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RESUMO 

 

 

A preocupação com o meio ambiente impõe aos municípios o dever de dar a correta 
destinação aos resíduos sólidos urbanos coletados e atender à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. O consórcio público intermunicipal é uma estratégia para efetivar a 
destinação adequada dos resíduos. O objetivo da pesquisa é identificar como a 
governança pode contribuir para a eficiência da gestão de resíduos sólidos urbanos 
em consórcio público intermunicipal. Importante analisar as legislações federal e 
estadual pertinentes, a governança enquanto mecanismo de controle e desempenho, 
e analisar a dinâmica de um consórcio público. A metodologia para desenvolver a 
pesquisa foi baseada na técnica de análise de conteúdo e estudo de caso realizada 
junto ao CONRESOL para compreender o arranjo institucional e a participação dos 
municípios membros. A coleta de dados sobre a participação dos municípios membros 
e sobre a dinâmica do consórcio público investigado foi realizada em documentos 
oficiais e por meio de entrevistas. As conclusões indicam que a adoção da governança 
pode contribuir para a otimização dos recursos financeiros, estabelecer um canal 
comunicação para subsidiar as decisões na gestão consorciada, avaliar as políticas 
públicas e alinha-las ao serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos, direcionando as ações, com mecanismos de gestão, de controle e de 
informação. 
 
Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Gestão Consorciada, 
Governança Pública.



ABSTRACT 
 
 
The concern with the environment imposes on the municipalities the duty to give the 
correct destination to the collected urban solid waste and to comply with the National 
Solid Waste Policy. The inter-municipal public consortium is a strategy to effectively 
dispose of waste. The objective of the research is to identify how governance can 
contribute to the efficiency of urban solid waste management in an intermunicipal 
public consortium. It is important to analyze the relevant federal and state laws, 
governance as a control and performance mechanism, and to analyze the dynamics 
of a public consortium. The methodology to develop the research was based on the 
technique of content analysis and case study carried out with CONRESOL to 
understand the institutional arrangement and the participation of member 
municipalities. The collection of data on the participation of member municipalities and 
on the dynamics of the investigated public consortium was carried out in official 
documents and through interviews. The conclusions indicate that the adoption of 
governance can contribute to the optimization of financial resources, establish a 
communication channel to support decisions in consortium management, evaluate 
public policies and align them to the collection and disposal of solid urban waste, 
directing the actions, with management, control and information mechanisms. 
 
 

Keywords: National Solid Waste Policy, Consortium Management, Public 
Governance.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão ambiental deve compor a tônica da atuação da administração 

pública, derivada da importância da natureza e da biodiversidade para a nossa 

sobrevivência. Tal questão atrai a reflexão sobre a temática dos resíduos sólidos 

produzidos nas cidades, em especial sobre os arranjos jurídicos e o gerenciamento 

da coleta, destinação e disposição final ambientalmente correta. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305 

de 02 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), trouxe para o manejo dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) princípios, objetivos e instrumentos visando sua gestão integrada e o 

gerenciamento sustentável. Tal manejo está sob a responsabilidade do poder público, 

respectivamente na escala das esferas federativas da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, como também pela sociedade e pelo setor produtivo.  

Nesse sentido Lago (2017) afirma que a Lei nº 12.305 tem a missão de unificar 

a regulamentação da gestão dos resíduos sólidos, viabilizando a dinâmica institucional 

entre os entes federativos, a iniciativa privada e a sociedade civil, buscando alcançar 

soluções para problemas que impactam negativamente na qualidade de vida dos 

cidadãos. 

Com efeito, a atividade de coleta até a disposição final do resíduo sólido nas 

cidades é responsabilidade da administração pública municipal, por se tratar de 

serviço público de interesse local. 

Observa-se que a maioria dos municípios brasileiros1 ainda não 

implementaram de forma adequada a gestão de resíduos sólidos urbanos, na forma 

do que preconiza a Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), implicando no desafio 

de eliminar os lixões e dar a destinação ambientalmente correta para os materiais 

sólidos coletados. Desafio esse que esbarra nas dificuldades econômicas, legais e 

nas complexidades social e urbana características de cada cidade. 

Um dos mecanismos estimulados pela mencionada Lei Federal é a gestão 

integrada consorciada, em que alguns municípios de determinada região se reúnem 

e formam o consórcio público para a prestação do serviço público de coleta e 

disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos (JUSTEN FILHO, 2015). 

                                            
1 De acordo com o levantamento realizado pela ABELPRE 2017, apenas 2.218 municípios adotam 
aterros sanitários para a disposição final dos RSU, enquanto 1.742 municípios utilizam aterro 
controlados e 1.610 utilizam lixão. 
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No âmbito do Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 19.26102017, criou o 

Programa Estadual de Resíduos Sólidos – PARANÁ RESÍDUOS – para atender as 

diretrizes da PNRS e que preconiza, entre outros princípios, a visão sistêmica na 

gestão dos RