios do Litoral Norte Paulista, tem restrições para realizar a destinação 

de resíduos sólidos urbanos frente a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eles 

estão inseridos em uma região frágil ambientalmente, trata-se de uma planície 

litorânea de solo predominantemente arenoso e com o lençol freático raso, condições 

impróprias para a implantação de aterros sanitários. A solução atualmente 

encontrada por estes municípios é a exportação de seus resíduos para outros 

municípios. Existem vários fatores complicadores nesta exportação de resíduos, 

sendo a logística o principal deles (emissão de CO2 no transporte, percurso de 

longas distâncias tornando mais propensa a ocorrência de acidentes e altos custos 

envolvidos). A sub-região 5 da RMVPLN (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte) é uma região de turismo de massa, outro fator complicador para a 

exportação de resíduos, sendo que nos meses de temporada a quantidade de 

resíduos aumenta significativamente. 

 

1.2 HIPÓTESE 
 

A não adoção de políticas públicas efetivas na coleta e destinação dos resíduos 

sólidos nos municípios do litoral norte do Estado de São Paulo, contribuem para o 

comprometimento ambiental, face à fragilidade ambiental do meio físico em que 

estão inseridos.   
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1.3 OBJETIVO GERAL 
 

Este estudo objetiva analisar as políticas públicas voltadas ao sistema de coleta 

e destinação dos resíduos sólidos urbanos na sub-região 5 da RMVPLN (Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), com vistas a proporcionar 

subsídios relevantes à adoção de medidas que proporcionem o desenvolvimento 

sustentável desta sub-região. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Avaliar os procedimentos da destinação dos resíduos sólidos frente às 

legislações federais, estaduais e municipais; 

 

- Avaliar os mecanismos de gestão atual dos municípios em análises 

relacionadas à coleta e destinação dos seus resíduos sólidos urbanos; 

 

1.5 JUSTIFICATIVA DO TEMA 
 

Este estudo visa contribuir com o planejamento urbano dos municípios 

pertencentes a sub-região 5 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte (RMVPLN), sendo eles: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, 

através da análise da atuação da gestão atual e levantamento de suas limitações 

frente a adoção das políticas públicas de resíduos sólidos urbanos, para o 

cumprimento da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos).   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO URBANO COMO INSTRUMENTO 
DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 
 

De acordo com Ribeiro (2012) as cidades eram polos que intermediavam as 

retiradas de mercadorias do Brasil e recebiam outras do mercado externo, possuíam, 

portanto, construções isoladas e fortes, na intensão de evitar invasões e desvios 

dessas mercadorias. As cidades ganham maior importância e crescimento 

populacional após a proclamação da república e o crescimento manufatureiro-

industrial, para suprir a necessidade de mão de obra, para atender as necessidades 

da elite. Segundo Ribeiro (2012), o planejamento urbano no Brasil teve início nos 

anos 1950, sua evolução se inter-relaciona com a Constituição de 1988 e por meio 

da Lei Federal 10.257, de 2001, Estatuto das Cidades que representa um marco 

legal, no planejamento urbano do país. De acordo com Carvalho e Rossbach (2010), 

ela não trata apenas da terra urbana, uma vez que inclui diretrizes sobre planos e 

planejamento urbano, participação social nos planos, orçamentos, parcerias público-

privadas além de outros. Segundo Ribeiro (2012), o segundo artigo do Estatuto das 

Cidades, trata do direito à cidade e de suas funções sociais. 

 
(...) Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:  
 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações;  
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; (...) (Lei Federal 10.257/2001) 

 

Os incisos acima trazem diretrizes marcantes ao planejamento urbano, 

relacionadas ao saneamento básico e à participação popular na elaboração de 
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planos. A população participando da elaboração dos planos pode evitar o 

desperdício que existe nas ocupações estendidas de muitas cidades brasileiras.   

 
Que cidade média ou grande de nosso país não tem uma ocupação 
precocemente estendida, levando os governos a uma necessidade 
absurda de investimentos em ampliação de redes de infraestrutura – 
pavimentação, saneamento, iluminação, transporte – e, principalmente, 
condenando partes consideráveis da população a viver em situação de 
permanente precariedade? (ROLNIK, 2001, p. 05)  

 

2.2 DINÂMICA TERRESTRE E O CRESCIMENTO POPULACIONAL 
 

Para Ortigoza e Cortez (2009) a Terra é um sistema dinâmico, que se transforma 

constantemente, por meio da troca de energia e matéria entre seus elementos 

constituintes, isso ocorre sem a produção de dejetos, sendo que, os produtos 

gerados em um subsistema são fundamentais para outros. As relações entre esses 

subsistemas, conhecidos como: atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, eram 

guiados pelas leis da natureza, que com o passar dos tempos foram alteradas pelas 

atividades desenvolvidas pelos humanos (ORTIGOZA; CORTEZ, 2009, p. 91). 

Segundo Magera (2005, p. 25), se inicia uma simbiose na biosfera do planeta, 

quando o homem abandona o modo de vida nômade e passa a viver em grupos 

maiores. Essa fixação muda a relação que existia entre o homem e o meio ambiente, 

com a organização social surge então o trabalho, onde sua maior representação se 

dá na agricultura. Então a humanidade passa a extrair, produzir e consumir, sem se 

preocupar com os resíduos gerados e nem com recursos naturais extraídos, tudo 

parecia ser inesgotável.  

Após a Revolução Industrial, no final do século XVIII, a situação do meio 

ambiente se agravou, devido a melhoria nas condições de vida da sociedade, o que 

contribuiu diretamente para o crescimento populacional. Este fato resultou na 

intensificação da extração de recursos naturais e no aumento da produção de bens 

de consumo. No século XX, o modelo de desenvolvimento mundial e o progresso 

técnico, vão na contra-mão a transmissão de energia e troca de materiais que 

ocorriam naturalmente na Terra, alterando assim seu equilíbrio (ORTIGOZA; 

CORTEZ, 2009, p. 91) 
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Os prejuízos ambientais são evidentes e marcantes, eles são perceptíveis na 

água, no solo, no ar e na saúde, essas alterações ainda trazem uma grande 

quantidade de acidentes ambientais que marcam o mundo.  

Segundo Coelho (2001, p.23), o meio ambiente é social e historicamente 

construído, a construção se dá no processo de interação contínua entre uma 

sociedade em movimento e um espaço físico particular que permanentemente se 

modifica. Ao ser modificado possibilita novas mudanças e assim modifica a 

sociedade.  

 

2.3 AS CIDADES E O CONSUMO  

 

Na segunda metade do século XX, o Brasil, como os demais países da América 

Latina, apresentou um processo de urbanização intenso. A população urbana no 

Brasil passou de 26,3%, em 1940, para 81,2% em 1.980. Houve um intenso 

movimento na construção de cidades, mesmo que não tenha ocorrido de maneira 

satisfatória, os habitantes, estavam vivendo nas cidades e para tanto foi necessário o 

fornecimento de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. No 

final do século XIX a população que vivia nas cidades era de aproximadamente 10%, 

nas primeiras décadas do século XX começa então a se consolidar o processo de 

urbanização. E esse processo foi possível devido a emergência do trabalhador livre, 

a proclamação da República e uma indústria ainda muito ligada a cafeicultura e às 

necessidades básicas do mercado interno (MARICATO, 2001, p. 16). São nesse 

período que se realizaram obras de saneamento básico a fim de eliminar as 

epidemias. De acordo com Maricato (2001), a industrialização de 1930 que vai até o 

fim da Segunda Guerra Mundial, proporcionou o fortalecimento do mercado interno, 

através das forças produtivas, assalariamento crescente e modernização da 

sociedade. Quando chega o fim da Segunda Guerra o processo de industrialização 

brasileiro sofre mudanças devido ao crescente controle do capital internacional. A 

partir de 1950, o país começa a produzir bens duráveis e bens de produção, nessa 

época as decisões são tomadas mais fora do que dentro do país, com isso ocorre um 

distanciamento em relação a produção com as necessidades internas. São 
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produzidos muitos eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel, que foi o 

responsável pela promoção de mudanças significativas no modo de vida dos 

consumidores assim como na habitação e nas cidades. Segundo Maricato (2001), 

então é implantado no país um modelo de consumo baseado no desperdício e na 

obsolescência programada1

Para Ortigoza e Cortez (2009), a cidade é o espaço do consumo, o urbano como 

modo de vida é o conteúdo desse espaço. A explosão do consumo, gerada pelo 

modo de relacionamento das pessoas com os objetos e com o mundo, serve de base 

ao nosso sistema cultural, onde os objetos não estão somente relacionados à sua 

utilidade, mas também ao prestígio de possuir. Por esta ótica de pensar a cidade e o 

urbano, considera-se a dinâmica do comércio, suas funções e formas, todo o 

conteúdo da forma do comércio tem como principal objetivo aumentar os lucros, 

como por exemplo shoppings, hipermercados, entre outros. Os costumes, os valores, 

as ideias, os fluxos e os ritmos são alterados, com eles são alteradas as fachadas, 

as formas e nessa dinâmica o comércio passa a dar o ritmo do consumo nas 

cidades, consequentemente reproduz o espaço urbano conforme suas necessidades 

e lógicas (ORTIGOZA; CORTEZ, 2009, p.28). 

, na substituição de produtos que é característica de 

consumo dos países altamente desenvolvidos.   

Com o objetivo de aumentar a lucratividade a cidade sofre uma transformação, 

que é perceptível até mesmo para as gerações mais recentes, as quais costumavam 

adquirir seus produtos em centros de cidades, atualmente os shoppings centers e a 

internet são muito mais utilizados para esta finalidade. 

Para Coelho, a cidade (polis) é mais do que aglomeração urbana, ela é centro da 

vida social e política. As cidades são influenciadas por uma dinâmica global de longo 

alcance que influencia os processos locais de mudanças sociais e ecológicas, com 

isso as medidas de minimização de impactos ambientais devem ser pensadas em 

uma escala de ação ampla, de forma integrada, a cidade e seu espaço circundante 

imediato e espaços mais distantes (COELHO, 2001, p.34). É a sociedade se 

relacionando dinamicamente com a natureza ao longo do tempo, essa relação altera 

                                                       
1 Quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo 
curto. 
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as estruturas das classes sociais e também o espaço. Os costumes da sociedade 

são modificados ao longo do tempo, com isso a geração de resíduos sólidos também 

é modificada, pois está diretamente relacionada aos costumes da sociedade, um 

exemplo do diálogo permanente entre sociedade e meio ambiente é a reciclagem.  

Segundo Santos (1988), cada lugar é distinto do outro, mas são claramente 

ligados a todos os demais por um nexo único, segundo ele, dado pelas forças 

motrizes do modo de acumulação hegemonicamente universal. Cada país tem sua 

particularidade em relação a gestão de resíduos sólidos, porém com o nexo único, 

tratar os resíduos adequadamente. “Quanto mais os lugares se mundializam, mais se 

tornam singulares e específicos, isto é, “únicos”” (SANTOS, 1998, p.34). 

 

2.4 PADRÃO DE CONSUMO E AUMENTO NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS  
 

Segundo Douglas (2007, p. 25), a partir de seu artigo faz uma reflexão de seu 

livro lançado em 1979 “O Mundo dos Bens”, sugere que os padrões de consumo 

pouco se referem as necessidades e desejos do indivíduo, mas sim de pressões e 

expectativas de outras pessoas.   

“Uma comunidade faz demandas duras em relação a seus membros, monitora 

seu comportamento, restringe suas escolhas (tal como a escolha da comida, a 

escolha do casamento).” (DOUGLAS, 2007, p. 25). 

Em seu artigo Douglas (2007) traz que “o consumo é o processo de transformar 

mercadorias em bem-estar”.  Segundo Mello e Hogan (2006), o fato de não ser 

definido conceitualmente o que é o consumo, impacta na quantidade de trabalhos 

acadêmicos voltados para o tema no Brasil.  

De acordo com Ortigoza e Cortez (2009), profundas inovações afetam o modo de 

consumo nesse início do século XXI, comércio pela internet, biotecnologias, novas 

técnicas de comunicação. A sociedade em expansão e influenciada pelo estilo de 

vida estadunidense, transforma o consumo em um vício, que é estimulado pelas 

forças do mercado, da moda e da propaganda. Esta sociedade passa a ser 

reconhecida, avaliada e julgada por aquilo que consome e a qualidade de vida passa 

a ser cada vez mais associada e reduzida às conquistas materiais. Esse padrão de 
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consumo, das sociedades ocidentais modernas é indefensável, não somente pelos 

recursos naturais utilizados como matéria prima, mas também pela geração de 

resíduos do pós consumo. (ORTIGOZA; CORTEZ, 2009, p.37). 

Para Andrade et al. (2011), a globalização valoriza o individualismo em 

detrimento do espírito coletivo, sendo voltado para o consumo irresponsável, em 

relação a sociedade e ao meio ambiente. Assim se instaura a competitividade entre 

as pessoas, cujo nível de felicidade passa a ser nivelado pela capacidade de 

consumo. Como consequências, surgem: a dificuldade do consumo mais 

responsável com a conservação da qualidade ambiental; as dificuldades no 

engajamento em projetos de coleta seletiva e reciclagem; a não manifestação contra 

a ausência do poder público no sistema de gestão; e a eterna espera por heróis ou 

novas tecnologias que resolverão toda a problemática dos resíduos sólidos. 

(Andrade et al., 2011, p.19). 

Segundo Gouveia (2012), a geração média de resíduos sólidos urbanos no Brasil 

(1Kg/habitante/dia), está próxima a de alguns países da União Européia e em 

algumas regiões aos consumos dos cidadãos estadunidenses, conhecidos como os 

maiores geradores de resíduos sólidos no mundo. 

Campos (2012), explica que aumentos da renda nas faixas populacionais de 

menor renda, tem como resultado proporcional o aumento de consumo, fato este que 

ocorre em maior escala que nas faixas populacionais de maiores rendas. Este 

fenômeno, segundo a autora ocorre devido as populações de mais baixa renda não 

terem acesso a quantidade mínima de alimentos necessários ao provimento de um 

adulto, com isso supõe-se que quando os rendimentos dessas famílias são 

aumentados, estas tendem a aumentar o consumo para obter essa ração.  

 
As variações do nível de ocupação da população, da massa de 
rendimento e do rendimento médio real são, portanto, fatores relevantes 
para a compreensão da evolução do consumo e da consequente 
geração de resíduos sólidos. (CAMPOS, 2012, p. 172).  
 

Um fato importante que resulta do aumento do consumo, principalmente por 

artigos descartáveis e do descarte inadequado de resíduos sólidos é a poluição 

marinha, causada especialmente por resíduos plásticos, estas contribuem para a 
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formação de ilhas de plástico e causa danos a vida marinha. Segundo Turra et al. 

(2014) a produção de plástico no mundo cresceu de 1,5 milhão de toneladas no ano 

de 1950, para 280 milhões de toneladas no ano de 2012. Para o autor o aumento no 

volume de produção e a durabilidade do plástico estão relacionadas ao acúmulo 

desses resíduos nos ambientes aquáticos e terrestres de todo o mundo (TURRA et 

al., 2014, p. 01).  

Segundo Alves (2018, p. 300), os primeiros resíduos plásticos no mar, foram 

relatados na década de 1970 na costa dos Estados Unidos e podem ser facilmente 

encontrados até hoje nas praias de todo o mundo. Para Araújo e Costa (2003, p. 64), 

a degradação dos oceanos é resultado do estilo de vida das populações humanas e 

lixo marinho resulta de lançamento proposital ou descuidado que geralmente tem 

origem longe da costa. Para as autoras a navegação e outras atividades marítimas, 

contribuem para o agravo desse quadro. (ARAÚJO; COSTA, 2003, p. 65) 

 

Os resíduos chegam facilmente à rede hidrográfica (levados por ventos 
e enxurradas ou lançados diretamente nela) e em seguida ao ambiente 
costeiro. Estima-se que, em escala global, até 80% do lixo encontrado 
em praias chega à costa através dos rios próximos, dependendo dos 
padrões de circulação das águas costeiras. (ARAÚJO; COSTA, 2003, p. 
65) 

 

Para Taylor (2016), os resíduos de plástico encontrados nos oceanos de todo o 

mundo, são indicadores do impacto gerado através das atividades antropogênicas. 

Esse tipo de resíduo, segundo o autor, está presente em todos os oceanos, até 

mesmo em regiões polares e ainda pouco se sabe sobre seus impactos nos 

ecossistemas marinhos (Figuras 1 e 2).  
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Figura 1 - Tartaruga Marinha enrolada em rede de pesca. 

 
Fonte: Ocean Conservancy (2018). 

 

Figura 2 - Albatroz com plástico no sistema digestivo. 

 
Fonte: NatGeo (2017). 

 

A PNRS traz como um de seus objetivos: “a não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos”. Este objetivo está diretamente ligado ao estilo de vida do 

cidadão. 

 
Não há como não associar o modo de vida da maior parte da população 
urbana, que foi moldado a partir da convivência com os bens modernos 
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e automóveis particulares do modelo de industrialização e 
desenvolvimento do país. (MARICATO, 2001, p.23).   
 

2.5 Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil 
 

Com base nos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (IBGE) 

e Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015 da Abrelpe (Associação Brasileira 

das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), fica evidente a enorme 

quantidade de oportunidades de melhoria na gestão de resíduos sólidos no país.  

Segundo Leoneti, Prado e Oliveira (2011), o investimento em saneamento básico 

no Brasil se deu pontualmente em alguns períodos específicos nas décadas de 1970 

e 1980, período em que foi instituído o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), 

que deu ênfase ao atendimento aos sistemas de abastecimento de água. Decorrente 

desse fato o país está marcado pela desigualdade e déficit ao acesso. Para Leoneti, 

Prado e Oliveira (2011) os investimentos no setor de saneamento básico, devem 

atender requisitos técnicos, ambientais, sociais e econômicos, a fim de atender o 

conceito de desenvolvimento sustentável de preservação e conservação do meio 

ambiente e refletir no planejamento das ações de saneamento, cujos efeitos são 

geralmente positivos, pois asseguram o bem-estar da população.  

 

2.5.1 Geração e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

Em 2015, a Abrelpe estimou uma geração média diária de 1,071 kg / habitante, a 

partir deste valor, estima-se que são gerados 218.874 ton / dia no país, incluindo 

resíduos recicláveis. Esse número fica alarmante quando são analisados os Gráficos 

1 e 2 de disposição final por tipo de destinação no país. Em 2015 ainda estavam 

sendo enviadas mais de 34 mil toneladas de resíduos sólidos para lixões por dia e o 

mais preocupante é que grande parte desta quantidade poderia ser reciclada.  
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Gráfico 1 - Disposição Final RSU no Brasil por tipo de destinação (unidades). 

  
Fonte Abrelpe, (2015, p. 23) 

 

 

Gráfico 2 - Disposição final RSU no Brasil por tipo de destinação (porcentagem). 

 
Fonte Abrelpe, 2015, p. 23 

 

Os dados da Abrelpe (2015) mostram, que em 2014, havia 1.559 (28%) 

municípios do Brasil que ainda dispunham seus resíduos sólidos em lixão e em 2015 

eram 1.552 (27,9%) municípios, apresentando uma melhora irrelevante de 0,1%. A 

PNRS determinou o fechamento de todos os lixões num prazo de quatro anos, sendo 
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02 de agosto de 2014 a data final, porém essa data foi prorrogada pelo Senado 

Federal e de acordo com o perfil de cada município os novos prazos se estendem 

até 2021. 

 

2.5.2 Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

A taxa de cobertura de coleta de resíduos sólidos representa a porcentagem da 

população urbana que é atendida por coleta de resíduos porta a porta. A coleta porta 

a porta segundo Besen et al. (2017) se define como “O caminhão passa nas ruas e 

bairros/setores selecionados e os coletores recolhem os resíduos separados com o 

caminhão em movimento”. No ano de 2016 a taxa do país ficou em 95,1%, assim como 

em 2015, mas caiu em relação a 2014 que era de 96,3% da população urbana 

atendida (SNIS, 2016, p. 43). Com relação as metas do PLANSAB (Plano Nacional 

de Saneamento Básico- 2013), o país está atendendo a meta, sendo que para o ano 

de 2018 a mesma foi estipulada para 94% (Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Comparação da taxa de cobertura do serviço de coleta porta a porta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS (2016). 

 

 

 

Região Indicador 
SNIS 2016 (%) 

Metas do PLANSAB para o 
ano 2018 (%) 

Norte 90,6 90 

Nordeste 91,7 88 

Sudeste 95,8 99 

Sul 97,9 99 

Centro-Oeste 98,1 95 

Total 2016 95,1 94 

Total 2015 95,1 94 

Total 2014 96,3 94 
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2.5.3 Natureza das Empresas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

Quanto a natureza das empresas responsáveis pelo manejo de resíduos sólidos 

no país, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (IBGE) apresentava os 

resultados, apresentados no Gráfico 3. Mais da metade dos municípios do país 

mantinham em 2008 o manejo de resíduos sólidos na administração pública direta, 

ao invés de contratar empresas privadas especializadas no tema. Já na Região Sul 

do país observou-se a maior concentração de empresas privadas, sendo de 56%, 

mostrando uma tendência regional, o Estado do Rio Grande do Sul, está em posição 

de destaque tendo 60% dos serviços realizados por empresas privadas (serviços 

terceirizados).  

 
Gráfico 3 - Natureza das empresas responsáveis pelo manejo de resíduos sólidos no país. 

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB (2008). 

 

 

2.5.4 Coleta Seletiva 
 

De acordo com os dados do ano de 2016 do SNIS (Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento), o número de municípios que dispõe de coleta 
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seletiva em seu manejo de resíduos caiu, mostrando uma tendência contrária ao que 

propõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dos 3.670 municípios participantes 

do diagnóstico a coleta seletiva é praticada em 1.215 deles, mostrando uma 

percentagem de 33,1% e quando se contabiliza os municípios sem informação esse 

percentual cai para 21,8%. Se compararmos com a meta estipulada pelo Plano 

Nacional de Saneamento Básico (Plansab), que é de 28% para o ano de 2018 e 18% 

para o ano de 2008, pode-se entender que estamos em uma faixa de risco, ainda 

mais se o país está andando na contra-mão da Política Nacional. É necessário 

reconhecer que dentro do universo dos municípios sem informação, deve haver uma 

porcentagem de municípios que pratique a coleta seletiva, mesmo assim este é um 

instrumento do manejo de resíduos que merece bastante atenção em relação a meta 

estipulada. Para melhor visualizar a situação do país segue abaixo a Tabela 2, com 

os dados do SNIS referente à coleta seletiva nos anos de 2014, 2015 e 2016:   

 
Tabela 2 - Evolução do índice de coleta seletiva de RSU no Brasil. 

Situação quanto à existência de 
coleta seletiva de recicláveis secos 

Quantidade de municípios Em percentuais (%) 

Ano 
 2014 

Ano 
2015 Ano 2016 Ano 

 2014 
Ano 
2015 

Ano 
2016 

Municípios COM coleta seletiva 1322 1256 1215 23,7 22,5 21,8 

Municípios SEM coleta seletiva 2443 2264 2455 43,9 40,7 44,1 

Sem informação 1805 2050 1900 32,4 36,8 34,1 

Total 5570 5570 5570 100,0 100,0 100,0 

Fonte: SNIS 2016 

A quantidade de municípios com coleta seletiva na região norte é de 3,6%, na 

região nordeste é de 4,8%, na região centro-oeste é de 17%, na região sudeste é de 

35,7% e na região sul é de 48,8%. 

Existe uma variedade de modelos de coleta seletiva no país, no entanto, 
predomina a modalidade de coleta porta a porta, muitas vezes 
associada a coleta em pontos de entrega voluntária (PEVs) ou locais de 
entrega voluntária (LEVS) e ainda sistemas de troca de materiais 
recicláveis por produtos ou serviços. (BESEN et al., 2017, p. 15). 
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2.5.5 Cobrança Pelos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, publicado no ano de 2012, indica que as 

despesas referentes a gestão de resíduos sólidos urbanos alcançam valores médios 

um pouco abaixo de setenta reais por habitante (R$ 70,00/hab/ano.). A cobrança 

pelos serviços de coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos, tem 

ganhado destaque nas discussões sobre o tema, em 2008, de acordo com o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, 10,9% dos municípios brasileiros possuíam cobrança 

pelo serviço de gestão dos resíduos sólidos urbanos. Esse número ainda deve 

crescer, com a elaboração dos Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS), as tarifas de “lixo” são previstas e tem prazos para 

serem implantadas.  

De acordo com o SNIS (2016), a porcentagem de municípios que cobram pelos 

serviços de coleta, transporte e destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos 

atualmente se distribui pelo país da seguinte maneira: região norte 16,3%; região 

nordeste 6,2%; Sudeste 47,1%; Sul 82,3% e Centro-oeste 23,2%. Em nível nacional, 

56,9% dos municípios ainda precisam se planejar e iniciar a cobrança pelos serviços 

referentes aos resíduos sólidos urbanos. Ainda existem muitos municípios para se 

adequar a cobrança pelos serviços referentes aos resíduos sólidos urbanos, mas é 

perceptível o crescimento.  

 

2.5.6 Mecanismos para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos  
 

De acordo com Brollo e Silva (2001), na década de 1970 buscava-se, através 

das políticas públicas, estabelecer normas adequadas para a coleta e a disposição 

do resíduo descartado. Nos anos 1980 se destacaram as formas de pré-tratamento e 

a destruição do resíduo gerado. Nos anos 2000, o que está em alta entre os países 

industrializados é o estabelecimento de critérios e incentivos, que possibilitem a 

prevenção, recuperação de recursos e a redução na fonte geradora de resíduos.  

Segundo Jacobi e Besen (2006), cada brasileiro produzem em média entre 0,5 e 

1 Kg de resíduo domiciliar por dia. Entre os anos de 1992 e 2000, o crescimento 
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populacional passou de 146 para 170 milhões de habitantes, apresentando um 

crescimento de 16,4% e a geração de resíduos sólidos urbanos passou de 100 para 

140 mil toneladas por dia. De acordo com dados do IBGE (2000), 8 em cada 10 

brasileiros vivem em áreas urbanas, alguns estudos mostram que existe uma relação 

entre o porte da cidade e a produção de resíduos sólidos urbanos, sendo que para 

cidades mais populosas maiores são os volumes de resíduos sólidos urbanos 

gerados. Para Jacobi e Besen (2006) a grande redução da disposição em lixões, que 

ocorreu entre 1992 e 2000, é devido as 13 maiores cidades, aquelas com população 

acima de um milhão de habitantes, coletarem 32% do resíduo sólido urbano do país 

e terem locais adequados para a disposição final. A falta de investimento público é 

evidenciada pelo fato de que em 2000, 45 empresas filiadas à Abrelpe (Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), coletavam 

aproximadamente 70% dos resíduos sólidos urbanos no país, em relação aos 

aterros, 18 aterros privados que operam no Brasil, recebem cerca de 14% da 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados e coletados no país (JACOBI; 

BESEN, 2006). 

 

2.6 Coleta Seletiva   

 

Segundo o Diagnóstico de RSU – 2012 Relatório elaborado no Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sob a coordenação de Mota e Alvarez (2012), 

uma das estratégias para reduzir a quantidade de resíduos recicláveis dispostos em 

aterros sanitários é a criação de sistema de coleta seletiva. A avaliação da 

efetividade da coleta seletiva no Brasil, apresenta grandes desafios. Sendo que, uma 

parte considerável da coleta de materiais recicláveis é feita por catadores de maneira 

informal, não sendo contabilizada nas estatísticas oficiais.  

A reciclagem de resíduos tem muito contato com os conceitos de 

desenvolvimento sustentável, que para Calderoni (2003), é insustentável o 

desenvolvimento e a vida social sem a presença da reciclagem do lixo como 
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alternativa, as principais contribuições da Teoria do Desenvolvimento Sustentável, 

segundo o autor, podem ser listadas a seguir:  
 

A ética da solidariedade diacrônica; os limites da capacidade de suporte 
do planeta; a questão da irreversibilidade das ações; a necessidade de 
mudança no estilo de desenvolvimento e a importância da Contabilidade 
Ambiental como instrumento para introduzir o valor do ambiente e o 
consumo do capital natural como fator integrante das medições do 
produto das nações. (CALDERONI, 2003, p. 58).  
 

 
 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz em seu texto as definições 

de  

coleta seletiva e reciclagem como: 

 
[...] coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 
conforme sua constituição ou composição.  
 
reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e, se 
couber, do Sistema nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa); (...) 
(LEI FEDERAL 12.305/2010) 
 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (IBGE), 

divulgada em 2010, os primeiros programas de coleta seletiva e reciclagem dos 

resíduos sólidos no Brasil começaram a partir de meados da década de 1980, 

trazendo alternativas inovadoras para a redução na geração de resíduos sólidos 

domésticos e ainda estímulo à reciclagem. Estas iniciativas mostravam um avanço 

no tema resíduos sólidos e suas fontes geradoras. Na pesquisa os primeiros dados 

oficiais sobre coleta seletiva se referem ao ano de 1989, quando existiam 58 

programas de coleta seletiva no país. No ano de 2000 esse número passa para 451 

e em 2008 para 994, mostrando um grande avanço na implementação dos 

programas nos municípios brasileiros. O avanço se deu principalmente na Região 

Sul com 46%, logo na sequência a Região Sudeste com 32,4%. A pesquisa mostrava 
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ainda que os municípios com coleta seletiva passaram a separar: papel e/ou 

papelão, plástico, vidro e metal (IBGE, 2008). 

Segundo Calderoni (2003) o processo de transformação acelerado por que 

passa a sociedade contemporânea, traz consequências ambientais, principalmente a 

partir da década de 1970, quando começaram a ter maior atenção por parte dos 

governos e da comunidade.  

Produziu-se uma considerável elevação no grau de consciência social, nessas já 

quase três décadas, devido as questões ecológicas serem inseridas na arena do 

debate público, como demonstrado na Conferência Mundial de 1992 no Rio de 

Janeiro. Mesmo assim, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Para os 

resíduos sólidos, a realidade não é diferente, razão esta que coloca a reciclagem do 

lixo como alternativa de ação diante da crise ambiental vivida.  

De acordo com Calderoni (2003), a reciclagem proporciona economia na 

produção em relação a utilização de matéria-prima virgem, pois utiliza menos 

energia, matéria-prima, recursos hídricos, gera menos resíduos e reduz os custos de 

controle ambiental. Apresentando relevância ambiental, social e econômica com 

implicações nos itens de: organização espacial; preservação e uso racional dos 

recursos naturais; conservação e economia de energia; geração de empregos; 

desenvolvimento de produtos; finanças públicas; saneamento básico e proteção da 

saúde pública; geração de renda e redução de desperdícios. (CALDERONI, 2003, 

p.29). 

Ainda conforme Calderoni (2003), a necessidade e importância da reciclagem 

vêm de um conjunto de fatores fundamentais e de dimensão espacial como: 

exaustão das matérias-primas, custos crescentes de obtenção de matérias-primas, 

economia de energia, indisponibilidade e alto custo de aterros sanitários, crescimento 

no custo dos transportes, poluição e prejuízos a saúde, geração de emprego e renda 

e redução dos custos de produção. A dimensão dos conjuntos envolvidos pela 

reciclagem é de grande relevância econômica, tecnológica ambiental, institucional, 

demográfica, social e espacial.  

Para Gouveia (2012) os catadores de materiais recicláveis, são os grandes 

protagonistas da indústria da reciclagem no Brasil. Esse grupo atua de maneira 
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informal ou organizada em cooperativas, antes mesmo da definição da PNRS. Este é 

um trabalho de grande importância ambiental que contribui para a economia de 

energia e de matéria-prima, devido ao retorno do material ao ciclo produtivo, através 

da reciclagem e ao mesmo tempo evita que estes sejam destinados a aterros, 

algumas previsões trazem que existem mais de 1 milhão de catadores no país. Em 

2002 a atividade de catador foi registrada na Classificação Brasileira de Ocupação 

(CBO) como Catador de Material Reciclável, sendo então reconhecida como 

categoria profissional. Esses profissionais exercem a função de coletar, transportar, 

triar, prensar, armazenar e negociar os materiais recicláveis. Ainda segundo Gouveia 

(2012), os índices de reciclagem no país podem ser melhorados, desde que se 

incentive a coleta seletiva desde o momento de sua geração, com a população 

devidamente informada quanto nas centrais de triagem desses materiais. 

Em municípios onde já está instalada a cadeia informal de reciclagem, deve-se 

buscar a incorporação desses serviços nos planos municipais integrados de 

gerenciamento de resíduos sólidos, considerando-se os contextos de 

vulnerabilidade, precariedade e fragilidade das condições de trabalho dessas 

cadeias, com o propósito de se eliminar a exclusão e exploração desses 

trabalhadores.  

É importante que as políticas públicas estejam articuladas aos aspectos sociais, 

econômicos e ambientais, tornando a atividade dos catadores mais digna garantindo 

a inclusão social desses trabalhadores.  

 

2.7 Políticas Públicas 
 

Neste estudo foram levantadas informações sobre as políticas públicas 

referentes a resíduos sólidos urbanos nas esferas federal, estadual e municipal. 

Sendo elas a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos (PERS) e as Políticas Municipais de Resíduos Sólidos (PMRS). 

De acordo com Bucci et al. (2001) políticas públicas surgem para complementar, 

preenchendo as lacunas normativas, concretizando os princípios e regras, traçando 

objetivos determinados. O que difere as políticas das leis, é que estas não são gerais 
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nem abstratas, pelo contrário, são estabelecidas para a realização de objetivos 

determinados. As políticas públicas ocupam um espaço mais operacional no direito, 

norteando o trabalho de membros do Ministério Público em exigir e acompanhar a 

realização de Políticas Públicas. Ainda para Bucci et al. (2001), as políticas públicas 

aglutinam os interesses em torno de objetivos comuns e dessa forma estruturam 

uma coletividade de interesses, são instrumento de planejamento, racionalização e 

participação popular.  

 

2.7.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
 

Segundo Braga (2005, p. 235) na década de 1960 foram promulgadas várias leis 

federais no Brasil, referentes ao meio ambiente, como o Estatuto da Terra (1964), 

Código Florestal (1965), Código da Pesca (1965), Código de Mineração (1967) Lei 

de Proteção a Fauna (1967), que posteriormente sofreram algumas alterações, 

porém a década foi marcante.  

Em 31 de agosto de 1981 foi estabelecida a Política Nacional de Meio Ambiente 

por meio da Lei Federal n. 6.938, que criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA) e também criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). De 

acordo com Braga (2005, p. 236) esta foi a primeira lei federal que abordou o meio 

ambiente como um todo e não somente a poluição causada pelas atividades 

industriais ou o uso de recursos naturais, e por sua vez abordava as diversas formas 

de degradação ambiental e diversos aspectos envolvidos. 

Desde a sua criação o CONAMA em seu papel de deliberar, quando se trata de 

vínculos a diretrizes e norma técnicas, critérios e padrões que dizem respeito a 

sustentabilidade dos recursos naturais e a proteção ambiental, estabelece 

resoluções. As resoluções Conama que envolvem resíduos sólidos são: 

 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 6, de 19 de setembro de 1991: Aborda sobre o 

tratamento de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e 

aeroportos. 
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RESOLUÇÃO CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993. Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002: Dispõe sobre o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. (DEFINIÇÃO: Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais: é o conjunto de informações sobre a 

geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, 

reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas 

indústrias do país). 

RESOLUÇÃO CONAMA no 404, de 11 de novembro de 2008: Estabelece 

critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno 

porte de resíduos sólidos urbanos. 

A legislação brasileira sobre resíduos sólidos ficou bastante tempo sem uma 

política nacional, somente em 02 de agosto de 2010 foi instituída a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. Em seu nono artigo a Lei traz a ordem de prioridade para a 

gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. 

 
[...] Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser 
observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos [...] (Lei Federal 
12.305/2010).  
 

Essa nova ordem de prioridade da PNRS, exige dos municípios muito empenho 

na questão da educação ambiental, a fim de cumprir o último e mais difícil item da 

ordem, que é enviar ao aterro somente os rejeitos. Os rejeitos foram definidos na 

Política como: 

 
[...] 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. [...] (Lei Federal 
12.305/2010) 
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A PNRS previu em sua lista de obrigações, citada no artigo 36, a necessidade da 

criação de sistemas de compostagem para resíduos orgânicos, para a implantação 

da coleta seletiva e para a disposição final ambientalmente adequada. A 

compostagem é uma forma de reciclagem, uma vez que transforma os resíduos 

orgânicos em adubos e fertilizantes, devendo então os resíduos orgânicos serem 

coletados de maneira seletiva e enviados para a reciclagem. Dependerá das políticas 

públicas que serão articuladas a fim de desenvolver a gestão municipal para 

resíduos sólidos urbanos, de modo eficiente, que deve contar com a educação 

ambiental, possibilitando a coleta seletiva de resíduos orgânicos. 

O artigo 5º da PNRS integra a Política Nacional de Meio Ambiente e articula-se 

com outras políticas, como a Política Nacional de Educação Ambiental. A Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) foi instituída no ano de 1999, através da 

Lei Federal n. 9.795 e regulamentada por meio do Decreto n. 4.281 no ano de 2002. 

De acordo com o artigo 2º da PNEA, a educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação em nosso país, deve estar presente em todos 

os níveis e modalidades do nosso processo educativo de maneira formal e não 

formal. Segundo a PNEA o indivíduo e a coletividade constroem seus valores sociais, 

adquirem conhecimentos, habilidades e competências voltadas para a conservação 

do meio ambiente através da educação ambiental. 

 
O desafio é, pois, o de formular uma educação ambiental que seja crítica 
e inovadora, em dois níveis: formal e não formal. Assim a educação 
ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado para a 
transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva 
holística de ação, que relaciona o homem, a natureza e o universo, 
tendo em conta que os recursos naturais se esgotam e que o principal 
responsável pela sua degradação é o homem. (JACOBI, 2003, p.196). 
 

Segundo Jacobi (2003), a cidadania está relacionada a identidade e ao fato de 

pertencer a coletividade. A educação ambiental é um processo de aprendizagem 

permanente, que forma cidadãos com consciência local e planetária.  

Alguns objetivos desta lei são o fortalecimento da consciência crítica a respeito 

do problema social e ambiental, incentivar a participação individual e coletiva na 
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preservação do meio ambiente, compreender o meio ambiente e suas múltiplas e 

complexas relações. (MARCATTO, 2002, p. 36). 

Segundo Marcatto (2002), a educação ambiental é uma das ferramentas de 

sensibilização e capacitação da população. Para o autor, os problemas relacionados 

a meio ambiente se manifestam em nível local, normalmente os residentes de um 

local, são causadores e vítimas de determinados problemas ambientais. Dessa 

forma, são os mais capacitados atores para desenvolver um diagnóstico da situação, 

além de serem, normalmente, os mais interessados em resolver tais problemas.   

 
Participação implica envolver, ativa e democraticamente, a população 
local em todas as fases do processo, da discussão do problema, do 
diagnóstico da situação local, na identificação de possíveis soluções, até 
a implementação das alternativas e avaliação dos resultados. 
(MARCATTO, 2002, p. 12). 

 

Outro instrumento de grande valia e que pode auxiliar e muito os municípios 

nesta tarefa, a PNRS, traz o PMGIRS (Plano Municipal de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos). A PNRS define em seus artigos 16 e 18 que os Estados e 

Municípios para terem acesso aos recursos financeiros da União, destinados ao 

manejo de resíduos sólidos, deverão ter elaborado seus Planos Estaduais ou 

Municipais, conforme os artigos 17 ou 19, a Lei define o conteúdo mínimo que valida 

cada plano, seja o artigo 17 para os Estaduais e 19 para os Municipais. O Artigo 15, 

define que a União, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, elabore o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Este então foi elaborado durante o ano de 2011 

e publicado em agosto de 2012.  

 

2.7.2 Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) 
 

De acordo com Braga (2005, p. 247) São Paulo foi um dos primeiros estados em 

que os problemas causados por poluição se manifestaram, assim, foi também o 

primeiro no desenvolvimento de leis para o controle da poluição. A Constituição 

Estadual de 05 de outubro de 1.989, traz um capítulo específico sobre o meio 

ambiente, do artigo 191 aos 204 desse capítulo abordam questões relacionadas a 
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proteção do meio ambiente, licenciamento ambiental, áreas de proteção ambiental e 

outros (BRAGA, 2005, p. 247).   

O Estado de São Paulo conta desde 2009 com a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, a Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006, que institui a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, regulamentada pelo Decreto nº 54645 de 05 

de Agosto de 2009. O Estado possuía uma política antes mesmo da União, cujo 

projeto de lei ficou em tramitação de 1991 à 2010. O Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos foi implementado  

Em 2014. Durante os meses de julho à agosto de 2014 a versão preliminar 

esteve disponível para consulta pública e durante esse mesmo período foram 

realizadas as audiências públicas em cinco regiões do Estado. Dessa maneira se 

deu a construção do Plano de maneira participativa.  

De acordo com Mansor et al. (2010), A política estadual traz como um de seus 

princípios a minimização de geração de resíduos sólidos devidamente combinada 

com o princípio de responsabilidade, em que todos os agentes envolvidos são 

responsabilizados sendo eles, consumidores, fabricantes, importadores e poder 

público. Para Mansor et al. (2010), essa combinação de minimização da geração, 

responsabilidades juntamente com o reconhecimento do valor econômico do resíduo 

sólido reciclável e reutilizável, como um potente mecanismo de geração de trabalho e 

renda, estabelece um importante marco na gestão de resíduos sólidos do Estado.  

A Companhia Ambiental do estado de São Paulo (CETESB) foi criada pela Lei 

Estadual n. 118 de 29 de junho de 1973, ela é responsável pelo controle, 

fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, 

com foco na preservação e recuperação das águas, do ar e do solo. No estado de 

São Paulo cabe a CETESB a fiscalização e licenciamento das atividades que 

envolvem o manejo de resíduos sólidos.  

A Política traz em seu artigo segundo os princípios da Política Estadual (ANEXO 

A) e em seu terceiro artigo são apresentados os objetivos (ANEXO B).  

O quarto artigo da Lei traz instrumentos como: incentivo mediante programas 

para a implantação de unidades de coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem; uso 

de resíduos e materiais reciclados como matéria-prima além do incentivo a pesquisa 
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e a implantação de processos que utilizem as tecnologias limpas.  Esses incentivos 

fazem parte de uma estratégia para o fortalecimento da coleta seletiva e reciclagem 

de materiais, que é extremamente necessário para o fortalecimento do setor, 

inclusive gerando renda e emprego. A tecnologia de reciclagem já está disponível, 

porém a parcela de materiais reciclados e a participação dos municípios ainda é 

muito pequena, conforme citado no item 2.5.4, a quantidade de municípios com 

coleta seletiva na Região Sudeste, onde o Estado de São Paulo está inserido 

somente 35,7% dos municípios possui coleta seletiva (SNIS, 2016).  

 

2.7.3 Política Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS) 
 

Com a Constituição Federal de 1988, foi dado aos Estados e Municípios a 

competência de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas por meio do artigo 23. O artigo 24 traz em seus parágrafos que: 

 
[...] §1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário [...]. 

 

Segundo Braga (2005), a União é responsável pelo estabelecimento de normas 

gerais, aos Estados fica a missão de estabelecer as normas peculiares e aos 

municípios o estabelecimento de normas que atendam aos interesses locais. Os 

municípios publicam seus PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos) por meio de Leis ou Decretos, sendo que o recomendado é 

submeter o plano à aprovação da Câmara Municipal, se tornando uma lei que gere 

efeitos e obrigações. 

Nos municípios do Litoral Norte Paulista, o município de Caraguatatuba publicou 

o plano por meio do Decreto n. 120/2014, o município de Ubatuba publicou por meio 

da Lei n. 3802/2014, que institui a política municipal de resíduos sólidos e os 
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municípios de São Sebastião e Ilhabela ainda não publicaram seus planos. O 

município de São Sebastião está em fase de revisão do PMGIRS e segundo consulta 

à página da Câmara Municipal o plano encontra-se aguardando parecer das 

comissões de Justiça e Meio Ambiente antes de ir para votação em plenário.  

 

2.8 Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos   
 

Para Wilson (2007), entender o desenvolvimento no gerenciamento de resíduos 

no passado e ainda quais os mecanismos que impactaram esse gerenciamento é 

importante para avançar no sistema de gerenciamento de resíduos em todo o mundo 

de forma sustentável.  

De acordo com Vilhena (2018), o Brasil chega ao século XXI com taxa de 

crescimento demográfico da ordem de 1,4% ao ano, assim estima-se que em 2020 a 

população brasileira deverá ser de 212 milhões. Devido a migração interna, 

mecanização no agronegócio, industrialização e outros fatores, desde 1950 a 

população está se concentrando nas áreas urbanas. Segundo Vilhena (2018) em 

2000 a população urbana era de aproximadamente 81% da população total. Em 

2015 o número de regiões metropolitanas passou a ser de 26 regiões contra 9 em 

2015. Essa urbanização acelerada juntamente com o consumo crescente de bens 

não duráveis provocou um aumento na geração de RSU no país, demandando por 

parte da municipalidade ações gerenciais diferenciadas (VILHENA, 2018, p. 8). O 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é um 

instrumento que auxilia os gestores municipais no gerenciamento de RSU, para ter 

legitimidade, ele deve ser elaborado com participação pública. Aos municípios 

compete o dever de promover a coleta, tratamento e destinação ambientalmente 

correta. De acordo com Vilhena (2018), esta não é uma tarefa fácil e ainda é 

influenciada por fatores como:  

 
• limitações de ordem financeira, como orçamentos inadequados, fluxos 
de caixa desequilibrados, tarifas desatualizadas, arrecadação 
insuficiente e inexistência de linhas de crédito específicas; 
• deficiência na capacitação técnica e profissional – do gari ao 
engenheiro-chefe; 
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• descontinuidade política e administrativa; 
• ausência de controle ambiental (VILHENA, 2018, p. 10). 

 

Na maior parte dos municípios do Brasil, a existência de lixões mesmo que 

desativados é uma realidade. Num país com a extensão territorial, como o Brasil, não 

é raro e nem era um problema utilizar uma pequena área, distante dos olhos e nas 

periferias normalmente, para se depositar os resíduos gerados pela população 

urbana. O Lixão infelizmente foi a forma de destinação adotada pela maioria dos 

municípios do Brasil. Hoje sabe-se que isto é um problema e existem normas para a 

construção de um aterro sanitário, como a ABNT NBR 15849:2010 - Resíduos 

sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte, a ABNT NBR13896:1997 – 

Aterros de Resíduos Não Perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação 

e a norma ABNT NBR10157:1987 – Aterros de Resíduos Perigosos - Critérios para 

projeto, implantação e operação que foram desenvolvidas para evitar a 

contaminação ambiental porém, o passado nos deixou um enorme passivo. 

Atualmente, segundo a Abrelpe (2018) 59,1% (42,3 milhões de toneladas) dos RSU 

coletados é disposta em aterros sanitários e o restante de 40,9% (mais de 29 

milhões de toneladas) é despejado em locais inadequados, como lixões ou aterros 

controlados. A Abrelpe mostrou que 3.352 municípios brasileiros, ainda utilizam 

locais inadequados para a disposição de resíduos sólidos urbanos.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Área de Estudo 

 
A área em estudo está inserida na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (RMVPLN) criada através de Legislação Estadual (LEI 

COMPLEMENTAR Nº 1.166, DE 9 DE JANEIRO DE 2012), mais precisamente 

representada pela Sub-região 5 que compreende os municípios de Caraguatatuba, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, conforme ilustrado pela Figura 3. Trata-se de 

municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo, situados entre o Oceano 

Atlântico e a Serra do Mar. 

A Tabela 3 apresenta dados Demográficos, PIB per capta e o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), para os municípios da região estudada.    
 

Tabela 3 - Caracterização dos Municípios Estudados – 2017. 

Município Área  
(Km2) 

População 
Estimada 

(2017) 

PIB per 
capta  
(R$) 

IDH  
(2010) 

Caraguatatuba 485,097 116786 25.871,05 0,759 

Ilhabela 347,515 33354 214.314,27 0,756 

São Sebastião 399,679 85538 64.304,91 0,772 

Ubatuba 723,883 88313 19.420,59 0,751 
Fonte: IBGE Cidades 2017 
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Figura 3 - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
 

 
Fonte: Emplasa (2017) 

 

3.1.1 Caracterização da Área Estudada  

3.1.1.1 Processo de Urbanização do Litoral Norte Paulista 
 
Segundo Marandola JR. et al. (2013), o principal vetor que propulsiona o 

desenvolvimento urbano de uma região são os grandes investimentos, uma vez que 

movimentam a economia gerando um polo de atração populacional e envolvendo 

outros setores que promovem o desenvolvimento econômico e infraestrutura. A 

urbanização do litoral norte paulista, foi marcada por vários momentos de grandes 

investimentos.  

 

De acordo com o resumo executivo elaborado pelo Observatório Litoral 

Sustentável (2013), até o meio século XX, a ocupação urbana do litoral norte 
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paulista, era limitada aos  núcleos urbanos centrais dos municípios. No ano de 1955, 

houve a instalação de infraestrutura portuária no município de São Sebastião e na 

mesma década foram realizadas melhorias na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que 

liga Caraguatatuba/SP à São José dos Campos/SP, facilitando o acesso ao Porto e 

ao Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR). O TEBAR foi construído na 

década de 1960 e foi responsável pela atração de muitos migrantes, dando origem a 

novas frentes de urbanização articulando-se ao crescimento urbano dos bairros 

centrais e da Costa Norte de São Sebastião. Outra importante via de acesso e vetor 

de crescimento do litoral norte foi a construção da Rodovia Rio-Santos, ligando toda 

a orla do litoral paulista.  

Na década de 1970, a partir do aumento do veranismo, a ocupação urbana do 

Litoral Norte experimenta um ritmo mais acelerado, porém, a orla marítima 

urbanizada limitava-se às áreas centrais dos municípios. (OBSERVATÓRIO 

LITORAL SUSTENTÁVEL, 2013, p. 08). 

Segundo o Observatório Litoral Sustentável (2013), na década de 1980, foram 

realizadas melhorias na Rodovia Manuel Hypolito Rego (SP-055), melhorando o 

acesso às praias e possibilitando a implantação de loteamentos e condomínios 

fechados, predominando as segundas residências, por toda a orla marítima do litoral 

norte paulista. A urbanização é reforçada em toda a orla marítima do Litoral Norte 

Paulista, observou-se na época uma evolução da mancha urbana. 

De acordo com Marandola Jr. et al. (2013), o desenvolvimento da área petrolífera 

em âmbito nacional, a descoberta da camada de pré-sal, a ampliação das 

instalações do Porto de São Sebastião e a construção da Unidade de Tratamento de 

Gás Monteiro Lobato de Caraguatatuba (UTGCA), tornaram a região um polo 

atrativo, principalmente para a classe trabalhadora. 

 
A região foi potencializada como atrativa a migrantes, promovendo a 
continuidade do alto ritmo de crescimento populacional, sem que as 
mudanças estruturais acompanhassem as necessidades locais com a 
mesma velocidade. Essa nova realidade soma-se aos já insuficientes 
serviços urbanos prestados no litoral. (MARANDOLA JR. et al. , 2013, p. 
39). 
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Segundo Marandola Jr. et al. (2013), os serviços de saneamento básico 

historicamente precários, mostravam em 2003 números como em São Sebastião 

apenas 29% dos domicílios urbanos com rede coletora de esgoto, em Caraguatatuba 

apenas 25% com rede coletora de esgoto, Ubatuba 17% e Ilhabela 3%.  

Os altos investimentos relacionados à exploração de petróleo na região 

marcaram a região. No período entre os anos de 1991 – 2000 observou-se um 

crescimento 4 vezes maior de residências ocupadas, do que das residências não 

ocupadas no município de Caraguatatuba. 

 

3.1.1.2 - Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos no Litoral Norte Paulista  
 

De acordo com o diagnóstico de Observatório Litoral Sustentável (2013), foi 

realizado o diagnóstico dos 13 municípios que compõe o litoral paulista, sendo eles: 

Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Santos, Guarujá, São 

Vicente, Cubatão, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. O qual buscou-se 

uma abordagem das situações de geração, coleta e destinação de resíduos sólidos 

com análises da situação jurídico institucional, infraestrutura e de aspectos sociais, 

econômicos e ambientais. Para este estudo são abordados os dados dos municípios 

pertencentes a região do litoral norte paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São 

Sebastião e Ubatuba).  

O diagnóstico identificou a necessidade de maior integração interna entre os 

setores da administração pública, parceiros, cooperativas e os sistemas de coleta 

seletiva e logística reversa.  

A logística reversa, é um instrumento econômico e social, formado por ações e 

procedimentos, com o objetivo de viabilizar a coleta e restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para o devido reaproveitamento ou outra destinação 

ambientalmente adequada. A logística reversa está sendo implantada no Brasil, por 

meio de acordos setoriais, que de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, são 

atos de natureza contratual que são firmados entre poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, para que se faça cumprir a 

responsabilidade desses, com o ciclo de vida de seus produtos. Alguns produtos já 
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possuíam um eficiente processo de logística reversa antes mesmo da publicação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), como é o caso dos pneus, 

embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias e óleo lubrificante. Seguindo o 

exemplo desses produtos que já possuem um processo maduro e em ótimo 

funcionamento, existem os novos acordos setorias que já estão em fase de estudos, 

alguns assinados e alguns até mesmo já foram implantados em regiões 

metropolitanas do país, como é o caso de lâmpadas fluorescentes, embalagens, 

produtos eletrônicos e medicamentos. 

Foi verificado que quase integralmente a prestação de serviços relacionados ao 

manejo de resíduos sólidos é repassado a terceiros. Apesar de somente 5 dos 13 

municípios analisados pelo relatório do Litoral Sustentável possuir no ano de 2013, 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e 

demonstrarem ter ciência das determinações impostas pela PNRS, todos os 

municípios possuem sistemas de coleta seletiva, porém com resultados ainda 

incipientes. Em relação a integração de catadores, o diagnóstico levantou que em 

dois municípios do litoral de São Paulo, os trabalhadores atuam com carteira de 

trabalho, devidamente assinada, sendo eles Caraguatatuba através de uma 

Organização Não Governamental (ONG) e em Ubatuba pela prefeitura. Foram 

verificadas 11 cooperativas e associações de catadores e 14 unidades de triagem, 

no Litoral Paulista (OBSERVATÓRIO LITORAL SUSTENTÁVEL, 2013). 

De acordo com Observatório Litoral Sustentável (2013), quanto a geração de 

resíduos per capta as análises identificaram a média de 1Kg/hab/dia, bem próxima 

da média nacional de 1,1Kg/hab/dia. É importante ressaltar que a geração per capta, 

varia em relação a cada município. Foi identificado que as maiores gerações estão 

localizadas em municípios pertencentes a Região da Baixada Santista, já os 

municípios da Região do Litoral Norte como Ubatuba e Caraguatatuba trazem 

valores de 1,0 Kg/hab/dia. Também foi verificado que ocorre um grande problema 

nos meses de alta temporada, marcados pelos meses de Dezembro, Janeiro e 

Fevereiro, quando a quantidade de resíduos gerada, aumenta devido a estadia de 

turistas nos municípios.  
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O diagnóstico segundo o Observatório Litoral Sustentável (2013), mostra a 

composição dos resíduos sólidos urbanos, dos 13 municípios pertencentes ao Litoral 

Paulista, que engloba os municípios da Baixada Santista (Santos, Cubatão, Guarujá, 

São Vicente, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe) e Litoral Norte 

(Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela), sendo que a média alcançada 

pode ser visualizada no Gráfico 4.  

 
Gráfico 4 - Composição dos resíduos sólidos urbanos do Litoral Paulista. 

 

Fonte: Observatório Litoral Sustentável (2013) 
 

De acordo com Observatório Litoral Sustentável (2013, p.34), os custos médios 

do manejo de resíduos para os municípios do litoral paulista são elevados, o 

equivalente a R$ 170,00/hab/dia, bem acima da média nacional que é de R$ 

70,00/hab/dia. 

Segundo Observatório Litoral Sustentável (2013), a região do Litoral Paulista 

utiliza-se de 5 aterros sanitários para dispor seus resíduos, sendo que somente dois 

estão localizados na região litorânea paulista, nos municípios de Santos e Peruíbe e 

os demais em municípios pertencentes a outras regiões. Esse deslocamento, gera 

alguns problemas como: 
• Obrigatoriedade da existência de unidade de transbordo – unidade em 
que ocorre a transferência da carga de resíduos dos veículos coletores 
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para veículos de maior capacidade (carretas), que farão o transporte dos 
resíduos até a unidade de disposição final (aterro sanitário);  
 
• Altos custos de transporte, considerando a distância entre os 
municípios (área geradora de resíduos) e a unidade de disposição final 
(aterro sanitário) – a média é de 100 quilômetros de distância entre as 
unidades de transbordo e de disposição final;  
 
 
• Grande quantidade de caminhões de transporte de resíduos que 
circula nas estradas, gerando impactos no tráfego, e, mais 
especialmente, aumentando os riscos de acidentes (tombamentos) e os 
impactos ambientais pela emissão de CO²;  
 
• Dependência em relação às empresas que operam os aterros e riscos 
de surgimento de eventuais impedimentos para depositar os resíduos, o 
que geraria situação crítica para as prefeituras.  
 
A maior parte dos municípios tem o foco na disposição final para aterros 
sanitários e declara não ter possibilidade de ter aterros sanitários no 
município. Este é considerado pelos gestores o grande problema da 
gestão de RSU. (OBSERVATÓRIO LITORAL SUSTENTÁVEL, 2013, 
p.35).   
 

 Em relação aos passivos ambientais, dados da CETESB mostram uma 

realidade, infelizmente comum entre os municípios brasileiros, os 4 municípios do 

litoral norte paulista possuem áreas contaminadas provenientes de lixões. De acordo 

com CETESB (2016), os municípios da região do Litoral Norte Paulista, possuem 5 

áreas contaminadas por atividades de resíduos e como fonte de contaminação 

descarte / disposição, as áreas são os antigos lixões e estão listadas na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Áreas contaminadas CETESB 2016. 

MUNICÍPIO LOCAL UTM E UTM N MEIOS 
IMPACTADOS CONTAMINANTES 

Caraguatatuba Lixão 451.905,00 7.381.146,88 Subsolo  
Água Subterrânea Outros inorgânicos 

Ilhabela Lixão 463.778,79 7.365,213,34 Subsolo  
Água Subterrânea Metais 

São Sebastião 1 Estação 
Transbordo 458.696,00 7.367.149,00 Água superficial  

Água subterrânea Outros inorgânicos 

São Sebastião 2 SMA 431.709,00 7.372.809,00 Subsolo 
Água Subterrânea 

PAHs2, Metais, 
TPH3

Ubatuba 

 e outros 

EMDURB 488.484,00 7.411.351,00 Solo superficial 
Subsolo PAHs 

Fonte: CETESB, 2016 

 

3.2 METODOLOGIA   

 

A análise da atuação da gestão atual e levantamento de suas limitações frente a 

adoção das políticas públicas de resíduos sólidos urbanos é uma pesquisa quali-

quantitativa em sua abordagem. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 32) a 

pesquisa qualitativa centra-se na compreensão e explicação das relações sociais, 

considerando os aspectos da realidade não quantificáveis e a pesquisa quantitativa 

enfatiza os atributos mensuráveis, o raciocínio dedutível e a lógica. A natureza da 

pesquisa aplicada, que tem como objetivo a produção de conhecimentos dirigidos a 

solução de problemas específicos e com aplicação prática, envolvendo verdades e 

interesses locais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 34). Com relação aos objetivos, 

segundo Gerhardt e Silveira, (2009, p. 35), a pesquisa é exploratória, pois visa 

aumentar a familiaridade com o problema de forma a tornar mais explícito ou 

construir hipóteses. Dessa maneira o estudo é exploratório, e envolveu levantamento 

bibliográfico e aplicação de questionário. O procedimento da pesquisa é o estudo de 

caso. O estudo de caso possui uma entidade bem definida, nele não se pretende 

                                                       
2 Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos 
3 Hidrocarbonetos Totais de Petróleo 
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intervir sobre o objeto, mas revelá-lo, de acordo com a percepção do pesquisador 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 39).  

 

3.2.1 Coleta de dados 
 

A coleta de dados foi conduzida de duas maneiras: primária e secundária. De 

acordo com SESC (2016, p. 68), a coleta de dados esclarece o fato ou fenômeno 

que a pesquisa visa desvendar, os instrumentos desenvolvidos pelo pesquisador 

para registrar e medir esses dados devem possuir confiabilidade, precisão e 

validade. Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 56) ao longo desta etapa, são coletadas 

várias informações, as quais são sistematicamente analisadas na próxima etapa da 

pesquisa. Ainda segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 57), nesta etapa não é 

importante somente coletar informações que deem conta dos conceitos e 

indicadores, é igualmente importante obter essas informações de forma que se 

possa posteriormente aplicar o tratamento necessário para que a hipótese possa ser 

testada.  

 

3.2.1.1 Dados Primários 
 

Os dados primários foram coletados por meio de um questionário estruturado, 

elaborado com base no questionário do livro de Besen et al. (2017), e aplicado aos 

gestores de RSU dos municípios, foram coletados dados, os quais permitirão a 

comparabilidade entre os municípios da região estudada. O questionário, de acordo 

com SESC (2016, p. 25) é um instrumento utilizado para a coleta de informações, 

feito por perguntas ordenadas e que devem ser respondidas sem a presença do 

pesquisador. Segundo Quivy e Campenhoudt (2005, p. 94), a coleta de dados 

através de questionário, difere-se da simples sondagem de opinião, pois ele visa a 

verificação de hipóteses teóricas e a análise de correlação sugerida por estas 

hipóteses. O questionário (APÊNDICE A) elaborado para esta pesquisa possui 

perguntas abertas, fechadas, dicotômicas e abrangem aspectos como: institucional 

(A), relação com a sociedade (B) e custos (C).  
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3.2.1.2 Dados Secundários  
 

Os dados secundários foram coletados através de banco de dados oficiais como 

o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e Planos Municipais 

de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) dos municípios 

pesquisados. Segundo Quivy e Campenhoudt (2005), os métodos de coleta de 

dados secundários pré-existentes, são utilizados na fase exploratória de grande parte 

das pesquisas em ciências sociais.  

 

3.2.2 Tratamento dos dados  
 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 58), com os dados já coletados, é 

necessário verificar se os resultados obtidos correspondem as questões da pesquisa 

ou as hipóteses. A comparabilidade dos dados é um aspecto crucial para uma 

pesquisa quantitativa, os dados devem ser coletados de maneira a possibilitar a 

construção de uma matriz de dados. A matriz deve possuir integridade e possibilitar a 

comparabilidade e a classificação dos dados, para tanto os dados coletados não 

podem apresentar lacunas e devem ser classificáveis, possibilitando assim a 

comparação dos mesmos (SESC, 2016, p.18).  

Para esta pesquisa a unidade de análise da matriz construída são os Resíduos 

Sólidos Urbanos dos municípios em questão.  

As variáveis são do tipo quantitativo contínuo (mensuráveis) e variáveis 

categóricas (descritivas) analisadas a luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Urbanos.  

Para a análise dos dados secundários, foram construídos tabelas e gráficos a 

partir dos dados da série histórica do SNIS. Para a comparação entre os municípios 

foi criado o Índice de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (ICRSU). Para a 

construção deste índice foi levantada a variável quantidade informada pelo SNIS e 

desenvolvida a variável Quantidade de Resíduos Sólidos Estimada pela ABRELPE, 

para tal foi considerada a geração de resíduos conforme os valores da Abrelpe de 

2015, a qual estimou uma geração média de 1,071 kg / habitante / dia. Devido ao 
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período de sazonalidade sofrido pelos municípios entre os meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, optou-se por calcular, o incremento de RSU gerado pela 

população flutuante desse período. Para a determinação da população flutuante, 

foram utilizadas as informações disponíveis no Plano de Negócios da Sabesp emitido 

em fevereiro de 2018, que mostra a capacidade das unidades de produção de água 

e de tratamento de esgoto atendem as demandas do período de temporada de 

verão, no qual as demandas aumentam cerca de duas a três vezes. (SABESP, 2018, 

p. 66). Nesse estudo foi assumido que a população flutuante, durante os meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro que corresponde ao dobro da população fixa.  

 

A partir das duas variáveis obtém-se a seguinte relação:  

 

ICRSU (Índice) = Quantidade total de resíduos sólidos urbanos coletada SNIS  

                         Quantidade de resíduos sólidos estimada ABRELPE 

A análise dos dados primários foi realizada pela comparação entre os 4 

municípios, a partir de índices estabelecidos segundo Besen et al. (2017) e de dados 

da ABRELPE. Para possibilitar algumas comparações e viabilizar as análises foram 

construídas variáveis conforme descrito a seguir. 

Para analisar a variável A1 - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

partiu-se da análise segundo índice de Besen em que são analisados aspectos dos 

PMGIRS, se o município possui plano, se a construção foi participativa e se o plano é 

intermunicipal.  

A variável A2 – Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, 

foi analisada a partir da comparação entre os 4 municípios e para a variável 

quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) foi construída a variável quantidade 

ideal, para possibilitar a comparação entre a quantidade coletada declarada por cada 

município e a quantidade coletada que seria a ideal de se coletar. A quantidade ideal 

foi calculada com base na informação do Diagnóstico do SNIS de 2016, que para o 

Brasil estima a média de 0,94 kg/hab/dia de resíduos sólidos coletados. O valor ideal 

foi calculado com base na população de cada município, sendo referente ao ano de 
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2017, para os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião e de 2015 

para o município de Ubatuba 

A variável A3 – Existência de Coleta Seletiva, a análise foi realizada entre os 4 

municípios a partir da comparação entre a quantidade coletada de resíduos da coleta 

seletiva declarada e a quantidade ideal. Para a construção da variável quantidade 

ideal, foi utilizada a informação do Diagnóstico do SNIS de 2016, sendo que a média 

nacional estimada é de 13,6 kg/hab/ano de resíduos da coleta seletiva, que 

compreende os materiais recicláveis. O valor ideal foi calculado com base na 

população de cada município, sendo referente ao ano de 2017, para os municípios 

de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião e de 2015 para o município de Ubatuba 

A variável A4 – Atendimento a população (percentual de coleta), a análise foi 

realizada a partir da comparação entre os 4 municípios, com base na média nacional 

conforme SNIS de 2016.  

 Para a análise da variável B1 - Educação/Divulgação, o questionário 

ofereceu 7 modalidades de ações e/ou divulgações, podendo ser assinaladas todas 

as opções praticadas pelo município. O percentual de atendimento às ações e 

divulgações referentes a coleta seletiva nos municípios estudados, foi calculado com 

base no percentual desenvolvido por Besen (2017). Calculou-se o percentual de 

atendimento das ações tendo o máximo 7 atendimentos (100%). O cálculo do 

percentual utilizado foi a razão entre a quantidade assinalada e a quantidade de 

opções oferecidas, multiplicado por 100.  

A avaliação da variável B2 – Participação e Controle Social, foi efetuada através 

da adaptação da base de dados segundo Besen (2017).  

Para a análise da variável C1 – Custos, foi realizada a comparação entre os 4 

municípios a luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos e comparação entre dados 

SNIS de 2016.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

4.1 Evolução Histórica do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos dos 
Municípios do Litoral Norte Paulista  

 

 Nos municípios do litoral norte paulista a disposição final de resíduos 

sólidos não foi diferente das demais cidades do país, sendo o lixão a forma adotada. 

Em 2004, a CETESB junto a prefeitura da Ilhabela assinaram o primeiro TAC (Termo 

de Ajustamento de Conduta) na região, referente a interdição de disposição 

inadequada dos resíduos sólidos urbanos. Este procedimento se repetiu nas outras 3 

cidades da região, a partir dos Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) e as 

cidades do litoral norte paulista, começaram a dispor seus resíduos em outros 

municípios, como Tremembé, Jambeiro, Santa Isabel e São Paulo. A seguir são 

apresentadas as evoluções do gerenciamento de resíduos sólidos de cada 

município, as timelines foram construídas a partir de informações obtidas nos 

PMGIRS (Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos) de 

cada município.  
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A trajetória dos RSU desses municípios é bem parecida, uma vez que todos 

dispunham seus resíduos em lixões e após assinar um TAC (Termo de Ajustamento 

de Conduta) junto a CETESB os resíduos sólidos urbanos, passaram a ser 

destinados a outros municípios. Observa-se que após mais de 10 anos, desde esses 

fechamentos e até hoje não existe um aterro sanitário na região, os resíduos sólidos 

urbanos percorrem trechos longos, por rodovia sinuosa até a destinação adequada, 

fato este agravado nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, quando o fluxo de 

veículos de passeio é intensificado nas rodovias de acesso ao litoral norte paulista, 

devido ao período de veraneio.   

 

4.2 Análise dos Dados Secundários – SNIS  

 

A Tabela 5 apresenta os resultados da coleta de dados da série histórica do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), disponível no Ministério 

das Cidades, desde o ano de 2002. Observa-se que os municípios do litoral norte de 

São Paulo, participam da coleta de dados do SNIS, mais efetivamente a partir de 

2011. Uma exceção é o município de São Sebastião, que foi o município que mais 
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disponibilizou seus dados, o qual participou em 10 anos de 15 anos avaliados, este 

fato mostra o comprometimento do município para com o Ministério das Cidades e 

com o sistema de gestão de resíduos sólidos. 

 

Tabela 5 - Quantidade de RSU coletados nos municípios estudados. 

     
Série Histórica SNIS 2002 à 2016 

Ano Caraguatatuba 
(Ton/ano) 

Ilhabela 
(Ton/ano) 

São 
Sebastião 
(Ton/ano) 

Ubatuba 
(Ton/ano) 

2002 - - 29.722 - 
2003 - - 20.669 - 
2004 - - - - 
2005 - - 25.107 - 
2006 - - 18.420 - 
2007 - - 15.064 - 
2008 - - 26.829 - 
2009 - 15.000 - - 
2010 - - - - 
2011 36.384 28.616 36.500 - 
2012 36.384 29.300 69.856 - 
2013 42.914 31.146 43.994 36.500 
2014 42.370 18.285 45.934 30.180 
2015 49.572 15.461 - 39.654 
2016 40.565 13.932 - - 

Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2002 à 2016) 
Elaboração: autora 

 
 

Para melhor visualização e interpretação dos dados da série histórica, optou-se 

pela construção de tabelas e gráficos de cada município, com os dados de 

população urbana e quantidade de resíduos sólidos coletados. O período de análise 

utilizado para a construção das tabelas e gráficos, foi de 2011 à 2016, período em 

que os municípios do Litoral Norte de São Paulo, demonstraram maior participação 

na coleta de dados do SNIS.  
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4.2.1 Município de Caraguatatuba 

 
Tabela 6 - Caraguatatuba: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 

coletados. 
CARAGUATATUBA - SP 

Ano População Ton/Ano 
2011   98.286 36.384,0 
2012   99.846 36.384,0 
2013 105.146 42.913,5 
2014 106.916 42.369,7 
2015 113.317 49.572,2 
2016 110.316 40.564,5 

   Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016) 
Elaboração: autora 

 

 

 

Gráfico 5 - Caraguatatuba: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 
coletados 

 
Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016) 

Elaboração: autora 
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4.2.2 Município de Ilhabela 

 
Tabela 7- Ilhabela: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletados. 

ILHABELA 
Ano População Ton/Ano 
2011 28.563 28.615,7 
2012 29.106 29.300,0 
2013 30.770 31.146,0 
2014 31.382 18.285,0 
2015 31.975 15.461,0 
2016 32.000 13.932,0 

   Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016) 
Elaboração: autora 

 
 
 

Gráfico 6 - Ilhabela: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 
coletados. 

 

 
Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016) 

Elaboração: autora 
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4.2.3 Município de São Sebastião 

 
Tabela 8 - São Sebastião: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 

coletados 
SÃO SEBASTIÃO 

Ano População Ton/Ano 
2011 74.316 36.500,0 
2012 75.484 69.856,0 
2013 79.473 43.993,6 
2014 80.797 45.934,0 
2015         0.000       0.000,0 
2016 0.000   0.000,0 

 
Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016) 

Elaboração: autora 
 
 
 

Gráfico 7 - São Sebastião: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 
coletados. 

 
Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016) 

Elaboração: autora 
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Nos anos de 2015 e 2016 o município de São Sebastião não informou ao SNIS 

seus dados referentes a resíduos sólidos, por este motivo os valores apresentados 

nestes anos são iguais à zero.  

 

4.2.4 Ubatuba 
 

Tabela 9 - Ubatuba: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 
coletados. 

UBATUBA 
Ano População Ton/Ano 
2011 0 0 
2012 0 0 
2013 82.349 36.500,0 
2014 80.000 30.180,0 
2015 84.316 39.654,3 
2016 0 0,0 

 
Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016) 

Elaboração: autora 
 
 

Gráfico 8 - Ubatuba: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 
coletados. 

 
Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016) 

Elaboração: autora 
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Nos anos de 2011, 2012 e 2016 o município de Ubatuba não informou ao SNIS 
seus dados referentes a resíduos sólidos, por este motivo os valores apresentados 
nestes anos é igual a zero. 

Com o suporte da base de dados apresentada foi possível calcular o Índice de 

Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (ICRSU), expresso pela seguinte relação:  

 

ICRSU (Índice) = Quantidade total de resíduos sólidos urbanos coletada SNIS  

                         Quantidade de resíduos sólidos estimada ABRELPE 

 

Este índice permite analisar o nível de atendimento da coleta de resíduos sólidos 

urbanos frente a população urbana de cada município estudado, considerando a 

população flutuante nos períodos de veraneio. Levando-se em conta a geração de 

resíduos conforme os valores da Abrelpe de 2015, que estimou uma geração média 

diária de 1,071 kg / habitante / dia, foi construída a variável, quantidade de resíduos 

sólidos estimada. Quanto mais o índice se aproxima de 1 (um), entende-se que a 

quantidade de resíduos sólidos urbanos gerada foi então coletada, pelo sistema de 

gestão do município. A partir da criação deste índice, foi construída a Tabela 10 e o 

Gráfico 9:  

 
Tabela 10 - Índice de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Índice (SNIS / ABRELPE) 

Município 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CARAGUATATUBA 0,63 0,62 0,70 0,68 0,75 0,63 

ILHABELA 1,72 1,72 1,73 1,00 0,83 0,75 

SÃO SEBASTIÃO 0,84 1,59 0,95 0,97 0,00 0,00 

UBATUBA 0,00 0,00 0,76 0,65 0,81 0,00 
Fonte: SNIS e Abrelpe(2015) 
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Gráfico 9 - Índice de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (SNIS / ABRELPE) 

 
Fonte: SNIS e Abrelpe(2015) 

 
 

 

Para o município de Caraguatatuba, o índice varia entre 0,62 e o melhor 

resultado foi no ano de 2015 com o índice de 0,75. No município da Ilhabela nos 6 

anos analisados, 3 deles se mostraram com valor superior a 1, onde fica claro que o 

município declarou coletar mais resíduos do que a população poderia gerar, segundo 

Abrelpe. Os valores acima de 1 observados nos anos de 2011, 2012 e 2013, podem 

ter relação com o incremento populacional ocorrido devido a necessidade de mão-

de-obra especializada, para atividade de exploração do Pré-sal, cujo início se deu 

oficialmente em outubro de 2010. Ao término da obra, os funcionários deixam o 

município, se deslocam para outras frentes de serviços, em outros municípios. A 

quantidade de habitantes do município, perde este incremento, volta à normalidade e 

consequentemente a geração e coleta de resíduos sólidos acompanha estes 

números. Trazendo então o gráfico mais próximo de 1.  Observa-se que o índice do 

município de São Sebastião dos 4 anos analisados 3 se aproximam de 1. Com 

exceção no ano de 2012, cujo índice apresenta o valor de 1,59 indicando que o 

município declarou coletar mais resíduo do que a Abrelpe estimou que a população 

gerou. Esse aumento na quantidade coletada com relação a população do município, 
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pode estar relacionada as obras de expansão dos serviços portuários, que ocorreu 

no ano de 2012, para o incremento de 7 berços para atracação de navios. Para o 

município de Ubatuba nos 3 anos em que declarou dados de coleta de RSU ao 

SNIS, os índices apresentaram variação entre 0,65 e 0,81, demonstrando que o 

município coleta menos do que a população gerou nesse período, conforme 

estimado pela Abrelpe. Somente 4 valores ultrapassaram o índice ideal estipulado 

em 1. Nesse caso pode ter ocorrido divergência na informação enviada ao SNIS, 

pode ter ocorrido a soma de outros resíduos na informação, como por exemplo 

resíduos da construção civil. O município que apresentou maior deficiência foi o de 

Caraguatatuba, onde seus índices somente em dois anos dos 6 analisados atingiram 

ou ultrapassaram 0,7. Os demais índices apresentaram-se de maneira satisfatória, 

acima de 0,75 demonstrando possuir um bom nível de coleta de resíduos sólidos 

urbanos e coerência nos dados informados aos SNIS.  

A Tabela 11 e o Gráfico 10 apresentam os resultados das quantidades, que cada 

município declarou coletar ao SNIS e as quantidades de resíduos gerados, 

calculadas a partir da estimativa Abrelpe, considerando a população flutuante nos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro para o ano 2014, ano em que todos os 

municípios declararam ao SNIS suas informações sobre resíduos sólidos.   

 
Tabela 11 - Quantidade declarada (SNIS) X Quantidade Gerada (Abrelpe). 

Município 
Quantidade Coletada 

SNIS  
(Ton) 

Quantidade Gerada Abrelpe  
(Ton) 

 
CARAGUATATUBA 42.370 62.406 
ILHABELA 18.285 18.318 
SÃO SEBASTIÃO 45.934 47.161 
UBATUBA 30.180 46.696 
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Gráfico 10 - SNIS X ABRELPE (2014). 

 
Fonte: SNIS (2014) / ABRELPE (2015) 

 
 

 No ano de 2014 todos os municípios declararam quantidades coletadas de 

resíduos sólidos urbanos, inferiores a quantidade estimada de geração no mesmo 

período, este fato evidencia a necessidade de se adequar o sistema de gestão de 

resíduos sólidos, para evitar os descartes inadequados, como exemplos 

apresentados nas Figuras 4 e 5. 

 
Figura 4 - Lixo descartado inadequadamente. 

 
Fonte: Tamoiosnews (2017). 
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Figura 5 - Lixo descartado após reveillon no litoral norte paulista. 
 

 
Fonte: Tamoiosnews (2019) 

 

4.3 Análise dos Dados Primários – QUESTIONÁRIO  
 

Através do questionário elaborado para este estudo (Apêndice I), foi possível a 

coleta de dados primários. O resultado é apresentado no Apêndice II.  

Conforme mencionado no item 3.2.1.1 Dados Primários, o questionário 

elaborado aborda 3 aspectos: A) Institucional; B) Relações com a sociedade e C) 

Custos. Os dados serão analisados e discutidos a seguir. 

 

4.3.1 Aspectos Institucionais (A) 
 
4.3.1.1 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (A1) 
 

A Tabela 12 mostra que os 4 municípios declararam possuir PMGIRS (Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), que foram construídos com a 

participação social e encontram-se em execução.  
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Tabela 12 - PMGIRS dos municípios estudados. 

Questões Caraguatatuba Ilhabela São 
Sebastião Ubatuba

Existência do Plano de Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS): 

SIM SIM SIM SIM

A construção do PMGIRS, foi 
participativa? SIM SIM SIM SIM

O PMGIRS está em execução? SIM SIM SIM SIM

Avaliação Favorável Favorável Favorável Favorável  
Fonte: Questionário 

 

Para realizar a avaliação do item acima, foi utilizada a publicação Gestão da 

coleta seletiva e de organização de catadores: indicadores e índices de BESEN 

(2017), e a partir da Tabela 13, foi possível avaliar cada município estudado.   

 
Tabela 13 -Índice Besen – PMGIRS. 

Avaliação Como avaliar 

Muito Favorável 

Existência de Plano Intermunicipal / Regional / 
Microrregional de saneamento ou de resíduos sólidos, com 
plano de coleta seletiva e construção participativa em 
execução.  

Favorável Existência de Plano Municipal com construção participativa, 
em execução.  

Desfavorável Existência de Plano Municipal sem construção participativa, 
não implementado.  

Muito Desfavorável Não existência de Plano.  
Fonte: Besen (2017) 

 

A importância do PMGIRS já foi citada no estudo, e está prevista na PNRS 

(Política Nacional de Resíduos Sólidos) em seu artigo 18 o artigo 55 da PNRS 

estabelece que o disposto no artigo 18 entra em vigor 2 anos após a publicação da 

referida Lei, ou seja, o prazo encerrou em 02 de agosto de 2012. No caso dos 

municípios estudados, esta determinação da Lei, que estipula o prazo está atendida. 

O município de Caraguatatuba publicou o plano por meio do Decreto n. 120/2014, o 
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município de Ubatuba publicou através de Lei n. 3802/2014, que institui a política 

municipal de resíduos sólidos e os municípios de São Sebastião e Ilhabela ainda não 

publicaram seus planos. O município de São Sebastião está em fase de revisão do 

PMGIRS e segundo consulta à página da Câmara Municipal o plano encontra-se 

aguardando parecer das comissões de Justiça e Meio Ambiente antes de ir para 

votação em plenário. Porém, devido à proximidade e semelhança em diversos 

aspectos, como interferência devido a sazonalidade em períodos de veraneio, 

características físicas, dificuldade de implantação de Aterro Sanitário. Esses 

municípios deveriam levar em consideração a possibilidade da elaboração de um 

Plano Intermunicipal, o qual está previsto na PNRS (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos), como prioritários para acessar os recursos da União. 

 

4.3.1.2 Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (A2) 
 

Os 4 municípios declararam possuir área de transbordo que são utilizadas com a 

finalidade de otimizar o transporte, o caminhão compactador coleta porta a porta 

porém o volume máximo varia de 15m3 à 21 m3, então é realizado o transbordo para 

uma carreta que possui o volume mínimo de 30m3 chegando até 45m3. Os 4 

municípios declararam destinar seus resíduos sólidos urbanos para Aterro Sanitário, 

sendo atualmente uma das soluções ambientalmente correta, uma vez que não 

contamina o solo e trata os gases gerados na decomposição dos resíduos orgânicos. 

O aterro sanitário utilizado pelos 4 municípios fica localizado no município de 

Jambeiro, no estado de São Paulo. No trajeto todos os municípios utilizam a Rodovia 

dos Tamoios para transportar os resíduos até o destino final. Quanto aos 

impedimentos ambientais e legais levantados no município para a implantação de 

Aterro Sanitário, os 4 municípios citaram a falta de área disponível e Caraguatatuba 

e Ubatuba, levantaram a questão da dificuldade da obtenção de licença ambiental e 

o município de São Sebastião citou a quantidade de resíduos como insuficiente para 

a construção de um aterro sanitário. O município de Ubatuba declarou no 

questionário a quantidade coletada referente ao ano de 2015, portanto a população 

utilizada para o cálculo do ideal, foi de 2015, para este município. Os resultados 



72 
 

referentes a quantidade coletada de resíduos sólidos urbanos, declarada pelos 

municípios do estudo e a quantidade ideal são apresentados no Gráfico 11. 

 
Gráfico 11 - Quantificação dos volumes coletados de RSU dos municípios estudados. 

 
 

Fonte: Questionário e SNIS 2016 

 

Para todos os municípios estudados a quantidade coletada de resíduos sólidos 

urbanos declarada, mostrou-se acima do indicador médio do Brasil, demonstrando 

que o sistema de gestão atende o item avaliado. Acredita-se que os valores 

declarados, apresentaram-se superiores à média nacional de coleta, devido aos 

meses de veraneio compreendidos pelos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.  

No artigo 54 da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) fica estabelecido 

que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada 

em até 4 anos após a publicação da Lei, sendo então em 02 de agosto de 2014, o 

prazo máximo, para o encerramento dos lixões. Conforme item 4.1 os municípios 

estudados atenderam este prazo, sendo que para os municípios de Ilhabela e São 

Sebastião a transferência para Aterro Sanitário da disposição de seus resíduos se 

deu no ano de 2005, seguido pelo município de Ubatuba em 2009 e o município de 

Caraguatatuba no ano de 2013.  
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4.3.1.3 Existência de Coleta Seletiva (A3)  
 

Os 4 municípios possuem coleta seletiva para a população urbana. Os 

municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião possuem coleta seletiva nos 

estabelecimentos públicos municipais, este fato reflete na população a importância 

dada pela prefeitura quanto ao resíduo gerado. Os municípios de Caraguatatuba, 

São Sebastião e Ubatuba, disponibilizam a coleta seletiva em eventos públicos, 

mostrando não só para a população local, mas também para a população flutuante a 

importância da coleta seletiva para o município. Os municípios de Caraguatatuba e 

São Sebastião realizam a triagem de resíduos originados da limpeza pública, este 

item destaca a preocupação dos municípios em relação a gestão de resíduos 

sólidos, uma vez que esta tarefa apresenta bastante dificuldade. 

O Gráfico 12, apresenta os resultados referentes a quantidade coletada de 

resíduos da coleta seletiva, declarada pelos municípios e a quantidade ideal. A 

quantidade ideal foi calculada com base na informação do Diagnóstico do SNIS de 

2016, que para o Brasil estima a média de 13,6 kg/hab/ano de resíduos da coleta 

seletiva, que compreende os materiais recicláveis. O valor ideal foi calculado com 

base na população de cada município, sendo referente ao ano de 2017, para os 

municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião e de 2015 para o município 

de Ubatuba. O município de Ubatuba declarou no questionário a quantidade coletada 

referente ao ano de 2015, portanto a população utilizada para o cálculo do ideal, foi 

de 2015, para este município. 
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Gráfico 12 - Quantificação dos volumes da coleta seletiva para os municípios. estudados. 

 
Fonte: Questionário e SNIS 2016 

 

Pelo Gráfico 12 verifica-se que o município de Caraguatatuba se aproxima da 

média nacional. O município de Ilhabela coleta 3 vezes mais, São Sebastião 2,5 

vezes mais e o município de Ubatuba declara coletar 5 vezes menos do que o 

esperado pela média nacional segundo o Diagnóstico do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2016.   

Na Política nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) a coleta seletiva é um 

instrumento, conforme o artigo 8º (oitavo), faz parte do conteúdo mínimo do PMGIRS 

(Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos) conforme 

disposto em seu 19º artigo. No artigo 36º inciso II, a política traz que cabe ao titular 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

estabelecer sistema de coleta seletiva, quando no município houver o PMGIRS, o 

que é o caso dos municípios em análise e mencionados anteriormente (itens 2.7.3 e 

4.3.1.1).  
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4.3.1.4 Atendimento da População (A4) 
 

 4.3.1.4.1 Resíduos Sólidos Urbanos 
 

O tipo de coleta praticado pelos 4 municípios é o mesmo, a coleta porta a porta, 

definida no item 2.5.2, de resíduos sólidos urbanos, o que varia é o percentual de 

atendimento à população urbana. Os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião 

declararam que a cobertura de coleta é de 100% da população urbana, Ubatuba 98% 

e o município de Ilhabela declara cobertura de 95%. Esses são percentuais que 

representam bons resultados se comparado a média nacional de 98,6%, conforme 

publicado pelo SNIS (2016). O Gráfico 13, apresenta os resultados de percentual de 

coleta realizado pelos municípios estudados e a média nacional segundo o 

Diagnóstico SNIS 2016.  

 
Gráfico 13 - Percentuais da coleta de RSU nos municípios estudados 

 

 
Fonte: Questionário e SNIS (2016). 
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4.3.1.4.2 Coleta Seletiva 
 

Os 4 municípios declararam realizar coleta porta a porta de resíduos recicláveis. 

O Gráfico 14, apresenta os resultados conforme declarado por cada município no 

questionário respondido. O tipo de coleta adotado pelos municípios ajuda na 

participação da população, uma vez que é muito cômoda, porém apresenta altos 

custos logísticos. 

 
Gráfico 14 - Percentuais da coleta seletiva nos municípios em análise. 

 

 
Fonte: Questionário  

 

De acordo com Besen (2017) os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São 

Sebastião possuem uma cobertura favorável e o município de Ubatuba apresenta 

percentual de cobertura muito desfavorável. O município de Ubatuba declarou que 

realiza a coleta de recicláveis porta a porta somente no perímetro urbano, que 

segundo o PMGIRS do município declara atender 38% da população urbana do 

município.  

A universalização dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos urbanos 

está prevista nas Políticas Nacionais de Saneamento Básico (Lei Federal n. 11.445 

de 2007) e de Resíduos Sólidos (Lei Federal n. 12.305 de 2010), que traz em um de 

seus objetivos, conforme 7º artigo inciso X: a regularidade, continuidade, 

funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza 
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urbana e de manejo de resíduos sólidos. Neste contexto é possível avaliar que o 

município de São Sebastião já atende este objetivo, os municípios de Ilhabela e 

Caraguatatuba estão bem próximos de atender e o município de Ubatuba atende 

98% da coleta de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), porém apresenta um déficit em 

relação aos demais municípios da região em relação a coleta de recicláveis.  

 

4.3.2 Aspectos de Relação com a Sociedade (B) 
 
4.3.2.1 Educação / Divulgação (B1)  

 

Os 4 municípios declararam possuir ações ou atividades de educação e 

divulgação da coleta seletiva. Os municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e 

Ubatuba, assinalaram 6 das 7 opções, oferecidas no questionário e apresentadas na 

primeira coluna da Tabela 14, enquanto o município de Ilhabela assinalou 3. Os 

municípios de Caraguatatuba e Ubatuba declararam não realizar campanhas com os 

funcionários da prefeitura. No caso do município de Caraguatatuba, este é um ponto 

que merece atenção, uma vez que o município declara que pratica a coleta seletiva 

nos próprios públicos, pode acontecer de os funcionários praticarem a coleta seletiva 

de maneira não adequada e assim contaminar o material que pode ser reciclado.  A 

Tabela 14, mostra o resultado da análise que foi baseada nos níveis da Tabela 15.  
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Tabela 14 - Educação / Divulgação da coleta seletiva dos municípios estudados. 
Quais as ações/atividades 
de educação e divulgação 
realizadas em prol da 
coleta seletiva

Caraguatatuba Ilhabela São 
Sebastião Ubatuba

( ) Campanhas pontuais SIM SIM SIM SIM

( ) Campanhas permanentes SIM NÃO SIM SIM

( ) Atividades com alunos em 
escolas SIM SIM SIM SIM

( ) Atividades de 
sensibilização dos 
funcionários Municipais

NÃO SIM SIM NÃO

( ) Elaboração de folhetos SIM NÃO SIM SIM

( ) Inserções em programas 
de rádio e TV SIM NÃO SIM SIM

( ) Elaboração de sites de 
educação ambiental SIM NÃO NÃO SIM

Percentual de atendimento 86% 43% 86% 86%  
Fonte: Questionário. 

 

O cálculo do percentual de atendimento das ações tendo o máximo 7 

atendimentos, 100%, número máximo de opções oferecidas no questionário. O 

cálculo do percentual utilizado foi a razão entre a quantidade assinalada por cada 

município e a quantidade de opções oferecidas, multiplicada por 100.  

 
Tabela 15 - Níveis de classificação com base nos percentuais de ações de divulgação sobre a 

coleta seletiva. 

Avaliação Percentual de 
atendimento

Muito Favorável maior ou igual à 80%
Favorável de 50,1% à 79,9%
Desfavorável de 20,1 à 50%
Muito Desfavorável menor igual à 20%  

Fonte: Besen, (2017). 
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A partir do cálculo do percentual de atendimento é possível avaliar a situação de 

cada município em relação a educação e divulgação dos programas de coleta 

seletiva. 

  
A coleta seletiva é uma prática de sustentabilidade que exige mudanças 
de atitude e de hábitos e nova cultura com relação ao manejo de 
resíduos. Essa cultura precisa ser incorporada no dia a dia dos 
cidadãos, como todos os outros hábitos cotidianos, e, para isso, há 
necessidade de sensibilização e comunicação, de forma permanente e 
persistente, antes da implantação da coleta seletiva e continuamente 
durante sua execução. (BESEN, 2017, p. 28). 
 

Observa-se que o município de Ilhabela está em alerta, em relação aos 

municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, que atingiram o nível muito 

favorável, o que contribui para a gestão da coleta seletiva dos municípios.  

A educação ambiental também é um instrumento da PNRS prevista em seu 

artigo 8º inciso VIII. Como conteúdo mínimo o PMGIRS (Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos), precisa prever programas e ações 

de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a 

reciclagem de resíduos sólidos, conforme previsto no artigo 19 inciso X da Lei 

Federal n. 12.305 de 2010. O Governo Federal possui uma ação que apoia a 

implantação da PNRS através da educação ambiental e Comunicação Social, 

conhecida como Educares. A plataforma Educares, acredita que a educação 

ambiental e a comunicação social são complementares e indispensáveis para a 

gestão de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) nos municípios.   

 

4.3.2.2 Participação e Controle Social (B2) 
 

Esse atributo visa medir a existência ou não de canais efetivos de participação 

da sociedade civil na gestão municipal da coleta seletiva. A PNRS (Política Nacional 

de Resíduos Sólidos), prevê o direito da sociedade à informação e ao controle social, 

em seus princípios e objetivos. Segundo Besen (2017), a participação da sociedade 

garante a efetividade da coleta seletiva e ainda realiza o controle social dos PMGIRS 

(Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos). As informações do 
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questionário ofereceram canais efetivos de participação da sociedade civil na gestão 

municipal de coleta seletiva. A Tabela 16, apresenta os resultados, relacionados a 

participação social conforme declarado por cada município.   

 
Tabela 16 - Resultados da participação social na gestão da coleta seletiva nos municípios. 

 
Quais os canais efetivos de 
participação da sociedade civil na 
gestão municipal da coleta seletiva. 

Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba

(   ) Comitês Gestores em atividade SIM NÃO SIM SIM

(   ) Comitês Gestores inativo NÃO NÃO NÃO NÃO

 ( ) Câmaras Técnicas ou Grupos de 
Trabalho (GTs) de resíduos em Conselhos 

SIM SIM SIM SIM

 ( ) Câmaras Técnicas ou Grupos de 
Trabalho (GTs) de resíduos em Conselhos 

NÃO NÃO NÃO NÃO

Avaliação Muito Favorável Favorável Muito Favorável Muito Favorável  
Fonte: Questionário e Besen (2017). 

 

A Tabela 17 de avaliação foi adaptada com base na publicação Gestão da coleta 

seletiva e de organização de catadores: indicadores e índices de Besen em 2017, 

para possibilitar a análise da participação social.  

 
Tabela 17 - Indicadores da gestão de coleta seletiva e da organização de catadores. 

Avaliação Atendimento 

Muito Favorável existência de mais de uma instância em funcionamento 

Favorável existência de uma instância em funcionamento 

Desfavorável existência de instância, porém sem funcionamento 

Muito Desfavorável não existência de instância de participação 
Fonte: Adaptada de Besen (2017). 

 

A PNRS (Política nacional de Resíduos Sólidos), prevê o direito da sociedade à 

informação e ao controle social. No artigo 6º inciso X, como princípio traz o direito da 

sociedade à informação e ao controle social. No artigo 8º incisos XIII e XIV prevê 
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como instrumentos, os conselhos de meio ambiente e os órgãos colegiados 

municipais que são destinados ao controle dos serviços de RSU (Resíduos Sólidos 

Urbanos). O artigo 14 parágrafo único, assegura ampla publicidade ao conteúdo dos 

planos de resíduos sólidos e controle social na formulação, implementação e 

operacionalização desses, previstos na Lei Federal n. 10.650 de 2003, que dispõe 

sobre o acesso público aos dados e informações ambientais disponíveis no 

SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e Lei Federal n. 11.445 de 2007, em 

seu art. 47 assegura a representação dos usuários de serviços de saneamento 

básico. 

4.3.3 Aspecto Custos (C)  

4.3.3.1 Cobrança Pelo Serviço de Resíduos Sólidos Urbanos  

 

A PNRS prevê em seus objetivos, no artigo sétimo, a sustentabilidade financeira 

da gestão de resíduos sólidos no município.  

 
[...]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 [...] (LEI 
FEDERAL, 12.305/2010) 
 

Está previsto ainda, no capítulo V da PNSB (Política Nacional de Saneamento 

Básico), Lei Federal n. 11.445 de 2007, que a função da regulação deverá atender 

ao objetivo de definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico financeiro e a 

modicidade tarifária, garantindo a eficiência e a eficácia dos serviços. 

Segundo divulgado pelo Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de 

2016, pelo SNIS (Sistema Nacional sobre Saneamento), 43,1% dos municípios 

brasileiros cobram pelo serviço e 56,9% declararam não cobrar. Dentre os 

municípios que realizam a cobrança, 86,1% declararam realizar a cobrança da taxa 

de manejo de resíduos sólidos através do IPTU. O município de Caraguatatuba 

declara não cobrar pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. Os 
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municípios de Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba realizam a cobrança da mesma 

forma que maioria dos municípios do país. Ilhabela e Ubatuba declararam que a taxa 

é insuficiente para cobrir os custos gerados, já  o município de São Sebastião, 

declara que a taxa cobre os custos com o manejo de resíduos sólidos urbanos.  

Sendo assim, 3 dos 4 municípios estudados não estão atualmente garantindo a 

sustentabilidade financeira no manejo de resíduos sólidos urbanos. A Tabela 18, 

apresenta os dados referentes ao tipo de cobrança realizado em cada município.  

 
Tabela 18 - Modalidades de cobrança pelos serviços de manejo dos RSU. 

Qual a forma de cobrança pelo serviço? Caraguatatuba  Ilhabela  São  
Sebastião Ubatuba 

(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que cubra o custo 
do serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos 
sólidos urbanos.  

NÃO NÃO NÃO NÃO 

(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que não cubram o 
custo do serviço de coleta, transporte e tratamento dos 
resíduos sólidos urbanos.  

NÃO NÃO NÃO NÃO 

(   ) cobrança de Taxa no IPTU, que cubra todo o custo do 
serviço. NÃO NÃO SIM NÃO 

(   ) Cobrança de Taxa no IPTU, que não cubram os custos 
do serviço. NÃO SIM NÃO SIM 

(   ) Não existe cobrança.  SIM NÃO NÃO NÃO 
Fonte: Questionário e Besen (2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com base nos resultados apresentados foi possível identificar que os municípios 

do litoral norte paulista cumprem a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), no 

que tange à disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, 

uma vez que desativaram seus lixões e passaram a dispor os resíduos em aterros 

sanitários licenciados, apesar da distância percorrida para tal. Os 4 municípios 

declaram praticar a gestão democrática, construindo seus PMGIRS (Planos 

Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos) com a participação da 

população, que tem todo o direito e obrigação de opinar sobre as questões 

relacionadas aos resíduos sólidos urbanos, afinal a população como consumidor, é 

responsável pelos RSU gerados. Os 4 (quatro) municípios declaram participação na 

ferramenta desenvolvida pelo Ministério das Cidades, através do envio de 

informações sobre RSU para SNIS, fato importante para a gestão a nível nacional.  

Através da análise dos indicadores obtidos a partir dos dados primários, foi 

possível observar que o município que mais atende a PNRS (Política nacional de 

Resíduos Sólidos) avaliado pelos índices de Besen (2017) é o município de São 

Sebastião, seguido pelos municípios de Caraguatatuba e Ilhabela, que demostraram 

semelhança e por último o município de Ubatuba, que obteve os índices mais baixos. 

O município de Ilhabela apresenta um PIB, quase dez vezes maior que o município 

de Caraguatatuba, mesmo assim apresentou menor desempenho ambiental, em 

relação ao município de Caraguatatuba, referente a resíduos sólidos urbanos.  

Em relação a gestão desenvolvida em cada um dos 4 municípios, observou-se 

várias oportunidades de melhoria na gestão. Todos os municípios estudados 

possuem área de transbordo, o que otimiza a logística e programa de coleta seletiva 

que contribuem para a redução de resíduos aterrados e aproveitamento dos recursos 

naturais.  

Os municípios demonstraram através do percentual de coleta dos RSU uma boa 

gestão no atendimento à população conforme item 4.3.1.4, sendo superior à média 

nacional para os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião.  
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Na questão relacionada a educação e divulgação, somente o município de 

Ilhabela mostrou-se desfavorável, porém em cidades de veraneio como estas, o 

tema educação ambiental tem de chegar até os turistas, através da educação não 

formal, que para esses casos pode ser trabalhado nas praias e nas estradas, 

melhorando assim a gestão do resíduo marinho, que atinge tanto questões turísticas, 

relacionadas a beleza e a qualidade das praias como a vida marinha. No tema 

educação ambiental, acredita-se que deve ser trabalhada a questão sobre o 

consumo consciente, como sugerido por Douglas (2007), em que cita que os padrões 

de consumo pouco se referem as necessidades e desejos do indivíduo, mas sim de 

pressões e expectativas de outras pessoas. O aumento de consumo não é o único 

contribuinte para a geração de resíduos, mas se bem trabalhado contribui para a 

redução de geração de RSU. Se bem estruturada a educação com foco em consumo 

consciente, é capaz de auxiliar a gestão e gerenciamento de RSU (Resíduos Sólidos 

Urbanos) no atendimento a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), que 

define a ordem de prioridade a ser observada: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. O município de Caraguatatuba possui 55 escolas municipais, 

o município de Ilhabela possui 36, o município de São Sebastião possui 45 e o 

município de Ubatuba possui 52, todas instituições de ensino fundamental e infantil. 

Estas instituições são ideais para se praticar a educação ambiental formal, a qual a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), desde o ano de 1999, instituiu que 

deve estar presente em todos os níveis e modalidades do nosso processo educativo 

de maneira formal e não formal.  

As políticas públicas dos municípios podem ser melhor estruturadas a fim de se 

atingir as diretrizes da PNRS e assim melhorar a gestão dos RSU nos municípios. No 

município de Ubatuba foi identificada a Política Municipal de Resíduos Sólidos, os 

demais municípios possuem decretos ou somente planos. As políticas públicas 

devem se apoderar do valioso instrumento chamado logística reversa, A logística 

reversa é possível de ser implantada, se o produtor investe para que seu produto 

chegue até o consumidor ele deve investir para que após finalizado o ciclo de vida 

este produto retorne para ser reaproveitado ou destinado adequadamente.  
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Conforme mencionado no item 3.1.1.2 Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos 

no Litoral Norte Paulista, os custos com o manejo de RSU nos municípios do litoral 

paulista, apresentam valores superior à média nacional. Nessas condições de alto 

custo com manejo de RSU e o fato dos municípios do Litoral Norte Paulista 

possuírem as fragilidades físicas para a implantação de aterro sanitário, esta pode 

ser uma excelente justificativa para os municípios se integrarem e optarem por 

soluções consorciadas intermunicipais, o primeiro passo pode ser a elaboração e 

implantação de um Plano Intermunicipal de destinação dos resíduos sólidos, que 

além de facilitar a gestão prioriza a captação de recursos da união.   
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APENDICE A – QUESTIONÁRIO 
 

O questionário foi elaborado com base em indicadores de sustentabilidade e as 

questões estão agrupadas em 3 aspectos:  

A) Institucional; B) Relações com a sociedade; C) Custos. 

 

OBS.: As respostas devem ser baseadas na tratativa atual e para as questões 

referentes a valores devem ser utilizados os valores anuais referentes a 2.017.  

 

A - Aspecto Institucional  
 
A1. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Esse indicador mede a existência, implementação e participação social do Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), de acordo com a PNRS.  

 
Perguntas: 
A Existência do Plano de Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS):    (    ) SIM     (    ) Não 

 

A construção do PMGIRS, foi participativa? (    ) SIM     (    ) Não 

 

O PMGIRS está em execução? (    ) SIM     (    ) Não 

 

A2. Coleta, Transporte e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos 
Esse indicador mede a existência e tratativa aplicada aos resíduos sólidos urbanos 

no município, de acordo com a PNRS.  

 

Perguntas: 
Qual a quantidade de RSU coletada no município? (valor anual de 2.017) 
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Qual a atual destinação final dada aos resíduos sólidos urbanos coletados?  

 

Qual a cidade de destinação final ambientalmente correta (atual)? 

 

Qual o trajeto utilizado para o envio dos RSU do município onde são gerados até o 

local de destinação final? (indicar as principais vias e estradas utilizadas). 

 

Os RSU coletados são enviados para área de transbordo e então seguem para a 

destinação final ambientalmente correta (Aterro Sanitário)? 

 

Quais os impedimentos ambientais e legais levantados no município para a 

implantação de Aterro Sanitário? 

 

A3. Existência de coleta seletiva 
Este indicador mede a existência e eficiência da coleta seletiva no município.  

 

Perguntas: 
Existe de coleta seletiva para a população urbana? (    ) SIM     (    ) Não 

 

Existe coleta seleta seletiva nos próprios públicos? (    ) SIM     (    ) Não 

 

Existe coleta seletiva em eventos públicos organizados/aprovados pela prefeitura?  

(    ) SIM     (    ) Não 

 

Os resíduos originados de limpeza de vias públicas passam por triagem para 

separação de secos e orgânicos? (    ) SIM     (    ) Não 

 

Qual a quantidade de material reciclado coletado no município? (valor anual de 

2.017, por material) 

 

 A4. Atendimento da população 
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Este indicador mede a cobertura que o serviço de coleta alcança em termos do 

número de habitantes atendidos. O atendimento considerado é aquele realizado 

mediante coleta porta a porta.  

 
Perguntas: 
Qual o percentual da população urbana atendida pela coleta porta a porta de 

resíduos sólidos urbanos?  

 

Caso tenha coleta seletiva, qual o percentual da população urbana atendida pela 

coleta porta a porta de materiais recicláveis? 

 

 

 

B- Aspecto Relações com a Sociedade 
 
B1. Educação/Divulgação 
Esse indicador mede as ações/atividades de educação e divulgação realizadas em 

prol da coleta seletiva.  

 

Requisitos atendidos: (assinale quantos houver necessidade) 

( ) Campanhas pontuais 

( ) Campanhas permanentes 

( ) Atividades com alunos em escolas 

( ) Atividades de sensibilização dos funcionários Municipais 

( ) Elaboração de folhetos 

( ) Inserções em programas de rádio e TV  

( ) Elaboração de sites de educação ambiental 

 
 
B2. Participação e controle social 
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Mede a existência ou não de canais efetivos de participação da sociedade civil na 

gestão municipal da coleta seletiva.  

 

Canais de comunicação, assinale quantos necessário: 
(   ) Comitês Gestores               

Está em funcionamento?    (   ) sim     (   ) não 

 

 ( ) Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho (GTs) de resíduos em Conselhos de 

Meio Ambiente/Comitês de Bacia e outros 

Está em funcionamento?    (   ) sim     (   ) não             

 

C - Aspecto Custos 
 

C1. Cobrança pelo serviço de Resíduos Sólidos Urbanos.  
Este indicador mede a sustentabilidade econômica da gestão e do gerenciamento de 

resíduos. 

 
Perguntas: 
(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que cubra o custo do serviço de coleta, 

transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos.  

(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que não cubram o custo do serviço de 

coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos.  

(   ) cobrança de Taxa no IPTU, que cubra todo o custo do serviço. 

(   ) Cobrança de Taxa no IPTU, que não cubram os custos do serviço. 

(   ) Não existe cobrança.  
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APENDICE B – TABELA QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS MUNICÍPIOS ESTUDADOS 
 

Código Questão Caraguatatuba  Ilhabela  São  
Sebastião Ubatuba 
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A1.1 
Existência do Plano de Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS):  

SIM SIM SIM SIM 

A1.2 A construção do PMGIRS, foi 
participativa?  SIM SIM SIM SIM 

A1.3 O PMGIRS está em execução?  SIM SIM SIM SIM 
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Código Questão Caraguatatuba  Ilhabela  São  
Sebastião Ubatuba 
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A2.1 Qual a quantidade de RSU coletada 
no município? 45.000* Ton 14.186* Ton 43.500* Ton 37.852** Ton 

A2.2 
Qual a atual destinação final dada 
aos resíduos sólidos urbanos 
coletados?  

Aterro Sanitário Aterro Sanitário Aterro Sanitário Aterro Sanitário 

A2.3 Qual a cidade de destinação final 
ambientalmente correta (atual)? Jambeiro/SP Jambeiro/SP Jambeiro/SP Jambeiro/SP 

A2.4 

Qual o trajeto utilizado para o envio 
dos RSU do município onde são 
gerados até o local de destinação 
final?  

Rodovia dos Tamoios 
Rodovia Manoel Hipólito 
do Rego e Rodovia dos 
Tamoios 

BR 101 – Rod. Rio 
Santos; Rod SP 099 – 
Tamoios e SP 103 – 
Rod. João Amaral 
Gurgel 

Rod. Oswaldo Cruz, 
Rodovia Gov. Mario 
Covas e Rodovia dos 
Tamoios. 

A2.5 

Os RSU coletados são enviados para 
área de transbordo e então seguem 
para a destinação final 
ambientalmente correta (Aterro 
Sanitário)? 

SIM SIM SIM SIM 

A2.6 
Quais os impedimentos ambientais e 
legais levantados no município para a 
implantação de Aterro Sanitário 

Dificuldades no 
licenciamento ambiental, 
falta de área disponível. 

Falta o espaço físico 

Devido a geografia do 
município, não há um 
local ambientalmente 
compatível para a 
instalação de um aterro 
sanitário. Alia-se o fato 
de que, 
economicamente, para a 
instalação e 
manutenção de um 
aterro sanitário, é 
necessário uma 
quantidade mínima de 
RSU, provavelmente 
esta, seria insuficiente 
para compensar o 
investimento e custos 
dessa operação.  

Alta incidência de APPs 
e restrições ambientais 
devido aos 
tombamentos do Parque 
Estadual da Serra do 
Mar e CONDEPHAAT, 
pouca disponibilidade de 
áreas estratégicas para 
implantação de 
aterro/transbordo. 
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Código Questão Caraguatatuba  Ilhabela  São  
Sebastião Ubatuba 
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A3.1 Existe de coleta seletiva para a 
população urbana?  SIM SIM SIM SIM 

A3.2 Existe coleta seleta seletiva nos 
próprios públicos?  SIM SIM SIM NÃO 

A3.3 
Existe coleta seletiva em eventos 
públicos organizados/aprovados pela 
prefeitura?  

SIM Em alguns SIM SIM 

A3.4 

Os resíduos originados de limpeza de 
vias públicas passam por triagem 
para separação de secos e 
orgânicos? 

SIM NÃO SIM NÃO 

A3.5 Qual a quantidade de material 
reciclado coletado no município?  1.440* Ton 1.611* Ton 2.800* Ton 240** Ton 

A
 A

sp
ec

to
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st
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ci
on

al
  

A
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 A
te

nd
im

en
to
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a 

po
pu

la
çã
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A4.1 
Qual o percentual da população 
urbana atendida pela coleta porta a 
porta de resíduos sólidos urbanos? 

100% 95% 100% 98% 

A4.2 

Caso tenha coleta seletiva, qual o 
percentual da população urbana 
atendida pela coleta porta a porta de 
materiais recicláveis? 

90% 95% 100% 38% (perímetro urbano) 

 

 

 

 

 



99 
 

Código Questão Caraguatatuba  Ilhabela  São  
Sebastião Ubatuba 
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B1.1  

Quais as ações/atividades de 
educação e divulgação realizadas em 
prol da coleta seletiva 

        

( ) Campanhas pontuais SIM SIM SIM SIM 

( ) Campanhas permanentes SIM NÃO SIM SIM 

( ) Atividades com alunos em escolas SIM SIM SIM SIM 

( ) Atividades de sensibilização dos 
funcionários Municipais NÃO SIM SIM NÃO 

( ) Elaboração de folhetos SIM NÃO SIM SIM 

( ) Inserções em programas de rádio 
e TV SIM NÃO SIM SIM 

( ) Elaboração de sites de educação 
ambiental SIM NÃO NÃO SIM 

B
2.

 P
ar

tic
ip

aç
ão

 e
 c

on
tro

le
 s

oc
ia

l 

B2.1 

Quais os canais efetivos de 
participação da sociedade civil na 
gestão municipal da coleta seletiva.  

        

(   ) Comitês Gestores em atividade SIM NÃO SIM SIM 

(   ) Comitês Gestores inativo NÃO NÃO NÃO NÃO 

 ( ) Câmaras Técnicas ou Grupos de 
Trabalho (GTs) de resíduos em 
Conselhos de Meio 
Ambiente/Comitês de Bacia e outros 
em atividade 

SIM SIM SIM SIM 

 ( ) Câmaras Técnicas ou Grupos de 
Trabalho (GTs) de resíduos em 
Conselhos de Meio 
Ambiente/Comitês de Bacia e outros 
inativo 

NÃO NÃO NÃO NÃO 
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Código Questão Caraguatatuba  Ilhabela  São  
Sebastião Ubatuba 

C
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C1.1 

Qual a forma de cobrança pelo 
serviço?         

(   ) cobrança de Taxa específica de 
lixo que cubra o custo do serviço de 
coleta, transporte e tratamento dos 
resíduos sólidos urbanos.  

NÃO NÃO NÃO NÃO 

(   ) cobrança de Taxa específica de 
lixo que não cubram o custo do 
serviço de coleta, transporte e 
tratamento dos resíduos sólidos 
urbanos.  

NÃO NÃO NÃO NÃO 

(   ) cobrança de Taxa no IPTU, que 
cubra todo o custo do serviço. NÃO NÃO SIM NÃO 

(   ) Cobrança de Taxa no IPTU, que 
não cubram os custos do serviço. NÃO SIM NÃO SIM 

(   ) Não existe cobrança.  SIM NÃO NÃO NÃO 

Legenda: * 2017; ** 2015 
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ANEXO A ARTIGO 2º POLITICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SP  
Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006 (PRINCÍPIOS) 

 

 

...”Artigo 2º - São princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos:  

I - a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que leve em consideração as 

variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde 

pública;  

II - a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da 

articulação entre Poder Público, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade 

civil;  

III - a cooperação interinstitucional com os órgãos da União e dos Municípios, 

bem como entre secretarias, órgãos e agências estaduais;  

IV - a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo;  

V - a prevenção da poluição mediante práticas que promovam a redução ou 

eliminação de resíduos na fonte geradora;  

VI - a minimização dos resíduos por meio de incentivos às práticas 

ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação;  

VII - a garantia da sociedade ao direito à informação, pelo gerador, sobre o 

potencial de degradação ambiental dos produtos e o impacto na saúde pública;  

VIII - o acesso da sociedade à educação ambiental;  

IX - a adoção do princípio do poluidor-pagador;  

X - a responsabilidade dos produtores ou importadores de matérias-primas, de 

produtos intermediários ou acabados, transportadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, catadores, coletores, administradores e proprietários de área de uso 

público e coletivo e operadores de resíduos sólidos em qualquer das fases de seu 

gerenciamento;  

XI - a atuação em consonância com as políticas estaduais de recursos hídricos, 

meio ambiente, saneamento, saúde, educação e desenvolvimento urbano;  

XII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico, gerador de trabalho e renda; ...” 
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ANEXO B ARTIGO 3º POLITICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SP  
Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006 (OBJETIVOS) 

 

 

I - o uso sustentável, racional e eficiente dos recursos naturais;  

II - a preservação e a melhoria da qualidade do meio ambiente, da saúde pública 

e a recuperação das áreas degradadas por resíduos sólidos;  

III - reduzir a quantidade e a nocividade dos resíduos sólidos, evitar os 

problemas ambientais e de saúde pública por eles gerados e erradicar os "lixões", 

"aterros controlados", "bota-foras" e demais destinações inadequadas;  

IV - promover a inclusão social de catadores, nos serviços de coleta seletiva;  

V - erradicar o trabalho infantil em resíduos sólidos promovendo a sua integração 

social e de sua família; 

 VI - incentivar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de soluções 

consorciadas e a solução conjunta dos problemas de gestão de resíduos de todas 

as origens;  

VII - fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios. “  
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	Toda atividade humana gera resíduos, uma vez que o homem se fixa num local, deixando de ser nômade, a tendência é que seus resíduos fiquem no local de geração. Os resíduos gerados, se não forem bem gerenciados causam transtornos como contaminação ambiental, doenças causadas devido a proliferação de vetores, enchentes e alagamentos devido ao entupimento de galeria água pluvial, poluição ambiental, mau cheiro, proliferação de animais peçonhentos, esses são apenas alguns exemplos de problemas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). 
	Até meados do século XIX, uma típica rua residencial de uma cidade era o depósito não só de pequenos detritos, mas também de restos de comida e de significativas quantidades de excrementos animais e humanos. Na Europa, a imundice da Idade Média é bem conhecida, assim como as pestes e epidemias que dela resultaram. Não obstante, em diversas cidades do mundo existem, há muitos séculos, leis e disposições municipais proibindo jogar lixo e objetos na rua. Durante o século XIX, com o desenvolvimento da medicina e engenharia sanitárias, reconheceu-se desde logo que os dejetos humanos, se não tivessem coleta, tratamento e destino adequados, eram uma potente fonte de doenças, que poderiam levar a epidemias explosivas. (IBAM, 2001, p.90)
	Em 02 de agosto de 2010 o país institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da Lei Federal n. 12.305 que foi regulamentada através do Decreto n. 7.404/2010, um marco nas questões de resíduos sólidos no País. Esta lei que envolve poder público, consumidor e o setor produtivo, todos passaram a ser responsáveis pela gestão de resíduos sólidos. Em seu nono artigo, a PNRS define a ordem de prioridade que deve ser adotada na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, sendo ela: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
	Porém atender essa ordem de prioridade tem se mostrado um grande desafio aos municípios do país. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), é um dos principais instrumentos para auxiliar os municípios na difícil tarefa de realizar a gestão de resíduos sólidos. Segundo dados do IBGE de 2013, dos 5.570 municípios do Brasil somente 1.865 (33,5%), declararam possuir PMGIRS. Somente o plano não garante o atendimento a PNRS, uma vez que a gestão de resíduos é um assunto bastante complexo, por envolver o fabricante, o importador, o consumidor e o poder público. Os planos são instrumentos que norteiam os municípios na árdua tarefa de disciplinar os envolvidos e fazer a gestão dos resíduos gerados de maneira ambientalmente correta. 
	De acordo com Betio e Santos (2016), os resíduos sólidos urbanos após coletados, transportados e acondicionados devem ser dispostos em um local. Dependendo das características geotécnicas e construtivas, esses locais podem ser classificados como aterros sanitários, existindo sistema de proteção contra a poluição dos solos e corpos d´água ou na ausência dessas proteções o chamado lixão, que causam poluição dos solos, ar e águas. Essas áreas se tornam fontes potenciais de contaminação, deteriorando continuamente a qualidade das águas subterrâneas e superficiais, mesmo quando do encerramento dos lixões, diante da PNRS, estas áreas devem ser monitoradas continuamente. 
	Considerando esses aspectos, o presente estudo busca analisar as políticas públicas referentes à destinação final dos resíduos sólidos urbanos, nos municípios do Litoral Norte Paulista (Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela), a fim de compreender a problemática na gestão da coleta, destinação e disposição final.  
	Neste contexto serão levantadas as informações necessárias em bancos de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) dos municípios da região do Litoral Norte Paulista e dados obtidos através de questionário enviado aos gestores de resíduos sólidos urbanos dos municípios abordados no estudo, possibilitando analisar a problemática da gestão e assim proporcionar medidas que visam proporcionar o desenvolvimento sustentável da região estudada. 
	Para este estudo será utilizada a definição de resíduos sólidos urbanos contida no artigo 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos que os classifica conforme citado abaixo.
	[...] Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação: 
	I - quanto à 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” [...] (LEI FEDERAL 12.305/2010).
	Os municípios do Litoral Norte Paulista, tem restrições para realizar a destinação de resíduos sólidos urbanos frente a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eles estão inseridos em uma região frágil ambientalmente, trata-se de uma planície litorânea de solo predominantemente arenoso e com o lençol freático raso, condições impróprias para a implantação de aterros sanitários. A solução atualmente encontrada por estes municípios é a exportação de seus resíduos para outros municípios. Existem vários fatores complicadores nesta exportação de resíduos, sendo a logística o principal deles (emissão de CO2 no transporte, percurso de longas distâncias tornando mais propensa a ocorrência de acidentes e altos custos envolvidos). A sub-região 5 da RMVPLN (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) é uma região de turismo de massa, outro fator complicador para a exportação de resíduos, sendo que nos meses de temporada a quantidade de resíduos aumenta significativamente.
	A não adoção de políticas públicas efetivas na coleta e destinação dos resíduos sólidos nos municípios do litoral norte do Estado de São Paulo, contribuem para o comprometimento ambiental, face à fragilidade ambiental do meio físico em que estão inseridos.  
	Este estudo objetiva analisar as políticas públicas voltadas ao sistema de coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos na sub-região 5 da RMVPLN (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), com vistas a proporcionar subsídios relevantes à adoção de medidas que proporcionem o desenvolvimento sustentável desta sub-região.
	- Avaliar os procedimentos da destinação dos resíduos sólidos frente às legislações federais, estaduais e municipais;
	- Avaliar os mecanismos de gestão atual dos municípios em análises relacionadas à coleta e destinação dos seus resíduos sólidos urbanos;
	Este estudo visa contribuir com o planejamento urbano dos municípios pertencentes a sub-região 5 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), sendo eles: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, através da análise da atuação da gestão atual e levantamento de suas limitações frente a adoção das políticas públicas de resíduos sólidos urbanos, para o cumprimento da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos).  
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	De acordo com Ribeiro (2012) as cidades eram polos que intermediavam as retiradas de mercadorias do Brasil e recebiam outras do mercado externo, possuíam, portanto, construções isoladas e fortes, na intensão de evitar invasões e desvios dessas mercadorias. As cidades ganham maior importância e crescimento populacional após a proclamação da república e o crescimento manufatureiro-industrial, para suprir a necessidade de mão de obra, para atender as necessidades da elite. Segundo Ribeiro (2012), o planejamento urbano no Brasil teve início nos anos 1950, sua evolução se inter-relaciona com a Constituição de 1988 e por meio da Lei Federal 10.257, de 2001, Estatuto das Cidades que representa um marco legal, no planejamento urbano do país. De acordo com Carvalho e Rossbach (2010), ela não trata apenas da terra urbana, uma vez que inclui diretrizes sobre planos e planejamento urbano, participação social nos planos, orçamentos, parcerias público-privadas além de outros. Segundo Ribeiro (2012), o segundo artigo do Estatuto das Cidades, trata do direito à cidade e de suas funções sociais.
	(...) Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
	I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
	II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; (...) (Lei Federal 10.257/2001)
	Os incisos acima trazem diretrizes marcantes ao planejamento urbano, relacionadas ao saneamento básico e à participação popular na elaboração de planos. A população participando da elaboração dos planos pode evitar o desperdício que existe nas ocupações estendidas de muitas cidades brasileiras.  
	Que cidade média ou grande de nosso país não tem uma ocupação precocemente estendida, levando os governos a uma necessidade absurda de investimentos em ampliação de redes de infraestrutura – pavimentação, saneamento, iluminação, transporte – e, principalmente, condenando partes consideráveis da população a viver em situação de permanente precariedade? (ROLNIK, 2001, p. 05) 
	Para Ortigoza e Cortez (2009) a Terra é um sistema dinâmico, que se transforma constantemente, por meio da troca de energia e matéria entre seus elementos constituintes, isso ocorre sem a produção de dejetos, sendo que, os produtos gerados em um subsistema são fundamentais para outros. As relações entre esses subsistemas, conhecidos como: atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, eram guiados pelas leis da natureza, que com o passar dos tempos foram alteradas pelas atividades desenvolvidas pelos humanos (ORTIGOZA; CORTEZ, 2009, p. 91). Segundo Magera (2005, p. 25), se inicia uma simbiose na biosfera do planeta, quando o homem abandona o modo de vida nômade e passa a viver em grupos maiores. Essa fixação muda a relação que existia entre o homem e o meio ambiente, com a organização social surge então o trabalho, onde sua maior representação se dá na agricultura. Então a humanidade passa a extrair, produzir e consumir, sem se preocupar com os resíduos gerados e nem com recursos naturais extraídos, tudo parecia ser inesgotável. 
	Após a Revolução Industrial, no final do século XVIII, a situação do meio ambiente se agravou, devido a melhoria nas condições de vida da sociedade, o que contribuiu diretamente para o crescimento populacional. Este fato resultou na intensificação da extração de recursos naturais e no aumento da produção de bens de consumo. No século XX, o modelo de desenvolvimento mundial e o progresso técnico, vão na contra-mão a transmissão de energia e troca de materiais que ocorriam naturalmente na Terra, alterando assim seu equilíbrio (ORTIGOZA; CORTEZ, 2009, p. 91)
	Os prejuízos ambientais são evidentes e marcantes, eles são perceptíveis na água, no solo, no ar e na saúde, essas alterações ainda trazem uma grande quantidade de acidentes ambientais que marcam o mundo. 
	Segundo Coelho (2001, p.23), o meio ambiente é social e historicamente construído, a construção se dá no processo de interação contínua entre uma sociedade em movimento e um espaço físico particular que permanentemente se modifica. Ao ser modificado possibilita novas mudanças e assim modifica a sociedade. 
	Na segunda metade do século XX, o Brasil, como os demais países da América Latina, apresentou um processo de urbanização intenso. A população urbana no Brasil passou de 26,3%, em 1940, para 81,2% em 1.980. Houve um intenso movimento na construção de cidades, mesmo que não tenha ocorrido de maneira satisfatória, os habitantes, estavam vivendo nas cidades e para tanto foi necessário o fornecimento de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. No final do século XIX a população que vivia nas cidades era de aproximadamente 10%, nas primeiras décadas do século XX começa então a se consolidar o processo de urbanização. E esse processo foi possível devido a emergência do trabalhador livre, a proclamação da República e uma indústria ainda muito ligada a cafeicultura e às necessidades básicas do mercado interno (MARICATO, 2001, p. 16). São nesse período que se realizaram obras de saneamento básico a fim de eliminar as epidemias. De acordo com Maricato (2001), a industrialização de 1930 que vai até o fim da Segunda Guerra Mundial, proporcionou o fortalecimento do mercado interno, através das forças produtivas, assalariamento crescente e modernização da sociedade. Quando chega o fim da Segunda Guerra o processo de industrialização brasileiro sofre mudanças devido ao crescente controle do capital internacional. A partir de 1950, o país começa a produzir bens duráveis e bens de produção, nessa época as decisões são tomadas mais fora do que dentro do país, com isso ocorre um distanciamento em relação a produção com as necessidades internas. São produzidos muitos eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel, que foi o responsável pela promoção de mudanças significativas no modo de vida dos consumidores assim como na habitação e nas cidades. Segundo Maricato (2001), então é implantado no país um modelo de consumo baseado no desperdício e na obsolescência programada, na substituição de produtos que é característica de consumo dos países altamente desenvolvidos.  
	Para Ortigoza e Cortez (2009), a cidade é o espaço do consumo, o urbano como modo de vida é o conteúdo desse espaço. A explosão do consumo, gerada pelo modo de relacionamento das pessoas com os objetos e com o mundo, serve de base ao nosso sistema cultural, onde os objetos não estão somente relacionados à sua utilidade, mas também ao prestígio de possuir. Por esta ótica de pensar a cidade e o urbano, considera-se a dinâmica do comércio, suas funções e formas, todo o conteúdo da forma do comércio tem como principal objetivo aumentar os lucros, como por exemplo shoppings, hipermercados, entre outros. Os costumes, os valores, as ideias, os fluxos e os ritmos são alterados, com eles são alteradas as fachadas, as formas e nessa dinâmica o comércio passa a dar o ritmo do consumo nas cidades, consequentemente reproduz o espaço urbano conforme suas necessidades e lógicas (ORTIGOZA; CORTEZ, 2009, p.28).
	Com o objetivo de aumentar a lucratividade a cidade sofre uma transformação, que é perceptível até mesmo para as gerações mais recentes, as quais costumavam adquirir seus produtos em centros de cidades, atualmente os shoppings centers e a internet são muito mais utilizados para esta finalidade.
	Para Coelho, a cidade (polis) é mais do que aglomeração urbana, ela é centro da vida social e política. As cidades são influenciadas por uma dinâmica global de longo alcance que influencia os processos locais de mudanças sociais e ecológicas, com isso as medidas de minimização de impactos ambientais devem ser pensadas em uma escala de ação ampla, de forma integrada, a cidade e seu espaço circundante imediato e espaços mais distantes (COELHO, 2001, p.34). É a sociedade se relacionando dinamicamente com a natureza ao longo do tempo, essa relação altera as estruturas das classes sociais e também o espaço. Os costumes da sociedade são modificados ao longo do tempo, com isso a geração de resíduos sólidos também é modificada, pois está diretamente relacionada aos costumes da sociedade, um exemplo do diálogo permanente entre sociedade e meio ambiente é a reciclagem. 
	Segundo Santos (1988), cada lugar é distinto do outro, mas são claramente ligados a todos os demais por um nexo único, segundo ele, dado pelas forças motrizes do modo de acumulação hegemonicamente universal. Cada país tem sua particularidade em relação a gestão de resíduos sólidos, porém com o nexo único, tratar os resíduos adequadamente. “Quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e específicos, isto é, “únicos”” (SANTOS, 1998, p.34).
	Segundo Douglas (2007, p. 25), a partir de seu artigo faz uma reflexão de seu livro lançado em 1979 “O Mundo dos Bens”, sugere que os padrões de consumo pouco se referem as necessidades e desejos do indivíduo, mas sim de pressões e expectativas de outras pessoas.  
	“Uma comunidade faz demandas duras em relação a seus membros, monitora seu comportamento, restringe suas escolhas (tal como a escolha da comida, a escolha do casamento).” (DOUGLAS, 2007, p. 25).
	Em seu artigo Douglas (2007) traz que “o consumo é o processo de transformar mercadorias em bem-estar”.  Segundo Mello e Hogan (2006), o fato de não ser definido conceitualmente o que é o consumo, impacta na quantidade de trabalhos acadêmicos voltados para o tema no Brasil. 
	De acordo com Ortigoza e Cortez (2009), profundas inovações afetam o modo de consumo nesse início do século XXI, comércio pela internet, biotecnologias, novas técnicas de comunicação. A sociedade em expansão e influenciada pelo estilo de vida estadunidense, transforma o consumo em um vício, que é estimulado pelas forças do mercado, da moda e da propaganda. Esta sociedade passa a ser reconhecida, avaliada e julgada por aquilo que consome e a qualidade de vida passa a ser cada vez mais associada e reduzida às conquistas materiais. Esse padrão de consumo, das sociedades ocidentais modernas é indefensável, não somente pelos recursos naturais utilizados como matéria prima, mas também pela geração de resíduos do pós consumo. (ORTIGOZA; CORTEZ, 2009, p.37).
	Para Andrade et al. (2011), a globalização valoriza o individualismo em detrimento do espírito coletivo, sendo voltado para o consumo irresponsável, em relação a sociedade e ao meio ambiente. Assim se instaura a competitividade entre as pessoas, cujo nível de felicidade passa a ser nivelado pela capacidade de consumo. Como consequências, surgem: a dificuldade do consumo mais responsável com a conservação da qualidade ambiental; as dificuldades no engajamento em projetos de coleta seletiva e reciclagem; a não manifestação contra a ausência do poder público no sistema de gestão; e a eterna espera por heróis ou novas tecnologias que resolverão toda a problemática dos resíduos sólidos. (Andrade et al., 2011, p.19).
	Segundo Gouveia (2012), a geração média de resíduos sólidos urbanos no Brasil (1Kg/habitante/dia), está próxima a de alguns países da União Européia e em algumas regiões aos consumos dos cidadãos estadunidenses, conhecidos como os maiores geradores de resíduos sólidos no mundo.
	Campos (2012), explica que aumentos da renda nas faixas populacionais de menor renda, tem como resultado proporcional o aumento de consumo, fato este que ocorre em maior escala que nas faixas populacionais de maiores rendas. Este fenômeno, segundo a autora ocorre devido as populações de mais baixa renda não terem acesso a quantidade mínima de alimentos necessários ao provimento de um adulto, com isso supõe-se que quando os rendimentos dessas famílias são aumentados, estas tendem a aumentar o consumo para obter essa ração. 
	As variações do nível de ocupação da população, da massa de rendimento e do rendimento médio real são, portanto, fatores relevantes para a compreensão da evolução do consumo e da consequente geração de resíduos sólidos. (CAMPOS, 2012, p. 172). 
	Um fato importante que resulta do aumento do consumo, principalmente por artigos descartáveis e do descarte inadequado de resíduos sólidos é a poluição marinha, causada especialmente por resíduos plásticos, estas contribuem para a formação de ilhas de plástico e causa danos a vida marinha. Segundo Turra et al. (2014) a produção de plástico no mundo cresceu de 1,5 milhão de toneladas no ano de 1950, para 280 milhões de toneladas no ano de 2012. Para o autor o aumento no volume de produção e a durabilidade do plástico estão relacionadas ao acúmulo desses resíduos nos ambientes aquáticos e terrestres de todo o mundo (TURRA et al., 2014, p. 01). 
	Segundo Alves (2018, p. 300), os primeiros resíduos plásticos no mar, foram relatados na década de 1970 na costa dos Estados Unidos e podem ser facilmente encontrados até hoje nas praias de todo o mundo. Para Araújo e Costa (2003, p. 64), a degradação dos oceanos é resultado do estilo de vida das populações humanas e lixo marinho resulta de lançamento proposital ou descuidado que geralmente tem origem longe da costa. Para as autoras a navegação e outras atividades marítimas, contribuem para o agravo desse quadro. (ARAÚJO; COSTA, 2003, p. 65)
	Os resíduos chegam facilmente à rede hidrográfica (levados por ventos e enxurradas ou lançados diretamente nela) e em seguida ao ambiente costeiro. Estima-se que, em escala global, até 80% do lixo encontrado em praias chega à costa através dos rios próximos, dependendo dos padrões de circulação das águas costeiras. (ARAÚJO; COSTA, 2003, p. 65)
	Para Taylor (2016), os resíduos de plástico encontrados nos oceanos de todo o mundo, são indicadores do impacto gerado através das atividades antropogênicas. Esse tipo de resíduo, segundo o autor, está presente em todos os oceanos, até mesmo em regiões polares e ainda pouco se sabe sobre seus impactos nos ecossistemas marinhos (Figuras 1 e 2). 
	Figura 1 - Tartaruga Marinha enrolada em rede de pesca.
	Fonte: Ocean Conservancy (2018).
	Figura 2 - Albatroz com plástico no sistema digestivo.
	Fonte: NatGeo (2017).
	A PNRS traz como um de seus objetivos: “a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. Este objetivo está diretamente ligado ao estilo de vida do cidadão.
	Não há como não associar o modo de vida da maior parte da população urbana, que foi moldado a partir da convivência com os bens modernos e automóveis particulares do modelo de industrialização e desenvolvimento do país. (MARICATO, 2001, p.23).  
	Com base nos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (IBGE) e Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015 da Abrelpe (Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), fica evidente a enorme quantidade de oportunidades de melhoria na gestão de resíduos sólidos no país. 
	Segundo Leoneti, Prado e Oliveira (2011), o investimento em saneamento básico no Brasil se deu pontualmente em alguns períodos específicos nas décadas de 1970 e 1980, período em que foi instituído o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), que deu ênfase ao atendimento aos sistemas de abastecimento de água. Decorrente desse fato o país está marcado pela desigualdade e déficit ao acesso. Para Leoneti, Prado e Oliveira (2011) os investimentos no setor de saneamento básico, devem atender requisitos técnicos, ambientais, sociais e econômicos, a fim de atender o conceito de desenvolvimento sustentável de preservação e conservação do meio ambiente e refletir no planejamento das ações de saneamento, cujos efeitos são geralmente positivos, pois asseguram o bem-estar da população. 
	Em 2015, a Abrelpe estimou uma geração média diária de 1,071 kg / habitante, a partir deste valor, estima-se que são gerados 218.874 ton / dia no país, incluindo resíduos recicláveis. Esse número fica alarmante quando são analisados os Gráficos 1 e 2 de disposição final por tipo de destinação no país. Em 2015 ainda estavam sendo enviadas mais de 34 mil toneladas de resíduos sólidos para lixões por dia e o mais preocupante é que grande parte desta quantidade poderia ser reciclada. 
	Gráfico 1 - Disposição Final RSU no Brasil por tipo de destinação (unidades).
	Fonte Abrelpe, (2015, p. 23)
	Gráfico 2 - Disposição final RSU no Brasil por tipo de destinação (porcentagem).
	Fonte Abrelpe, 2015, p. 23
	Os dados da Abrelpe (2015) mostram, que em 2014, havia 1.559 (28%) municípios do Brasil que ainda dispunham seus resíduos sólidos em lixão e em 2015 eram 1.552 (27,9%) municípios, apresentando uma melhora irrelevante de 0,1%. A PNRS determinou o fechamento de todos os lixões num prazo de quatro anos, sendo 02 de agosto de 2014 a data final, porém essa data foi prorrogada pelo Senado Federal e de acordo com o perfil de cada município os novos prazos se estendem até 2021.
	A taxa de cobertura de coleta de resíduos sólidos representa a porcentagem da população urbana que é atendida por coleta de resíduos porta a porta. A coleta porta a porta segundo Besen et al. (2017) se define como “O caminhão passa nas ruas e bairros/setores selecionados e os coletores recolhem os resíduos separados com o caminhão em movimento”. No ano de 2016 a taxa do país ficou em 95,1%, assim como em 2015, mas caiu em relação a 2014 que era de 96,3% da população urbana atendida (SNIS, 2016, p. 43). Com relação as metas do PLANSAB (Plano Nacional de Saneamento Básico- 2013), o país está atendendo a meta, sendo que para o ano de 2018 a mesma foi estipulada para 94% (Tabela 1). 
	Tabela 1 - Comparação da taxa de cobertura do serviço de coleta porta a porta.
	Metas do PLANSAB para o ano 2018 (%)
	Indicador
	Região
	SNIS 2016 (%)
	90
	90,6
	Norte
	88
	91,7
	Nordeste
	99
	95,8
	Sudeste
	99
	97,9
	Sul
	95
	98,1
	Centro-Oeste
	94
	95,1
	Total 2016
	94
	95,1
	Total 2015
	94
	96,3
	Total 2014
	Fonte: SNIS (2016).
	Quanto a natureza das empresas responsáveis pelo manejo de resíduos sólidos no país, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (IBGE) apresentava os resultados, apresentados no Gráfico 3. Mais da metade dos municípios do país mantinham em 2008 o manejo de resíduos sólidos na administração pública direta, ao invés de contratar empresas privadas especializadas no tema. Já na Região Sul do país observou-se a maior concentração de empresas privadas, sendo de 56%, mostrando uma tendência regional, o Estado do Rio Grande do Sul, está em posição de destaque tendo 60% dos serviços realizados por empresas privadas (serviços terceirizados). 
	Gráfico 3 - Natureza das empresas responsáveis pelo manejo de resíduos sólidos no país.
	Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB (2008).
	De acordo com os dados do ano de 2016 do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), o número de municípios que dispõe de coleta seletiva em seu manejo de resíduos caiu, mostrando uma tendência contrária ao que propõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dos 3.670 municípios participantes do diagnóstico a coleta seletiva é praticada em 1.215 deles, mostrando uma percentagem de 33,1% e quando se contabiliza os municípios sem informação esse percentual cai para 21,8%. Se compararmos com a meta estipulada pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), que é de 28% para o ano de 2018 e 18% para o ano de 2008, pode-se entender que estamos em uma faixa de risco, ainda mais se o país está andando na contra-mão da Política Nacional. É necessário reconhecer que dentro do universo dos municípios sem informação, deve haver uma porcentagem de municípios que pratique a coleta seletiva, mesmo assim este é um instrumento do manejo de resíduos que merece bastante atenção em relação a meta estipulada. Para melhor visualizar a situação do país segue abaixo a Tabela 2, com os dados do SNIS referente à coleta seletiva nos anos de 2014, 2015 e 2016:  
	Tabela 2 - Evolução do índice de coleta seletiva de RSU no Brasil.
	Em percentuais (%)
	Quantidade de municípios
	Situação quanto à existência de coleta seletiva de recicláveis secos
	Ano 2016
	Ano 2015
	Ano 2014
	Ano 2015
	Ano 2014
	Ano 2016
	21,8
	22,5
	23,7
	1215
	1256
	1322
	Municípios COM coleta seletiva
	44,1
	40,7
	43,9
	2455
	2264
	2443
	Municípios SEM coleta seletiva
	34,1
	36,8
	32,4
	1900
	2050
	1805
	Sem informação
	100,0
	100,0
	100,0
	5570
	5570
	5570
	Total
	Fonte: SNIS 2016
	A quantidade de municípios com coleta seletiva na região norte é de 3,6%, na região nordeste é de 4,8%, na região centro-oeste é de 17%, na região sudeste é de 35,7% e na região sul é de 48,8%.
	Existe uma variedade de modelos de coleta seletiva no país, no entanto, predomina a modalidade de coleta porta a porta, muitas vezes associada a coleta em pontos de entrega voluntária (PEVs) ou locais de entrega voluntária (LEVS) e ainda sistemas de troca de materiais recicláveis por produtos ou serviços. (BESEN et al., 2017, p. 15).
	O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, publicado no ano de 2012, indica que as despesas referentes a gestão de resíduos sólidos urbanos alcançam valores médios um pouco abaixo de setenta reais por habitante (R$ 70,00/hab/ano.). A cobrança pelos serviços de coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos, tem ganhado destaque nas discussões sobre o tema, em 2008, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 10,9% dos municípios brasileiros possuíam cobrança pelo serviço de gestão dos resíduos sólidos urbanos. Esse número ainda deve crescer, com a elaboração dos Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS), as tarifas de “lixo” são previstas e tem prazos para serem implantadas. 
	De acordo com o SNIS (2016), a porcentagem de municípios que cobram pelos serviços de coleta, transporte e destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos atualmente se distribui pelo país da seguinte maneira: região norte 16,3%; região nordeste 6,2%; Sudeste 47,1%; Sul 82,3% e Centro-oeste 23,2%. Em nível nacional, 56,9% dos municípios ainda precisam se planejar e iniciar a cobrança pelos serviços referentes aos resíduos sólidos urbanos. Ainda existem muitos municípios para se adequar a cobrança pelos serviços referentes aos resíduos sólidos urbanos, mas é perceptível o crescimento. 
	De acordo com Brollo e Silva (2001), na década de 1970 buscava-se, através das políticas públicas, estabelecer normas adequadas para a coleta e a disposição do resíduo descartado. Nos anos 1980 se destacaram as formas de pré-tratamento e a destruição do resíduo gerado. Nos anos 2000, o que está em alta entre os países industrializados é o estabelecimento de critérios e incentivos, que possibilitem a prevenção, recuperação de recursos e a redução na fonte geradora de resíduos. 
	Segundo Jacobi e Besen (2006), cada brasileiro produzem em média entre 0,5 e 1 Kg de resíduo domiciliar por dia. Entre os anos de 1992 e 2000, o crescimento populacional passou de 146 para 170 milhões de habitantes, apresentando um crescimento de 16,4% e a geração de resíduos sólidos urbanos passou de 100 para 140 mil toneladas por dia. De acordo com dados do IBGE (2000), 8 em cada 10 brasileiros vivem em áreas urbanas, alguns estudos mostram que existe uma relação entre o porte da cidade e a produção de resíduos sólidos urbanos, sendo que para cidades mais populosas maiores são os volumes de resíduos sólidos urbanos gerados. Para Jacobi e Besen (2006) a grande redução da disposição em lixões, que ocorreu entre 1992 e 2000, é devido as 13 maiores cidades, aquelas com população acima de um milhão de habitantes, coletarem 32% do resíduo sólido urbano do país e terem locais adequados para a disposição final. A falta de investimento público é evidenciada pelo fato de que em 2000, 45 empresas filiadas à Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), coletavam aproximadamente 70% dos resíduos sólidos urbanos no país, em relação aos aterros, 18 aterros privados que operam no Brasil, recebem cerca de 14% da destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados e coletados no país (JACOBI; BESEN, 2006).
	Segundo o Diagnóstico de RSU – 2012 Relatório elaborado no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sob a coordenação de Mota e Alvarez (2012), uma das estratégias para reduzir a quantidade de resíduos recicláveis dispostos em aterros sanitários é a criação de sistema de coleta seletiva. A avaliação da efetividade da coleta seletiva no Brasil, apresenta grandes desafios. Sendo que, uma parte considerável da coleta de materiais recicláveis é feita por catadores de maneira informal, não sendo contabilizada nas estatísticas oficiais. 
	A reciclagem de resíduos tem muito contato com os conceitos de desenvolvimento sustentável, que para Calderoni (2003), é insustentável o desenvolvimento e a vida social sem a presença da reciclagem do lixo como alternativa, as principais contribuições da Teoria do Desenvolvimento Sustentável, segundo o autor, podem ser listadas a seguir: 
	A ética da solidariedade diacrônica; os limites da capacidade de suporte do planeta; a questão da irreversibilidade das ações; a necessidade de mudança no estilo de desenvolvimento e a importância da Contabilidade Ambiental como instrumento para introduzir o valor do ambiente e o consumo do capital natural como fator integrante das medições do produto das nações. (CALDERONI, 2003, p. 58). 
	A Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz em seu texto as definições de 
	coleta seletiva e reciclagem como:
	[...] coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. 
	reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e, se couber, do Sistema nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa); (...) (LEI FEDERAL 12.305/2010)
	De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 (IBGE), divulgada em 2010, os primeiros programas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos no Brasil começaram a partir de meados da década de 1980, trazendo alternativas inovadoras para a redução na geração de resíduos sólidos domésticos e ainda estímulo à reciclagem. Estas iniciativas mostravam um avanço no tema resíduos sólidos e suas fontes geradoras. Na pesquisa os primeiros dados oficiais sobre coleta seletiva se referem ao ano de 1989, quando existiam 58 programas de coleta seletiva no país. No ano de 2000 esse número passa para 451 e em 2008 para 994, mostrando um grande avanço na implementação dos programas nos municípios brasileiros. O avanço se deu principalmente na Região Sul com 46%, logo na sequência a Região Sudeste com 32,4%. A pesquisa mostrava ainda que os municípios com coleta seletiva passaram a separar: papel e/ou papelão, plástico, vidro e metal (IBGE, 2008).
	Segundo Calderoni (2003) o processo de transformação acelerado por que passa a sociedade contemporânea, traz consequências ambientais, principalmente a partir da década de 1970, quando começaram a ter maior atenção por parte dos governos e da comunidade. 
	Produziu-se uma considerável elevação no grau de consciência social, nessas já quase três décadas, devido as questões ecológicas serem inseridas na arena do debate público, como demonstrado na Conferência Mundial de 1992 no Rio de Janeiro. Mesmo assim, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Para os resíduos sólidos, a realidade não é diferente, razão esta que coloca a reciclagem do lixo como alternativa de ação diante da crise ambiental vivida. 
	De acordo com Calderoni (2003), a reciclagem proporciona economia na produção em relação a utilização de matéria-prima virgem, pois utiliza menos energia, matéria-prima, recursos hídricos, gera menos resíduos e reduz os custos de controle ambiental. Apresentando relevância ambiental, social e econômica com implicações nos itens de: organização espacial; preservação e uso racional dos recursos naturais; conservação e economia de energia; geração de empregos; desenvolvimento de produtos; finanças públicas; saneamento básico e proteção da saúde pública; geração de renda e redução de desperdícios. (CALDERONI, 2003, p.29).
	Ainda conforme Calderoni (2003), a necessidade e importância da reciclagem vêm de um conjunto de fatores fundamentais e de dimensão espacial como: exaustão das matérias-primas, custos crescentes de obtenção de matérias-primas, economia de energia, indisponibilidade e alto custo de aterros sanitários, crescimento no custo dos transportes, poluição e prejuízos a saúde, geração de emprego e renda e redução dos custos de produção. A dimensão dos conjuntos envolvidos pela reciclagem é de grande relevância econômica, tecnológica ambiental, institucional, demográfica, social e espacial. 
	Para Gouveia (2012) os catadores de materiais recicláveis, são os grandes protagonistas da indústria da reciclagem no Brasil. Esse grupo atua de maneira informal ou organizada em cooperativas, antes mesmo da definição da PNRS. Este é um trabalho de grande importância ambiental que contribui para a economia de energia e de matéria-prima, devido ao retorno do material ao ciclo produtivo, através da reciclagem e ao mesmo tempo evita que estes sejam destinados a aterros, algumas previsões trazem que existem mais de 1 milhão de catadores no país. Em 2002 a atividade de catador foi registrada na Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) como Catador de Material Reciclável, sendo então reconhecida como categoria profissional. Esses profissionais exercem a função de coletar, transportar, triar, prensar, armazenar e negociar os materiais recicláveis. Ainda segundo Gouveia (2012), os índices de reciclagem no país podem ser melhorados, desde que se incentive a coleta seletiva desde o momento de sua geração, com a população devidamente informada quanto nas centrais de triagem desses materiais.
	Em municípios onde já está instalada a cadeia informal de reciclagem, deve-se buscar a incorporação desses serviços nos planos municipais integrados de gerenciamento de resíduos sólidos, considerando-se os contextos de vulnerabilidade, precariedade e fragilidade das condições de trabalho dessas cadeias, com o propósito de se eliminar a exclusão e exploração desses trabalhadores. 
	É importante que as políticas públicas estejam articuladas aos aspectos sociais, econômicos e ambientais, tornando a atividade dos catadores mais digna garantindo a inclusão social desses trabalhadores. 
	Neste estudo foram levantadas informações sobre as políticas públicas referentes a resíduos sólidos urbanos nas esferas federal, estadual e municipal. Sendo elas a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) e as Políticas Municipais de Resíduos Sólidos (PMRS).
	De acordo com Bucci et al. (2001) políticas públicas surgem para complementar, preenchendo as lacunas normativas, concretizando os princípios e regras, traçando objetivos determinados. O que difere as políticas das leis, é que estas não são gerais nem abstratas, pelo contrário, são estabelecidas para a realização de objetivos determinados. As políticas públicas ocupam um espaço mais operacional no direito, norteando o trabalho de membros do Ministério Público em exigir e acompanhar a realização de Políticas Públicas. Ainda para Bucci et al. (2001), as políticas públicas aglutinam os interesses em torno de objetivos comuns e dessa forma estruturam uma coletividade de interesses, são instrumento de planejamento, racionalização e participação popular. 
	Segundo Braga (2005, p. 235) na década de 1960 foram promulgadas várias leis federais no Brasil, referentes ao meio ambiente, como o Estatuto da Terra (1964), Código Florestal (1965), Código da Pesca (1965), Código de Mineração (1967) Lei de Proteção a Fauna (1967), que posteriormente sofreram algumas alterações, porém a década foi marcante. 
	Em 31 de agosto de 1981 foi estabelecida a Política Nacional de Meio Ambiente por meio da Lei Federal n. 6.938, que criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e também criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). De acordo com Braga (2005, p. 236) esta foi a primeira lei federal que abordou o meio ambiente como um todo e não somente a poluição causada pelas atividades industriais ou o uso de recursos naturais, e por sua vez abordava as diversas formas de degradação ambiental e diversos aspectos envolvidos.
	Desde a sua criação o CONAMA em seu papel de deliberar, quando se trata de vínculos a diretrizes e norma técnicas, critérios e padrões que dizem respeito a sustentabilidade dos recursos naturais e a proteção ambiental, estabelece resoluções. As resoluções Conama que envolvem resíduos sólidos são:
	RESOLUÇÃO CONAMA nº 6, de 19 de setembro de 1991: Aborda sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos.
	RESOLUÇÃO CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993. Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.
	RESOLUÇÃO CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002: Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. (DEFINIÇÃO: Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais: é o conjunto de informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias do país).
	RESOLUÇÃO CONAMA no 404, de 11 de novembro de 2008: Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos.
	A legislação brasileira sobre resíduos sólidos ficou bastante tempo sem uma política nacional, somente em 02 de agosto de 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em seu nono artigo a Lei traz a ordem de prioridade para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.
	[...] Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos [...] (Lei Federal 12.305/2010). 
	Essa nova ordem de prioridade da PNRS, exige dos municípios muito empenho na questão da educação ambiental, a fim de cumprir o último e mais difícil item da ordem, que é enviar ao aterro somente os rejeitos. Os rejeitos foram definidos na Política como:
	[...] 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. [...] (Lei Federal 12.305/2010)
	A PNRS previu em sua lista de obrigações, citada no artigo 36, a necessidade da criação de sistemas de compostagem para resíduos orgânicos, para a implantação da coleta seletiva e para a disposição final ambientalmente adequada. A compostagem é uma forma de reciclagem, uma vez que transforma os resíduos orgânicos em adubos e fertilizantes, devendo então os resíduos orgânicos serem coletados de maneira seletiva e enviados para a reciclagem. Dependerá das políticas públicas que serão articuladas a fim de desenvolver a gestão municipal para resíduos sólidos urbanos, de modo eficiente, que deve contar com a educação ambiental, possibilitando a coleta seletiva de resíduos orgânicos.
	O artigo 5º da PNRS integra a Política Nacional de Meio Ambiente e articula-se com outras políticas, como a Política Nacional de Educação Ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) foi instituída no ano de 1999, através da Lei Federal n. 9.795 e regulamentada por meio do Decreto n. 4.281 no ano de 2002. De acordo com o artigo 2º da PNEA, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação em nosso país, deve estar presente em todos os níveis e modalidades do nosso processo educativo de maneira formal e não formal. Segundo a PNEA o indivíduo e a coletividade constroem seus valores sociais, adquirem conhecimentos, habilidades e competências voltadas para a conservação do meio ambiente através da educação ambiental.
	O desafio é, pois, o de formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora, em dois níveis: formal e não formal. Assim a educação ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva holística de ação, que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo em conta que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o homem. (JACOBI, 2003, p.196).
	Segundo Jacobi (2003), a cidadania está relacionada a identidade e ao fato de pertencer a coletividade. A educação ambiental é um processo de aprendizagem permanente, que forma cidadãos com consciência local e planetária. 
	Alguns objetivos desta lei são o fortalecimento da consciência crítica a respeito do problema social e ambiental, incentivar a participação individual e coletiva na preservação do meio ambiente, compreender o meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações. (MARCATTO, 2002, p. 36).
	Segundo Marcatto (2002), a educação ambiental é uma das ferramentas de sensibilização e capacitação da população. Para o autor, os problemas relacionados a meio ambiente se manifestam em nível local, normalmente os residentes de um local, são causadores e vítimas de determinados problemas ambientais. Dessa forma, são os mais capacitados atores para desenvolver um diagnóstico da situação, além de serem, normalmente, os mais interessados em resolver tais problemas.  
	Participação implica envolver, ativa e democraticamente, a população local em todas as fases do processo, da discussão do problema, do diagnóstico da situação local, na identificação de possíveis soluções, até a implementação das alternativas e avaliação dos resultados. (MARCATTO, 2002, p. 12).
	Outro instrumento de grande valia e que pode auxiliar e muito os municípios nesta tarefa, a PNRS, traz o PMGIRS (Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos). A PNRS define em seus artigos 16 e 18 que os Estados e Municípios para terem acesso aos recursos financeiros da União, destinados ao manejo de resíduos sólidos, deverão ter elaborado seus Planos Estaduais ou Municipais, conforme os artigos 17 ou 19, a Lei define o conteúdo mínimo que valida cada plano, seja o artigo 17 para os Estaduais e 19 para os Municipais. O Artigo 15, define que a União, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, elabore o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Este então foi elaborado durante o ano de 2011 e publicado em agosto de 2012. 
	De acordo com Braga (2005, p. 247) São Paulo foi um dos primeiros estados em que os problemas causados por poluição se manifestaram, assim, foi também o primeiro no desenvolvimento de leis para o controle da poluição. A Constituição Estadual de 05 de outubro de 1.989, traz um capítulo específico sobre o meio ambiente, do artigo 191 aos 204 desse capítulo abordam questões relacionadas a proteção do meio ambiente, licenciamento ambiental, áreas de proteção ambiental e outros (BRAGA, 2005, p. 247).  
	O Estado de São Paulo conta desde 2009 com a Política Estadual de Resíduos Sólidos, a Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, regulamentada pelo Decreto nº 54645 de 05 de Agosto de 2009. O Estado possuía uma política antes mesmo da União, cujo projeto de lei ficou em tramitação de 1991 à 2010. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos foi implementado 
	Em 2014. Durante os meses de julho à agosto de 2014 a versão preliminar esteve disponível para consulta pública e durante esse mesmo período foram realizadas as audiências públicas em cinco regiões do Estado. Dessa maneira se deu a construção do Plano de maneira participativa. 
	De acordo com Mansor et al. (2010), A política estadual traz como um de seus princípios a minimização de geração de resíduos sólidos devidamente combinada com o princípio de responsabilidade, em que todos os agentes envolvidos são responsabilizados sendo eles, consumidores, fabricantes, importadores e poder público. Para Mansor et al. (2010), essa combinação de minimização da geração, responsabilidades juntamente com o reconhecimento do valor econômico do resíduo sólido reciclável e reutilizável, como um potente mecanismo de geração de trabalho e renda, estabelece um importante marco na gestão de resíduos sólidos do Estado. 
	A Companhia Ambiental do estado de São Paulo (CETESB) foi criada pela Lei Estadual n. 118 de 29 de junho de 1973, ela é responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com foco na preservação e recuperação das águas, do ar e do solo. No estado de São Paulo cabe a CETESB a fiscalização e licenciamento das atividades que envolvem o manejo de resíduos sólidos. 
	A Política traz em seu artigo segundo os princípios da Política Estadual (ANEXO A) e em seu terceiro artigo são apresentados os objetivos (ANEXO B). 
	O quarto artigo da Lei traz instrumentos como: incentivo mediante programas para a implantação de unidades de coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem; uso de resíduos e materiais reciclados como matéria-prima além do incentivo a pesquisa e a implantação de processos que utilizem as tecnologias limpas.  Esses incentivos fazem parte de uma estratégia para o fortalecimento da coleta seletiva e reciclagem de materiais, que é extremamente necessário para o fortalecimento do setor, inclusive gerando renda e emprego. A tecnologia de reciclagem já está disponível, porém a parcela de materiais reciclados e a participação dos municípios ainda é muito pequena, conforme citado no item 2.5.4, a quantidade de municípios com coleta seletiva na Região Sudeste, onde o Estado de São Paulo está inserido somente 35,7% dos municípios possui coleta seletiva (SNIS, 2016). 
	Com a Constituição Federal de 1988, foi dado aos Estados e Municípios a competência de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas por meio do artigo 23. O artigo 24 traz em seus parágrafos que:
	[...] §1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
	§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
	§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
	§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário [...].
	Segundo Braga (2005), a União é responsável pelo estabelecimento de normas gerais, aos Estados fica a missão de estabelecer as normas peculiares e aos municípios o estabelecimento de normas que atendam aos interesses locais. Os municípios publicam seus PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos) por meio de Leis ou Decretos, sendo que o recomendado é submeter o plano à aprovação da Câmara Municipal, se tornando uma lei que gere efeitos e obrigações.
	Nos municípios do Litoral Norte Paulista, o município de Caraguatatuba publicou o plano por meio do Decreto n. 120/2014, o município de Ubatuba publicou por meio da Lei n. 3802/2014, que institui a política municipal de resíduos sólidos e os municípios de São Sebastião e Ilhabela ainda não publicaram seus planos. O município de São Sebastião está em fase de revisão do PMGIRS e segundo consulta à página da Câmara Municipal o plano encontra-se aguardando parecer das comissões de Justiça e Meio Ambiente antes de ir para votação em plenário. 
	Para Wilson (2007), entender o desenvolvimento no gerenciamento de resíduos no passado e ainda quais os mecanismos que impactaram esse gerenciamento é importante para avançar no sistema de gerenciamento de resíduos em todo o mundo de forma sustentável. 
	De acordo com Vilhena (2018), o Brasil chega ao século XXI com taxa de crescimento demográfico da ordem de 1,4% ao ano, assim estima-se que em 2020 a população brasileira deverá ser de 212 milhões. Devido a migração interna, mecanização no agronegócio, industrialização e outros fatores, desde 1950 a população está se concentrando nas áreas urbanas. Segundo Vilhena (2018) em 2000 a população urbana era de aproximadamente 81% da população total. Em 2015 o número de regiões metropolitanas passou a ser de 26 regiões contra 9 em 2015. Essa urbanização acelerada juntamente com o consumo crescente de bens não duráveis provocou um aumento na geração de RSU no país, demandando por parte da municipalidade ações gerenciais diferenciadas (VILHENA, 2018, p. 8). O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é um instrumento que auxilia os gestores municipais no gerenciamento de RSU, para ter legitimidade, ele deve ser elaborado com participação pública. Aos municípios compete o dever de promover a coleta, tratamento e destinação ambientalmente correta. De acordo com Vilhena (2018), esta não é uma tarefa fácil e ainda é influenciada por fatores como: 
	• limitações de ordem financeira, como orçamentos inadequados, fluxos de caixa desequilibrados, tarifas desatualizadas, arrecadação insuficiente e inexistência de linhas de crédito específicas;
	• deficiência na capacitação técnica e profissional – do gari ao engenheiro-chefe;
	• descontinuidade política e administrativa;
	• ausência de controle ambiental (VILHENA, 2018, p. 10).
	Na maior parte dos municípios do Brasil, a existência de lixões mesmo que desativados é uma realidade. Num país com a extensão territorial, como o Brasil, não é raro e nem era um problema utilizar uma pequena área, distante dos olhos e nas periferias normalmente, para se depositar os resíduos gerados pela população urbana. O Lixão infelizmente foi a forma de destinação adotada pela maioria dos municípios do Brasil. Hoje sabe-se que isto é um problema e existem normas para a construção de um aterro sanitário, como a ABNT NBR 15849:2010 - Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte, a ABNT NBR13896:1997 – Aterros de Resíduos Não Perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação e a norma ABNT NBR10157:1987 – Aterros de Resíduos Perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação que foram desenvolvidas para evitar a contaminação ambiental porém, o passado nos deixou um enorme passivo. Atualmente, segundo a Abrelpe (2018) 59,1% (42,3 milhões de toneladas) dos RSU coletados é disposta em aterros sanitários e o restante de 40,9% (mais de 29 milhões de toneladas) é despejado em locais inadequados, como lixões ou aterros controlados. A Abrelpe mostrou que 3.352 municípios brasileiros, ainda utilizam locais inadequados para a disposição de resíduos sólidos urbanos. 
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	A área em estudo está inserida na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) criada através de Legislação Estadual (LEI COMPLEMENTAR Nº 1.166, DE 9 DE JANEIRO DE 2012), mais precisamente representada pela Sub-região 5 que compreende os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, conforme ilustrado pela Figura 3. Trata-se de municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo, situados entre o Oceano Atlântico e a Serra do Mar.
	A Tabela 3 apresenta dados Demográficos, PIB per capta e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), para os municípios da região estudada.   
	Tabela 3 - Caracterização dos Municípios Estudados – 2017.
	PIB per capta (R$)
	População Estimada (2017)
	IDH (2010)
	Área (Km2)
	Município
	0,759
	25.871,05
	116786
	485,097
	Caraguatatuba
	0,756
	214.314,27
	33354
	347,515
	Ilhabela
	0,772
	64.304,91
	85538
	399,679
	São Sebastião
	0,751
	19.420,59
	88313
	723,883
	Ubatuba
	Fonte: IBGE Cidades 2017
	Figura 3 - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
	Fonte: Emplasa (2017)
	Segundo Marandola JR. et al. (2013), o principal vetor que propulsiona o desenvolvimento urbano de uma região são os grandes investimentos, uma vez que movimentam a economia gerando um polo de atração populacional e envolvendo outros setores que promovem o desenvolvimento econômico e infraestrutura. A urbanização do litoral norte paulista, foi marcada por vários momentos de grandes investimentos. 
	De acordo com o resumo executivo elaborado pelo Observatório Litoral Sustentável (2013), até o meio século XX, a ocupação urbana do litoral norte paulista, era limitada aos  núcleos urbanos centrais dos municípios. No ano de 1955, houve a instalação de infraestrutura portuária no município de São Sebastião e na mesma década foram realizadas melhorias na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que liga Caraguatatuba/SP à São José dos Campos/SP, facilitando o acesso ao Porto e ao Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR). O TEBAR foi construído na década de 1960 e foi responsável pela atração de muitos migrantes, dando origem a novas frentes de urbanização articulando-se ao crescimento urbano dos bairros centrais e da Costa Norte de São Sebastião. Outra importante via de acesso e vetor de crescimento do litoral norte foi a construção da Rodovia Rio-Santos, ligando toda a orla do litoral paulista. 
	Na década de 1970, a partir do aumento do veranismo, a ocupação urbana do Litoral Norte experimenta um ritmo mais acelerado, porém, a orla marítima urbanizada limitava-se às áreas centrais dos municípios. (OBSERVATÓRIO LITORAL SUSTENTÁVEL, 2013, p. 08).
	Segundo o Observatório Litoral Sustentável (2013), na década de 1980, foram realizadas melhorias na Rodovia Manuel Hypolito Rego (SP-055), melhorando o acesso às praias e possibilitando a implantação de loteamentos e condomínios fechados, predominando as segundas residências, por toda a orla marítima do litoral norte paulista. A urbanização é reforçada em toda a orla marítima do Litoral Norte Paulista, observou-se na época uma evolução da mancha urbana.
	De acordo com Marandola Jr. et al. (2013), o desenvolvimento da área petrolífera em âmbito nacional, a descoberta da camada de pré-sal, a ampliação das instalações do Porto de São Sebastião e a construção da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato de Caraguatatuba (UTGCA), tornaram a região um polo atrativo, principalmente para a classe trabalhadora.
	A região foi potencializada como atrativa a migrantes, promovendo a continuidade do alto ritmo de crescimento populacional, sem que as mudanças estruturais acompanhassem as necessidades locais com a mesma velocidade. Essa nova realidade soma-se aos já insuficientes serviços urbanos prestados no litoral. (MARANDOLA JR. et al. , 2013, p. 39).
	Segundo Marandola Jr. et al. (2013), os serviços de saneamento básico historicamente precários, mostravam em 2003 números como em São Sebastião apenas 29% dos domicílios urbanos com rede coletora de esgoto, em Caraguatatuba apenas 25% com rede coletora de esgoto, Ubatuba 17% e Ilhabela 3%. 
	Os altos investimentos relacionados à exploração de petróleo na região marcaram a região. No período entre os anos de 1991 – 2000 observou-se um crescimento 4 vezes maior de residências ocupadas, do que das residências não ocupadas no município de Caraguatatuba.
	De acordo com o diagnóstico de Observatório Litoral Sustentável (2013), foi realizado o diagnóstico dos 13 municípios que compõe o litoral paulista, sendo eles: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. O qual buscou-se uma abordagem das situações de geração, coleta e destinação de resíduos sólidos com análises da situação jurídico institucional, infraestrutura e de aspectos sociais, econômicos e ambientais. Para este estudo são abordados os dados dos municípios pertencentes a região do litoral norte paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). 
	O diagnóstico identificou a necessidade de maior integração interna entre os setores da administração pública, parceiros, cooperativas e os sistemas de coleta seletiva e logística reversa. 
	A logística reversa, é um instrumento econômico e social, formado por ações e procedimentos, com o objetivo de viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para o devido reaproveitamento ou outra destinação ambientalmente adequada. A logística reversa está sendo implantada no Brasil, por meio de acordos setoriais, que de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, são atos de natureza contratual que são firmados entre poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, para que se faça cumprir a responsabilidade desses, com o ciclo de vida de seus produtos. Alguns produtos já possuíam um eficiente processo de logística reversa antes mesmo da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), como é o caso dos pneus, embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias e óleo lubrificante. Seguindo o exemplo desses produtos que já possuem um processo maduro e em ótimo funcionamento, existem os novos acordos setorias que já estão em fase de estudos, alguns assinados e alguns até mesmo já foram implantados em regiões metropolitanas do país, como é o caso de lâmpadas fluorescentes, embalagens, produtos eletrônicos e medicamentos.
	Foi verificado que quase integralmente a prestação de serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos é repassado a terceiros. Apesar de somente 5 dos 13 municípios analisados pelo relatório do Litoral Sustentável possuir no ano de 2013, Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e demonstrarem ter ciência das determinações impostas pela PNRS, todos os municípios possuem sistemas de coleta seletiva, porém com resultados ainda incipientes. Em relação a integração de catadores, o diagnóstico levantou que em dois municípios do litoral de São Paulo, os trabalhadores atuam com carteira de trabalho, devidamente assinada, sendo eles Caraguatatuba através de uma Organização Não Governamental (ONG) e em Ubatuba pela prefeitura. Foram verificadas 11 cooperativas e associações de catadores e 14 unidades de triagem, no Litoral Paulista (OBSERVATÓRIO LITORAL SUSTENTÁVEL, 2013).
	De acordo com Observatório Litoral Sustentável (2013), quanto a geração de resíduos per capta as análises identificaram a média de 1Kg/hab/dia, bem próxima da média nacional de 1,1Kg/hab/dia. É importante ressaltar que a geração per capta, varia em relação a cada município. Foi identificado que as maiores gerações estão localizadas em municípios pertencentes a Região da Baixada Santista, já os municípios da Região do Litoral Norte como Ubatuba e Caraguatatuba trazem valores de 1,0 Kg/hab/dia. Também foi verificado que ocorre um grande problema nos meses de alta temporada, marcados pelos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, quando a quantidade de resíduos gerada, aumenta devido a estadia de turistas nos municípios. 
	O diagnóstico segundo o Observatório Litoral Sustentável (2013), mostra a composição dos resíduos sólidos urbanos, dos 13 municípios pertencentes ao Litoral Paulista, que engloba os municípios da Baixada Santista (Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe) e Litoral Norte (Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela), sendo que a média alcançada pode ser visualizada no Gráfico 4. 
	Gráfico 4 - Composição dos resíduos sólidos urbanos do Litoral Paulista.
	Fonte: Observatório Litoral Sustentável (2013)
	De acordo com Observatório Litoral Sustentável (2013, p.34), os custos médios do manejo de resíduos para os municípios do litoral paulista são elevados, o equivalente a R$ 170,00/hab/dia, bem acima da média nacional que é de R$ 70,00/hab/dia.
	Segundo Observatório Litoral Sustentável (2013), a região do Litoral Paulista utiliza-se de 5 aterros sanitários para dispor seus resíduos, sendo que somente dois estão localizados na região litorânea paulista, nos municípios de Santos e Peruíbe e os demais em municípios pertencentes a outras regiões. Esse deslocamento, gera alguns problemas como:
	• Obrigatoriedade da existência de unidade de transbordo – unidade em que ocorre a transferência da carga de resíduos dos veículos coletores para veículos de maior capacidade (carretas), que farão o transporte dos resíduos até a unidade de disposição final (aterro sanitário); 
	• Altos custos de transporte, considerando a distância entre os municípios (área geradora de resíduos) e a unidade de disposição final (aterro sanitário) – a média é de 100 quilômetros de distância entre as unidades de transbordo e de disposição final; 
	• Grande quantidade de caminhões de transporte de resíduos que circula nas estradas, gerando impactos no tráfego, e, mais especialmente, aumentando os riscos de acidentes (tombamentos) e os impactos ambientais pela emissão de CO²; 
	• Dependência em relação às empresas que operam os aterros e riscos de surgimento de eventuais impedimentos para depositar os resíduos, o que geraria situação crítica para as prefeituras. 
	A maior parte dos municípios tem o foco na disposição final para aterros sanitários e declara não ter possibilidade de ter aterros sanitários no município. Este é considerado pelos gestores o grande problema da gestão de RSU. (OBSERVATÓRIO LITORAL SUSTENTÁVEL, 2013, p.35).  
	 Em relação aos passivos ambientais, dados da CETESB mostram uma realidade, infelizmente comum entre os municípios brasileiros, os 4 municípios do litoral norte paulista possuem áreas contaminadas provenientes de lixões. De acordo com CETESB (2016), os municípios da região do Litoral Norte Paulista, possuem 5 áreas contaminadas por atividades de resíduos e como fonte de contaminação descarte / disposição, as áreas são os antigos lixões e estão listadas na Tabela 4. 
	Tabela 4 - Áreas contaminadas CETESB 2016.
	MEIOS IMPACTADOS
	CONTAMINANTES
	UTM N
	UTM E
	LOCAL
	MUNICÍPIO
	Subsolo Água Subterrânea
	Outros inorgânicos
	7.381.146,88
	451.905,00
	Lixão
	Caraguatatuba
	Subsolo Água Subterrânea
	Metais
	7.365,213,34
	463.778,79
	Lixão
	Ilhabela
	Água superficial Água subterrânea
	Estação Transbordo
	Outros inorgânicos
	7.367.149,00
	458.696,00
	São Sebastião 1
	PAHs, Metais, TPH e outros
	SubsoloÁgua Subterrânea
	7.372.809,00
	431.709,00
	SMA
	São Sebastião 2
	Solo superficialSubsolo
	PAHs
	7.411.351,00
	488.484,00
	EMDURB
	Ubatuba
	Fonte: CETESB, 2016
	A análise da atuação da gestão atual e levantamento de suas limitações frente a adoção das políticas públicas de resíduos sólidos urbanos é uma pesquisa quali-quantitativa em sua abordagem. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 32) a pesquisa qualitativa centra-se na compreensão e explicação das relações sociais, considerando os aspectos da realidade não quantificáveis e a pesquisa quantitativa enfatiza os atributos mensuráveis, o raciocínio dedutível e a lógica. A natureza da pesquisa aplicada, que tem como objetivo a produção de conhecimentos dirigidos a solução de problemas específicos e com aplicação prática, envolvendo verdades e interesses locais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 34). Com relação aos objetivos, segundo Gerhardt e Silveira, (2009, p. 35), a pesquisa é exploratória, pois visa aumentar a familiaridade com o problema de forma a tornar mais explícito ou construir hipóteses. Dessa maneira o estudo é exploratório, e envolveu levantamento bibliográfico e aplicação de questionário. O procedimento da pesquisa é o estudo de caso. O estudo de caso possui uma entidade bem definida, nele não se pretende intervir sobre o objeto, mas revelá-lo, de acordo com a percepção do pesquisador (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 39). 
	A coleta de dados foi conduzida de duas maneiras: primária e secundária. De acordo com SESC (2016, p. 68), a coleta de dados esclarece o fato ou fenômeno que a pesquisa visa desvendar, os instrumentos desenvolvidos pelo pesquisador para registrar e medir esses dados devem possuir confiabilidade, precisão e validade. Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 56) ao longo desta etapa, são coletadas várias informações, as quais são sistematicamente analisadas na próxima etapa da pesquisa. Ainda segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 57), nesta etapa não é importante somente coletar informações que deem conta dos conceitos e indicadores, é igualmente importante obter essas informações de forma que se possa posteriormente aplicar o tratamento necessário para que a hipótese possa ser testada. 
	Os dados primários foram coletados por meio de um questionário estruturado, elaborado com base no questionário do livro de Besen et al. (2017), e aplicado aos gestores de RSU dos municípios, foram coletados dados, os quais permitirão a comparabilidade entre os municípios da região estudada. O questionário, de acordo com SESC (2016, p. 25) é um instrumento utilizado para a coleta de informações, feito por perguntas ordenadas e que devem ser respondidas sem a presença do pesquisador. Segundo Quivy e Campenhoudt (2005, p. 94), a coleta de dados através de questionário, difere-se da simples sondagem de opinião, pois ele visa a verificação de hipóteses teóricas e a análise de correlação sugerida por estas hipóteses. O questionário (APÊNDICE A) elaborado para esta pesquisa possui perguntas abertas, fechadas, dicotômicas e abrangem aspectos como: institucional (A), relação com a sociedade (B) e custos (C). 
	Os dados secundários foram coletados através de banco de dados oficiais como o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) dos municípios pesquisados. Segundo Quivy e Campenhoudt (2005), os métodos de coleta de dados secundários pré-existentes, são utilizados na fase exploratória de grande parte das pesquisas em ciências sociais. 
	De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 58), com os dados já coletados, é necessário verificar se os resultados obtidos correspondem as questões da pesquisa ou as hipóteses. A comparabilidade dos dados é um aspecto crucial para uma pesquisa quantitativa, os dados devem ser coletados de maneira a possibilitar a construção de uma matriz de dados. A matriz deve possuir integridade e possibilitar a comparabilidade e a classificação dos dados, para tanto os dados coletados não podem apresentar lacunas e devem ser classificáveis, possibilitando assim a comparação dos mesmos (SESC, 2016, p.18). 
	Para esta pesquisa a unidade de análise da matriz construída são os Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios em questão. 
	As variáveis são do tipo quantitativo contínuo (mensuráveis) e variáveis categóricas (descritivas) analisadas a luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos. 
	Para a análise dos dados secundários, foram construídos tabelas e gráficos a partir dos dados da série histórica do SNIS. Para a comparação entre os municípios foi criado o Índice de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (ICRSU). Para a construção deste índice foi levantada a variável quantidade informada pelo SNIS e desenvolvida a variável Quantidade de Resíduos Sólidos Estimada pela ABRELPE, para tal foi considerada a geração de resíduos conforme os valores da Abrelpe de 2015, a qual estimou uma geração média de 1,071 kg / habitante / dia. Devido ao período de sazonalidade sofrido pelos municípios entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, optou-se por calcular, o incremento de RSU gerado pela população flutuante desse período. Para a determinação da população flutuante, foram utilizadas as informações disponíveis no Plano de Negócios da Sabesp emitido em fevereiro de 2018, que mostra a capacidade das unidades de produção de água e de tratamento de esgoto atendem as demandas do período de temporada de verão, no qual as demandas aumentam cerca de duas a três vezes. (SABESP, 2018, p. 66). Nesse estudo foi assumido que a população flutuante, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro que corresponde ao dobro da população fixa. 
	A partir das duas variáveis obtém-se a seguinte relação: 
	ICRSU (Índice) = Quantidade total de resíduos sólidos urbanos coletada SNIS 
	                        Quantidade de resíduos sólidos estimada ABRELPE
	A análise dos dados primários foi realizada pela comparação entre os 4 municípios, a partir de índices estabelecidos segundo Besen et al. (2017) e de dados da ABRELPE. Para possibilitar algumas comparações e viabilizar as análises foram construídas variáveis conforme descrito a seguir.
	Para analisar a variável A1 - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, partiu-se da análise segundo índice de Besen em que são analisados aspectos dos PMGIRS, se o município possui plano, se a construção foi participativa e se o plano é intermunicipal. 
	A variável A2 – Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, foi analisada a partir da comparação entre os 4 municípios e para a variável quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) foi construída a variável quantidade ideal, para possibilitar a comparação entre a quantidade coletada declarada por cada município e a quantidade coletada que seria a ideal de se coletar. A quantidade ideal foi calculada com base na informação do Diagnóstico do SNIS de 2016, que para o Brasil estima a média de 0,94 kg/hab/dia de resíduos sólidos coletados. O valor ideal foi calculado com base na população de cada município, sendo referente ao ano de 2017, para os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião e de 2015 para o município de Ubatuba
	A variável A3 – Existência de Coleta Seletiva, a análise foi realizada entre os 4 municípios a partir da comparação entre a quantidade coletada de resíduos da coleta seletiva declarada e a quantidade ideal. Para a construção da variável quantidade ideal, foi utilizada a informação do Diagnóstico do SNIS de 2016, sendo que a média nacional estimada é de 13,6 kg/hab/ano de resíduos da coleta seletiva, que compreende os materiais recicláveis. O valor ideal foi calculado com base na população de cada município, sendo referente ao ano de 2017, para os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião e de 2015 para o município de Ubatuba
	A variável A4 – Atendimento a população (percentual de coleta), a análise foi realizada a partir da comparação entre os 4 municípios, com base na média nacional conforme SNIS de 2016. 
	Para a análise da variável B1 - Educação/Divulgação, o questionário ofereceu 7 modalidades de ações e/ou divulgações, podendo ser assinaladas todas as opções praticadas pelo município. O percentual de atendimento às ações e divulgações referentes a coleta seletiva nos municípios estudados, foi calculado com base no percentual desenvolvido por Besen (2017). Calculou-se o percentual de atendimento das ações tendo o máximo 7 atendimentos (100%). O cálculo do percentual utilizado foi a razão entre a quantidade assinalada e a quantidade de opções oferecidas, multiplicado por 100. 
	A avaliação da variável B2 – Participação e Controle Social, foi efetuada através da adaptação da base de dados segundo Besen (2017). 
	Para a análise da variável C1 – Custos, foi realizada a comparação entre os 4 municípios a luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos e comparação entre dados SNIS de 2016.  
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	Nos municípios do litoral norte paulista a disposição final de resíduos sólidos não foi diferente das demais cidades do país, sendo o lixão a forma adotada. Em 2004, a CETESB junto a prefeitura da Ilhabela assinaram o primeiro TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) na região, referente a interdição de disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos. Este procedimento se repetiu nas outras 3 cidades da região, a partir dos Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) e as cidades do litoral norte paulista, começaram a dispor seus resíduos em outros municípios, como Tremembé, Jambeiro, Santa Isabel e São Paulo. A seguir são apresentadas as evoluções do gerenciamento de resíduos sólidos de cada município, as timelines foram construídas a partir de informações obtidas nos PMGIRS (Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos) de cada município. 
	A trajetória dos RSU desses municípios é bem parecida, uma vez que todos dispunham seus resíduos em lixões e após assinar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) junto a CETESB os resíduos sólidos urbanos, passaram a ser destinados a outros municípios. Observa-se que após mais de 10 anos, desde esses fechamentos e até hoje não existe um aterro sanitário na região, os resíduos sólidos urbanos percorrem trechos longos, por rodovia sinuosa até a destinação adequada, fato este agravado nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, quando o fluxo de veículos de passeio é intensificado nas rodovias de acesso ao litoral norte paulista, devido ao período de veraneio.  
	A Tabela 5 apresenta os resultados da coleta de dados da série histórica do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), disponível no Ministério das Cidades, desde o ano de 2002. Observa-se que os municípios do litoral norte de São Paulo, participam da coleta de dados do SNIS, mais efetivamente a partir de 2011. Uma exceção é o município de São Sebastião, que foi o município que mais disponibilizou seus dados, o qual participou em 10 anos de 15 anos avaliados, este fato mostra o comprometimento do município para com o Ministério das Cidades e com o sistema de gestão de resíduos sólidos.
	Tabela 5 - Quantidade de RSU coletados nos municípios estudados.
	Série Histórica SNIS 2002 à 2016
	São Sebastião
	Ubatuba
	Ilhabela
	Caraguatatuba
	Ano
	(Ton/ano)
	(Ton/ano)
	(Ton/ano)
	(Ton/ano)
	29.722
	-
	-
	-
	2002
	-
	20.669
	-
	-
	2003
	-
	-
	-
	-
	2004
	-
	25.107
	-
	-
	2005
	-
	18.420
	-
	-
	2006
	-
	15.064
	-
	-
	2007
	-
	26.829
	-
	-
	2008
	-
	-
	15.000
	-
	2009
	-
	-
	-
	-
	2010
	-
	36.500
	28.616
	36.384
	2011
	-
	69.856
	29.300
	36.384
	2012
	36.500
	43.994
	31.146
	42.914
	2013
	30.180
	45.934
	18.285
	42.370
	2014
	39.654
	15.461
	49.572
	-
	2015
	13.932
	40.565
	-
	-
	2016
	Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2002 à 2016)
	Elaboração: autora
	Para melhor visualização e interpretação dos dados da série histórica, optou-se pela construção de tabelas e gráficos de cada município, com os dados de população urbana e quantidade de resíduos sólidos coletados. O período de análise utilizado para a construção das tabelas e gráficos, foi de 2011 à 2016, período em que os municípios do Litoral Norte de São Paulo, demonstraram maior participação na coleta de dados do SNIS. 
	Tabela 6 - Caraguatatuba: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletados.
	CARAGUATATUBA - SP
	Ton/Ano
	População
	Ano
	36.384,0
	  98.286
	2011
	36.384,0
	  99.846
	2012
	42.913,5
	105.146
	2013
	42.369,7
	106.916
	2014
	49.572,2
	113.317
	2015
	40.564,5
	110.316
	2016
	Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016)
	Elaboração: autora
	Gráfico 5 - Caraguatatuba: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletados
	Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016)
	Elaboração: autora
	Tabela 7- Ilhabela: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletados.
	ILHABELA
	Ton/Ano
	População
	Ano
	28.615,7
	28.563
	2011
	29.300,0
	29.106
	2012
	31.146,0
	30.770
	2013
	18.285,0
	31.382
	2014
	15.461,0
	31.975
	2015
	13.932,0
	32.000
	2016
	Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016)
	Elaboração: autora
	Gráfico 6 - Ilhabela: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletados.
	Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016)
	Elaboração: autora
	Tabela 8 - São Sebastião: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletados
	SÃO SEBASTIÃO
	Ton/Ano
	População
	Ano
	36.500,0
	74.316
	2011
	69.856,0
	75.484
	2012
	43.993,6
	79.473
	2013
	45.934,0
	80.797
	2014
	      0.000,0
	        0.000
	2015
	  0.000,0
	0.000
	2016
	Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016)
	Elaboração: autora
	Gráfico 7 - São Sebastião: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletados.
	Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016)
	Elaboração: autora
	Nos anos de 2015 e 2016 o município de São Sebastião não informou ao SNIS seus dados referentes a resíduos sólidos, por este motivo os valores apresentados nestes anos são iguais à zero. 
	Tabela 9 - Ubatuba: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletados.
	UBATUBA
	Ton/Ano
	População
	Ano
	0
	0
	2011
	0
	0
	2012
	36.500,0
	82.349
	2013
	30.180,0
	80.000
	2014
	39.654,3
	84.316
	2015
	0,0
	0
	2016
	Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016)
	Elaboração: autora
	Gráfico 8 - Ubatuba: População x Quantidade de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) coletados.
	Fonte: Série Histórica SNIS – Ministério das Cidades (2011 à 2016)
	Elaboração: autora
	Nos anos de 2011, 2012 e 2016 o município de Ubatuba não informou ao SNIS seus dados referentes a resíduos sólidos, por este motivo os valores apresentados nestes anos é igual a zero.
	Com o suporte da base de dados apresentada foi possível calcular o Índice de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (ICRSU), expresso pela seguinte relação: 
	ICRSU (Índice) = Quantidade total de resíduos sólidos urbanos coletada SNIS 
	                        Quantidade de resíduos sólidos estimada ABRELPE
	Este índice permite analisar o nível de atendimento da coleta de resíduos sólidos urbanos frente a população urbana de cada município estudado, considerando a população flutuante nos períodos de veraneio. Levando-se em conta a geração de resíduos conforme os valores da Abrelpe de 2015, que estimou uma geração média diária de 1,071 kg / habitante / dia, foi construída a variável, quantidade de resíduos sólidos estimada. Quanto mais o índice se aproxima de 1 (um), entende-se que a quantidade de resíduos sólidos urbanos gerada foi então coletada, pelo sistema de gestão do município. A partir da criação deste índice, foi construída a Tabela 10 e o Gráfico 9: 
	Tabela 10 - Índice de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos.
	Índice (SNIS / ABRELPE)
	Município
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	0,63
	0,75
	0,68
	0,70
	0,62
	0,63
	CARAGUATATUBA
	0,75
	0,83
	1,00
	1,73
	1,72
	1,72
	ILHABELA
	0,00
	0,00
	0,97
	0,95
	1,59
	0,84
	SÃO SEBASTIÃO
	0,00
	0,81
	0,65
	0,76
	0,00
	0,00
	UBATUBA
	Fonte: SNIS e Abrelpe(2015)
	Gráfico 9 - Índice de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (SNIS / ABRELPE)
	Fonte: SNIS e Abrelpe(2015)
	Para o município de Caraguatatuba, o índice varia entre 0,62 e o melhor resultado foi no ano de 2015 com o índice de 0,75. No município da Ilhabela nos 6 anos analisados, 3 deles se mostraram com valor superior a 1, onde fica claro que o município declarou coletar mais resíduos do que a população poderia gerar, segundo Abrelpe. Os valores acima de 1 observados nos anos de 2011, 2012 e 2013, podem ter relação com o incremento populacional ocorrido devido a necessidade de mão-de-obra especializada, para atividade de exploração do Pré-sal, cujo início se deu oficialmente em outubro de 2010. Ao término da obra, os funcionários deixam o município, se deslocam para outras frentes de serviços, em outros municípios. A quantidade de habitantes do município, perde este incremento, volta à normalidade e consequentemente a geração e coleta de resíduos sólidos acompanha estes números. Trazendo então o gráfico mais próximo de 1.  Observa-se que o índice do município de São Sebastião dos 4 anos analisados 3 se aproximam de 1. Com exceção no ano de 2012, cujo índice apresenta o valor de 1,59 indicando que o município declarou coletar mais resíduo do que a Abrelpe estimou que a população gerou. Esse aumento na quantidade coletada com relação a população do município, pode estar relacionada as obras de expansão dos serviços portuários, que ocorreu no ano de 2012, para o incremento de 7 berços para atracação de navios. Para o município de Ubatuba nos 3 anos em que declarou dados de coleta de RSU ao SNIS, os índices apresentaram variação entre 0,65 e 0,81, demonstrando que o município coleta menos do que a população gerou nesse período, conforme estimado pela Abrelpe. Somente 4 valores ultrapassaram o índice ideal estipulado em 1. Nesse caso pode ter ocorrido divergência na informação enviada ao SNIS, pode ter ocorrido a soma de outros resíduos na informação, como por exemplo resíduos da construção civil. O município que apresentou maior deficiência foi o de Caraguatatuba, onde seus índices somente em dois anos dos 6 analisados atingiram ou ultrapassaram 0,7. Os demais índices apresentaram-se de maneira satisfatória, acima de 0,75 demonstrando possuir um bom nível de coleta de resíduos sólidos urbanos e coerência nos dados informados aos SNIS. 
	A Tabela 11 e o Gráfico 10 apresentam os resultados das quantidades, que cada município declarou coletar ao SNIS e as quantidades de resíduos gerados, calculadas a partir da estimativa Abrelpe, considerando a população flutuante nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro para o ano 2014, ano em que todos os municípios declararam ao SNIS suas informações sobre resíduos sólidos.  
	Tabela 11 - Quantidade declarada (SNIS) X Quantidade Gerada (Abrelpe).
	Quantidade Gerada Abrelpe (Ton)
	Quantidade Coletada SNIS (Ton)
	Município
	62.406
	42.370
	CARAGUATATUBA
	18.318
	18.285
	ILHABELA
	47.161
	45.934
	SÃO SEBASTIÃO
	46.696
	30.180
	UBATUBA
	Gráfico 10 - SNIS X ABRELPE (2014).
	Fonte: SNIS (2014) / ABRELPE (2015)
	No ano de 2014 todos os municípios declararam quantidades coletadas de resíduos sólidos urbanos, inferiores a quantidade estimada de geração no mesmo período, este fato evidencia a necessidade de se adequar o sistema de gestão de resíduos sólidos, para evitar os descartes inadequados, como exemplos apresentados nas Figuras 4 e 5.
	Figura 4 - Lixo descartado inadequadamente.
	Fonte: Tamoiosnews (2017).
	Figura 5 - Lixo descartado após reveillon no litoral norte paulista.
	Fonte: Tamoiosnews (2019)
	Através do questionário elaborado para este estudo (Apêndice I), foi possível a coleta de dados primários. O resultado é apresentado no Apêndice II. 
	Conforme mencionado no item 3.2.1.1 Dados Primários, o questionário elaborado aborda 3 aspectos: A) Institucional; B) Relações com a sociedade e C) Custos. Os dados serão analisados e discutidos a seguir.
	A Tabela 12 mostra que os 4 municípios declararam possuir PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), que foram construídos com a participação social e encontram-se em execução. 
	Tabela 12 - PMGIRS dos municípios estudados.
	Fonte: Questionário
	Para realizar a avaliação do item acima, foi utilizada a publicação Gestão da coleta seletiva e de organização de catadores: indicadores e índices de BESEN (2017), e a partir da Tabela 13, foi possível avaliar cada município estudado.  
	Tabela 13 -Índice Besen – PMGIRS.
	Como avaliar
	Avaliação
	Existência de Plano Intermunicipal / Regional / Microrregional de saneamento ou de resíduos sólidos, com plano de coleta seletiva e construção participativa em execução. 
	Muito Favorável
	Existência de Plano Municipal com construção participativa, em execução. 
	Favorável
	Existência de Plano Municipal sem construção participativa, não implementado. 
	Desfavorável
	Não existência de Plano. 
	Muito Desfavorável
	Fonte: Besen (2017)
	A importância do PMGIRS já foi citada no estudo, e está prevista na PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) em seu artigo 18 o artigo 55 da PNRS estabelece que o disposto no artigo 18 entra em vigor 2 anos após a publicação da referida Lei, ou seja, o prazo encerrou em 02 de agosto de 2012. No caso dos municípios estudados, esta determinação da Lei, que estipula o prazo está atendida. O município de Caraguatatuba publicou o plano por meio do Decreto n. 120/2014, o município de Ubatuba publicou através de Lei n. 3802/2014, que institui a política municipal de resíduos sólidos e os municípios de São Sebastião e Ilhabela ainda não publicaram seus planos. O município de São Sebastião está em fase de revisão do PMGIRS e segundo consulta à página da Câmara Municipal o plano encontra-se aguardando parecer das comissões de Justiça e Meio Ambiente antes de ir para votação em plenário. Porém, devido à proximidade e semelhança em diversos aspectos, como interferência devido a sazonalidade em períodos de veraneio, características físicas, dificuldade de implantação de Aterro Sanitário. Esses municípios deveriam levar em consideração a possibilidade da elaboração de um Plano Intermunicipal, o qual está previsto na PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), como prioritários para acessar os recursos da União.
	Os 4 municípios declararam possuir área de transbordo que são utilizadas com a finalidade de otimizar o transporte, o caminhão compactador coleta porta a porta porém o volume máximo varia de 15m3 à 21 m3, então é realizado o transbordo para uma carreta que possui o volume mínimo de 30m3 chegando até 45m3. Os 4 municípios declararam destinar seus resíduos sólidos urbanos para Aterro Sanitário, sendo atualmente uma das soluções ambientalmente correta, uma vez que não contamina o solo e trata os gases gerados na decomposição dos resíduos orgânicos. O aterro sanitário utilizado pelos 4 municípios fica localizado no município de Jambeiro, no estado de São Paulo. No trajeto todos os municípios utilizam a Rodovia dos Tamoios para transportar os resíduos até o destino final. Quanto aos impedimentos ambientais e legais levantados no município para a implantação de Aterro Sanitário, os 4 municípios citaram a falta de área disponível e Caraguatatuba e Ubatuba, levantaram a questão da dificuldade da obtenção de licença ambiental e o município de São Sebastião citou a quantidade de resíduos como insuficiente para a construção de um aterro sanitário. O município de Ubatuba declarou no questionário a quantidade coletada referente ao ano de 2015, portanto a população utilizada para o cálculo do ideal, foi de 2015, para este município. Os resultados referentes a quantidade coletada de resíduos sólidos urbanos, declarada pelos municípios do estudo e a quantidade ideal são apresentados no Gráfico 11.
	Gráfico 11 - Quantificação dos volumes coletados de RSU dos municípios estudados.
	Fonte: Questionário e SNIS 2016
	Para todos os municípios estudados a quantidade coletada de resíduos sólidos urbanos declarada, mostrou-se acima do indicador médio do Brasil, demonstrando que o sistema de gestão atende o item avaliado. Acredita-se que os valores declarados, apresentaram-se superiores à média nacional de coleta, devido aos meses de veraneio compreendidos pelos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 
	No artigo 54 da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) fica estabelecido que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada em até 4 anos após a publicação da Lei, sendo então em 02 de agosto de 2014, o prazo máximo, para o encerramento dos lixões. Conforme item 4.1 os municípios estudados atenderam este prazo, sendo que para os municípios de Ilhabela e São Sebastião a transferência para Aterro Sanitário da disposição de seus resíduos se deu no ano de 2005, seguido pelo município de Ubatuba em 2009 e o município de Caraguatatuba no ano de 2013. 
	Os 4 municípios possuem coleta seletiva para a população urbana. Os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião possuem coleta seletiva nos estabelecimentos públicos municipais, este fato reflete na população a importância dada pela prefeitura quanto ao resíduo gerado. Os municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, disponibilizam a coleta seletiva em eventos públicos, mostrando não só para a população local, mas também para a população flutuante a importância da coleta seletiva para o município. Os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião realizam a triagem de resíduos originados da limpeza pública, este item destaca a preocupação dos municípios em relação a gestão de resíduos sólidos, uma vez que esta tarefa apresenta bastante dificuldade.
	O Gráfico 12, apresenta os resultados referentes a quantidade coletada de resíduos da coleta seletiva, declarada pelos municípios e a quantidade ideal. A quantidade ideal foi calculada com base na informação do Diagnóstico do SNIS de 2016, que para o Brasil estima a média de 13,6 kg/hab/ano de resíduos da coleta seletiva, que compreende os materiais recicláveis. O valor ideal foi calculado com base na população de cada município, sendo referente ao ano de 2017, para os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião e de 2015 para o município de Ubatuba. O município de Ubatuba declarou no questionário a quantidade coletada referente ao ano de 2015, portanto a população utilizada para o cálculo do ideal, foi de 2015, para este município.
	Gráfico 12 - Quantificação dos volumes da coleta seletiva para os municípios. estudados.
	Fonte: Questionário e SNIS 2016
	Pelo Gráfico 12 verifica-se que o município de Caraguatatuba se aproxima da média nacional. O município de Ilhabela coleta 3 vezes mais, São Sebastião 2,5 vezes mais e o município de Ubatuba declara coletar 5 vezes menos do que o esperado pela média nacional segundo o Diagnóstico do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2016.  
	Na Política nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) a coleta seletiva é um instrumento, conforme o artigo 8º (oitavo), faz parte do conteúdo mínimo do PMGIRS (Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos) conforme disposto em seu 19º artigo. No artigo 36º inciso II, a política traz que cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, estabelecer sistema de coleta seletiva, quando no município houver o PMGIRS, o que é o caso dos municípios em análise e mencionados anteriormente (itens 2.7.3 e 4.3.1.1). 
	O tipo de coleta praticado pelos 4 municípios é o mesmo, a coleta porta a porta, definida no item 2.5.2, de resíduos sólidos urbanos, o que varia é o percentual de atendimento à população urbana. Os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião declararam que a cobertura de coleta é de 100% da população urbana, Ubatuba 98% e o município de Ilhabela declara cobertura de 95%. Esses são percentuais que representam bons resultados se comparado a média nacional de 98,6%, conforme publicado pelo SNIS (2016). O Gráfico 13, apresenta os resultados de percentual de coleta realizado pelos municípios estudados e a média nacional segundo o Diagnóstico SNIS 2016. 
	Gráfico 13 - Percentuais da coleta de RSU nos municípios estudados
	Fonte: Questionário e SNIS (2016).
	Os 4 municípios declararam realizar coleta porta a porta de resíduos recicláveis. O Gráfico 14, apresenta os resultados conforme declarado por cada município no questionário respondido. O tipo de coleta adotado pelos municípios ajuda na participação da população, uma vez que é muito cômoda, porém apresenta altos custos logísticos.
	Gráfico 14 - Percentuais da coleta seletiva nos municípios em análise.
	Fonte: Questionário 
	De acordo com Besen (2017) os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião possuem uma cobertura favorável e o município de Ubatuba apresenta percentual de cobertura muito desfavorável. O município de Ubatuba declarou que realiza a coleta de recicláveis porta a porta somente no perímetro urbano, que segundo o PMGIRS do município declara atender 38% da população urbana do município. 
	A universalização dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos urbanos está prevista nas Políticas Nacionais de Saneamento Básico (Lei Federal n. 11.445 de 2007) e de Resíduos Sólidos (Lei Federal n. 12.305 de 2010), que traz em um de seus objetivos, conforme 7º artigo inciso X: a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Neste contexto é possível avaliar que o município de São Sebastião já atende este objetivo, os municípios de Ilhabela e Caraguatatuba estão bem próximos de atender e o município de Ubatuba atende 98% da coleta de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), porém apresenta um déficit em relação aos demais municípios da região em relação a coleta de recicláveis. 
	Os 4 municípios declararam possuir ações ou atividades de educação e divulgação da coleta seletiva. Os municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, assinalaram 6 das 7 opções, oferecidas no questionário e apresentadas na primeira coluna da Tabela 14, enquanto o município de Ilhabela assinalou 3. Os municípios de Caraguatatuba e Ubatuba declararam não realizar campanhas com os funcionários da prefeitura. No caso do município de Caraguatatuba, este é um ponto que merece atenção, uma vez que o município declara que pratica a coleta seletiva nos próprios públicos, pode acontecer de os funcionários praticarem a coleta seletiva de maneira não adequada e assim contaminar o material que pode ser reciclado.  A Tabela 14, mostra o resultado da análise que foi baseada nos níveis da Tabela 15. 
	Tabela 14 - Educação / Divulgação da coleta seletiva dos municípios estudados.
	Fonte: Questionário.
	O cálculo do percentual de atendimento das ações tendo o máximo 7 atendimentos, 100%, número máximo de opções oferecidas no questionário. O cálculo do percentual utilizado foi a razão entre a quantidade assinalada por cada município e a quantidade de opções oferecidas, multiplicada por 100. 
	Tabela 15 - Níveis de classificação com base nos percentuais de ações de divulgação sobre a coleta seletiva.
	Fonte: Besen, (2017).
	A partir do cálculo do percentual de atendimento é possível avaliar a situação de cada município em relação a educação e divulgação dos programas de coleta seletiva.
	A coleta seletiva é uma prática de sustentabilidade que exige mudanças de atitude e de hábitos e nova cultura com relação ao manejo de resíduos. Essa cultura precisa ser incorporada no dia a dia dos cidadãos, como todos os outros hábitos cotidianos, e, para isso, há necessidade de sensibilização e comunicação, de forma permanente e persistente, antes da implantação da coleta seletiva e continuamente durante sua execução. (BESEN, 2017, p. 28).
	Observa-se que o município de Ilhabela está em alerta, em relação aos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, que atingiram o nível muito favorável, o que contribui para a gestão da coleta seletiva dos municípios. 
	A educação ambiental também é um instrumento da PNRS prevista em seu artigo 8º inciso VIII. Como conteúdo mínimo o PMGIRS (Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos), precisa prever programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos, conforme previsto no artigo 19 inciso X da Lei Federal n. 12.305 de 2010. O Governo Federal possui uma ação que apoia a implantação da PNRS através da educação ambiental e Comunicação Social, conhecida como Educares. A plataforma Educares, acredita que a educação ambiental e a comunicação social são complementares e indispensáveis para a gestão de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) nos municípios.  
	Esse atributo visa medir a existência ou não de canais efetivos de participação da sociedade civil na gestão municipal da coleta seletiva. A PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), prevê o direito da sociedade à informação e ao controle social, em seus princípios e objetivos. Segundo Besen (2017), a participação da sociedade garante a efetividade da coleta seletiva e ainda realiza o controle social dos PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos). As informações do questionário ofereceram canais efetivos de participação da sociedade civil na gestão municipal de coleta seletiva. A Tabela 16, apresenta os resultados, relacionados a participação social conforme declarado por cada município.  
	Tabela 16 - Resultados da participação social na gestão da coleta seletiva nos municípios.
	Fonte: Questionário e Besen (2017).
	A Tabela 17 de avaliação foi adaptada com base na publicação Gestão da coleta seletiva e de organização de catadores: indicadores e índices de Besen em 2017, para possibilitar a análise da participação social. 
	Tabela 17 - Indicadores da gestão de coleta seletiva e da organização de catadores.
	Atendimento
	Avaliação
	existência de mais de uma instância em funcionamento
	Muito Favorável
	existência de uma instância em funcionamento
	Favorável
	existência de instância, porém sem funcionamento
	Desfavorável
	não existência de instância de participação
	Muito Desfavorável
	Fonte: Adaptada de Besen (2017).
	A PNRS (Política nacional de Resíduos Sólidos), prevê o direito da sociedade à informação e ao controle social. No artigo 6º inciso X, como princípio traz o direito da sociedade à informação e ao controle social. No artigo 8º incisos XIII e XIV prevê como instrumentos, os conselhos de meio ambiente e os órgãos colegiados municipais que são destinados ao controle dos serviços de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos). O artigo 14 parágrafo único, assegura ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos e controle social na formulação, implementação e operacionalização desses, previstos na Lei Federal n. 10.650 de 2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais disponíveis no SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e Lei Federal n. 11.445 de 2007, em seu art. 47 assegura a representação dos usuários de serviços de saneamento básico.
	A PNRS prevê em seus objetivos, no artigo sétimo, a sustentabilidade financeira da gestão de resíduos sólidos no município. 
	[...]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 [...] (LEI FEDERAL, 12.305/2010)
	Está previsto ainda, no capítulo V da PNSB (Política Nacional de Saneamento Básico), Lei Federal n. 11.445 de 2007, que a função da regulação deverá atender ao objetivo de definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico financeiro e a modicidade tarifária, garantindo a eficiência e a eficácia dos serviços.
	Segundo divulgado pelo Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de 2016, pelo SNIS (Sistema Nacional sobre Saneamento), 43,1% dos municípios brasileiros cobram pelo serviço e 56,9% declararam não cobrar. Dentre os municípios que realizam a cobrança, 86,1% declararam realizar a cobrança da taxa de manejo de resíduos sólidos através do IPTU. O município de Caraguatatuba declara não cobrar pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. Os municípios de Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba realizam a cobrança da mesma forma que maioria dos municípios do país. Ilhabela e Ubatuba declararam que a taxa é insuficiente para cobrir os custos gerados, já  o município de São Sebastião, declara que a taxa cobre os custos com o manejo de resíduos sólidos urbanos.  Sendo assim, 3 dos 4 municípios estudados não estão atualmente garantindo a sustentabilidade financeira no manejo de resíduos sólidos urbanos. A Tabela 18, apresenta os dados referentes ao tipo de cobrança realizado em cada município. 
	Tabela 18 - Modalidades de cobrança pelos serviços de manejo dos RSU.
	São Sebastião
	Ubatuba
	Ilhabela 
	Caraguatatuba 
	Qual a forma de cobrança pelo serviço?
	(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que cubra o custo do serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que não cubram o custo do serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	(   ) cobrança de Taxa no IPTU, que cubra todo o custo do serviço.
	NÃO
	SIM
	NÃO
	NÃO
	(   ) Cobrança de Taxa no IPTU, que não cubram os custos do serviço.
	SIM
	NÃO
	SIM
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	SIM
	(   ) Não existe cobrança. 
	Fonte: Questionário e Besen (2017).
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Com base nos resultados apresentados foi possível identificar que os municípios do litoral norte paulista cumprem a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), no que tange à disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que desativaram seus lixões e passaram a dispor os resíduos em aterros sanitários licenciados, apesar da distância percorrida para tal. Os 4 municípios declaram praticar a gestão democrática, construindo seus PMGIRS (Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos) com a participação da população, que tem todo o direito e obrigação de opinar sobre as questões relacionadas aos resíduos sólidos urbanos, afinal a população como consumidor, é responsável pelos RSU gerados. Os 4 (quatro) municípios declaram participação na ferramenta desenvolvida pelo Ministério das Cidades, através do envio de informações sobre RSU para SNIS, fato importante para a gestão a nível nacional. 
	Através da análise dos indicadores obtidos a partir dos dados primários, foi possível observar que o município que mais atende a PNRS (Política nacional de Resíduos Sólidos) avaliado pelos índices de Besen (2017) é o município de São Sebastião, seguido pelos municípios de Caraguatatuba e Ilhabela, que demostraram semelhança e por último o município de Ubatuba, que obteve os índices mais baixos. O município de Ilhabela apresenta um PIB, quase dez vezes maior que o município de Caraguatatuba, mesmo assim apresentou menor desempenho ambiental, em relação ao município de Caraguatatuba, referente a resíduos sólidos urbanos. 
	Em relação a gestão desenvolvida em cada um dos 4 municípios, observou-se várias oportunidades de melhoria na gestão. Todos os municípios estudados possuem área de transbordo, o que otimiza a logística e programa de coleta seletiva que contribuem para a redução de resíduos aterrados e aproveitamento dos recursos naturais. 
	Os municípios demonstraram através do percentual de coleta dos RSU uma boa gestão no atendimento à população conforme item 4.3.1.4, sendo superior à média nacional para os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião. 
	Na questão relacionada a educação e divulgação, somente o município de Ilhabela mostrou-se desfavorável, porém em cidades de veraneio como estas, o tema educação ambiental tem de chegar até os turistas, através da educação não formal, que para esses casos pode ser trabalhado nas praias e nas estradas, melhorando assim a gestão do resíduo marinho, que atinge tanto questões turísticas, relacionadas a beleza e a qualidade das praias como a vida marinha. No tema educação ambiental, acredita-se que deve ser trabalhada a questão sobre o consumo consciente, como sugerido por Douglas (2007), em que cita que os padrões de consumo pouco se referem as necessidades e desejos do indivíduo, mas sim de pressões e expectativas de outras pessoas. O aumento de consumo não é o único contribuinte para a geração de resíduos, mas se bem trabalhado contribui para a redução de geração de RSU. Se bem estruturada a educação com foco em consumo consciente, é capaz de auxiliar a gestão e gerenciamento de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) no atendimento a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), que define a ordem de prioridade a ser observada: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O município de Caraguatatuba possui 55 escolas municipais, o município de Ilhabela possui 36, o município de São Sebastião possui 45 e o município de Ubatuba possui 52, todas instituições de ensino fundamental e infantil. Estas instituições são ideais para se praticar a educação ambiental formal, a qual a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), desde o ano de 1999, instituiu que deve estar presente em todos os níveis e modalidades do nosso processo educativo de maneira formal e não formal. 
	As políticas públicas dos municípios podem ser melhor estruturadas a fim de se atingir as diretrizes da PNRS e assim melhorar a gestão dos RSU nos municípios. No município de Ubatuba foi identificada a Política Municipal de Resíduos Sólidos, os demais municípios possuem decretos ou somente planos. As políticas públicas devem se apoderar do valioso instrumento chamado logística reversa, A logística reversa é possível de ser implantada, se o produtor investe para que seu produto chegue até o consumidor ele deve investir para que após finalizado o ciclo de vida este produto retorne para ser reaproveitado ou destinado adequadamente. 
	Conforme mencionado no item 3.1.1.2 Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos no Litoral Norte Paulista, os custos com o manejo de RSU nos municípios do litoral paulista, apresentam valores superior à média nacional. Nessas condições de alto custo com manejo de RSU e o fato dos municípios do Litoral Norte Paulista possuírem as fragilidades físicas para a implantação de aterro sanitário, esta pode ser uma excelente justificativa para os municípios se integrarem e optarem por soluções consorciadas intermunicipais, o primeiro passo pode ser a elaboração e implantação de um Plano Intermunicipal de destinação dos resíduos sólidos, que além de facilitar a gestão prioriza a captação de recursos da união.  
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	APENDICE A – QUESTIONÁRIO
	O questionário foi elaborado com base em indicadores de sustentabilidade e as questões estão agrupadas em 3 aspectos: 
	A) Institucional; B) Relações com a sociedade; C) Custos.
	OBS.: As respostas devem ser baseadas na tratativa atual e para as questões referentes a valores devem ser utilizados os valores anuais referentes a 2.017. 
	A - Aspecto Institucional 
	A1. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
	Esse indicador mede a existência, implementação e participação social do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), de acordo com a PNRS. 
	Perguntas:
	A Existência do Plano de Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS):    (    ) SIM     (    ) Não
	A construção do PMGIRS, foi participativa? (    ) SIM     (    ) Não
	O PMGIRS está em execução? (    ) SIM     (    ) Não
	A2. Coleta, Transporte e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos
	Esse indicador mede a existência e tratativa aplicada aos resíduos sólidos urbanos no município, de acordo com a PNRS. 
	Perguntas:
	Qual a quantidade de RSU coletada no município? (valor anual de 2.017)
	Qual a atual destinação final dada aos resíduos sólidos urbanos coletados? 
	Qual a cidade de destinação final ambientalmente correta (atual)?
	Qual o trajeto utilizado para o envio dos RSU do município onde são gerados até o local de destinação final? (indicar as principais vias e estradas utilizadas).
	Os RSU coletados são enviados para área de transbordo e então seguem para a destinação final ambientalmente correta (Aterro Sanitário)?
	Quais os impedimentos ambientais e legais levantados no município para a implantação de Aterro Sanitário?
	A3. Existência de coleta seletiva
	Este indicador mede a existência e eficiência da coleta seletiva no município. 
	Perguntas:
	Existe de coleta seletiva para a população urbana? (    ) SIM     (    ) Não
	Existe coleta seleta seletiva nos próprios públicos? (    ) SIM     (    ) Não
	Existe coleta seletiva em eventos públicos organizados/aprovados pela prefeitura? 
	(    ) SIM     (    ) Não
	Os resíduos originados de limpeza de vias públicas passam por triagem para separação de secos e orgânicos? (    ) SIM     (    ) Não
	Qual a quantidade de material reciclado coletado no município? (valor anual de 2.017, por material)
	 A4. Atendimento da população
	Este indicador mede a cobertura que o serviço de coleta alcança em termos do número de habitantes atendidos. O atendimento considerado é aquele realizado mediante coleta porta a porta. 
	Perguntas:
	Qual o percentual da população urbana atendida pela coleta porta a porta de resíduos sólidos urbanos? 
	Caso tenha coleta seletiva, qual o percentual da população urbana atendida pela coleta porta a porta de materiais recicláveis?
	B- Aspecto Relações com a Sociedade
	B1. Educação/Divulgação
	Esse indicador mede as ações/atividades de educação e divulgação realizadas em prol da coleta seletiva. 
	Requisitos atendidos: (assinale quantos houver necessidade)
	( ) Campanhas pontuais
	( ) Campanhas permanentes
	( ) Atividades com alunos em escolas
	( ) Atividades de sensibilização dos funcionários Municipais
	( ) Elaboração de folhetos
	( ) Inserções em programas de rádio e TV 
	( ) Elaboração de sites de educação ambiental
	B2. Participação e controle social
	Mede a existência ou não de canais efetivos de participação da sociedade civil na gestão municipal da coleta seletiva. 
	Canais de comunicação, assinale quantos necessário:
	(   ) Comitês Gestores              
	Está em funcionamento?    (   ) sim     (   ) não
	 ( ) Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho (GTs) de resíduos em Conselhos de Meio Ambiente/Comitês de Bacia e outros
	Está em funcionamento?    (   ) sim     (   ) não            
	C - Aspecto Custos
	C1. Cobrança pelo serviço de Resíduos Sólidos Urbanos. 
	Este indicador mede a sustentabilidade econômica da gestão e do gerenciamento de resíduos.
	Perguntas:
	(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que cubra o custo do serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 
	(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que não cubram o custo do serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 
	(   ) cobrança de Taxa no IPTU, que cubra todo o custo do serviço.
	(   ) Cobrança de Taxa no IPTU, que não cubram os custos do serviço.
	(   ) Não existe cobrança. 
	APENDICE B – TABELA QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS MUNICÍPIOS ESTUDADOS
	São Sebastião
	Ubatuba
	Ilhabela 
	Caraguatatuba 
	Questão
	Código
	Existência do Plano de Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS): 
	SIM
	SIM
	SIM
	SIM
	A1.1
	A construção do PMGIRS, foi participativa? 
	SIM
	SIM
	SIM
	SIM
	A1.2
	A Aspecto Institucional 
	SIM
	SIM
	SIM
	SIM
	O PMGIRS está em execução? 
	A1.3
	A1. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
	São Sebastião
	Ubatuba
	Ilhabela 
	Caraguatatuba 
	Questão
	Código
	Qual a quantidade de RSU coletada no município?
	37.852** Ton
	43.500* Ton
	14.186* Ton
	45.000* Ton
	A2.1
	Qual a atual destinação final dada aos resíduos sólidos urbanos coletados? 
	Aterro Sanitário
	Aterro Sanitário
	Aterro Sanitário
	Aterro Sanitário
	A2.2
	Qual a cidade de destinação final ambientalmente correta (atual)?
	Jambeiro/SP
	Jambeiro/SP
	Jambeiro/SP
	Jambeiro/SP
	A2.3
	BR 101 – Rod. Rio Santos; Rod SP 099 – Tamoios e SP 103 – Rod. João Amaral Gurgel
	Rod. Oswaldo Cruz, Rodovia Gov. Mario Covas e Rodovia dos Tamoios.
	Qual o trajeto utilizado para o envio dos RSU do município onde são gerados até o local de destinação final? 
	Rodovia Manoel Hipólito do Rego e Rodovia dos Tamoios
	Rodovia dos Tamoios
	A2.4
	Os RSU coletados são enviados para área de transbordo e então seguem para a destinação final ambientalmente correta (Aterro Sanitário)?
	SIM
	SIM
	SIM
	SIM
	A2.5
	Devido a geografia do município, não há um local ambientalmente compatível para a instalação de um aterro sanitário. Alia-se o fato de que, economicamente, para a instalação e manutenção de um aterro sanitário, é necessário uma quantidade mínima de RSU, provavelmente esta, seria insuficiente para compensar o investimento e custos dessa operação. 
	A Aspecto Institucional 
	Alta incidência de APPs e restrições ambientais devido aos tombamentos do Parque Estadual da Serra do Mar e CONDEPHAAT, pouca disponibilidade de áreas estratégicas para implantação de aterro/transbordo.
	Dificuldades no licenciamento ambiental, falta de área disponível.
	Quais os impedimentos ambientais e legais levantados no município para a implantação de Aterro Sanitário
	Falta o espaço físico
	A2.6
	A2. Coleta, Transporte e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos
	São Sebastião
	Ubatuba
	Ilhabela 
	Caraguatatuba 
	Questão
	Código
	Existe de coleta seletiva para a população urbana? 
	SIM
	SIM
	SIM
	SIM
	A3.1
	Existe coleta seleta seletiva nos próprios públicos? 
	NÃO
	SIM
	SIM
	SIM
	A3.2
	Existe coleta seletiva em eventos públicos organizados/aprovados pela prefeitura? 
	SIM
	SIM
	Em alguns
	SIM
	A3.3
	Os resíduos originados de limpeza de vias públicas passam por triagem para separação de secos e orgânicos?
	NÃO
	SIM
	NÃO
	SIM
	A3.4
	A Aspecto Institucional 
	A3. Existência de coleta seletiva
	Qual a quantidade de material reciclado coletado no município? 
	240** Ton
	2.800* Ton
	1.611* Ton
	1.440* Ton
	A3.5
	Qual o percentual da população urbana atendida pela coleta porta a porta de resíduos sólidos urbanos?
	98%
	100%
	95%
	100%
	A4.1
	Caso tenha coleta seletiva, qual o percentual da população urbana atendida pela coleta porta a porta de materiais recicláveis?
	38% (perímetro urbano)
	100%
	95%
	90%
	A4.2
	A4. Atendimento da população
	A Aspecto Institucional 
	São Sebastião
	Ubatuba
	Ilhabela 
	Caraguatatuba 
	Questão
	Código
	Quais as ações/atividades de educação e divulgação realizadas em prol da coleta seletiva
	 
	 
	 
	 
	SIM
	SIM
	SIM
	SIM
	( ) Campanhas pontuais
	SIM
	SIM
	NÃO
	SIM
	( ) Campanhas permanentes
	SIM
	SIM
	SIM
	SIM
	( ) Atividades com alunos em escolas
	B1.1 
	( ) Atividades de sensibilização dos funcionários Municipais
	NÃO
	SIM
	SIM
	NÃO
	SIM
	SIM
	NÃO
	SIM
	( ) Elaboração de folhetos
	B1. Educação/Divulgação
	( ) Inserções em programas de rádio e TV
	SIM
	SIM
	NÃO
	SIM
	( ) Elaboração de sites de educação ambiental
	SIM
	NÃO
	NÃO
	SIM
	Quais os canais efetivos de participação da sociedade civil na gestão municipal da coleta seletiva. 
	 
	 
	 
	 
	SIM
	SIM
	NÃO
	SIM
	(   ) Comitês Gestores em atividade
	B Aspecto Relações com a Sociedade
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	(   ) Comitês Gestores inativo
	 ( ) Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho (GTs) de resíduos em Conselhos de Meio Ambiente/Comitês de Bacia e outros em atividade
	B2.1
	SIM
	SIM
	SIM
	SIM
	 ( ) Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho (GTs) de resíduos em Conselhos de Meio Ambiente/Comitês de Bacia e outros inativo
	B2. Participação e controle social
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	São Sebastião
	Ubatuba
	Ilhabela 
	Caraguatatuba 
	Questão
	Código
	Qual a forma de cobrança pelo serviço?
	 
	 
	 
	 
	(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que cubra o custo do serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	(   ) cobrança de Taxa específica de lixo que não cubram o custo do serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	C1.1
	C Aspecto custos
	(   ) cobrança de Taxa no IPTU, que cubra todo o custo do serviço.
	NÃO
	SIM
	NÃO
	NÃO
	(   ) Cobrança de Taxa no IPTU, que não cubram os custos do serviço.
	SIM
	NÃO
	SIM
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	NÃO
	SIM
	(   ) Não existe cobrança. 
	C1. Cobrança pelo serviço de Resíduos Sólidos Urbanos. 
	Legenda: * 2017; ** 2015
	Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006 (PRINCÍPIOS)
	...”Artigo 2º - São princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
	I - a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que leve em consideração as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública; 
	II - a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da articulação entre Poder Público, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade civil; 
	III - a cooperação interinstitucional com os órgãos da União e dos Municípios, bem como entre secretarias, órgãos e agências estaduais; 
	IV - a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 
	V - a prevenção da poluição mediante práticas que promovam a redução ou eliminação de resíduos na fonte geradora; 
	VI - a minimização dos resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação; 
	VII - a garantia da sociedade ao direito à informação, pelo gerador, sobre o potencial de degradação ambiental dos produtos e o impacto na saúde pública; 
	VIII - o acesso da sociedade à educação ambiental; 
	IX - a adoção do princípio do poluidor-pagador; 
	X - a responsabilidade dos produtores ou importadores de matérias-primas, de produtos intermediários ou acabados, transportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, catadores, coletores, administradores e proprietários de área de uso público e coletivo e operadores de resíduos sólidos em qualquer das fases de seu gerenciamento; 
	XI - a atuação em consonância com as políticas estaduais de recursos hídricos, meio ambiente, saneamento, saúde, educação e desenvolvimento urbano; 
	XII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico, gerador de trabalho e renda; ...”
	Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006 (OBJETIVOS)
	I - o uso sustentável, racional e eficiente dos recursos naturais; 
	II - a preservação e a melhoria da qualidade do meio ambiente, da saúde pública e a recuperação das áreas degradadas por resíduos sólidos; 
	III - reduzir a quantidade e a nocividade dos resíduos sólidos, evitar os problemas ambientais e de saúde pública por eles gerados e erradicar os "lixões", "aterros controlados", "bota-foras" e demais destinações inadequadas; 
	IV - promover a inclusão social de catadores, nos serviços de coleta seletiva; 
	V - erradicar o trabalho infantil em resíduos sólidos promovendo a sua integração social e de sua família;
	 VI - incentivar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de soluções consorciadas e a solução conjunta dos problemas de gestão de resíduos de todas as origens; 
	VII - fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios. “ 

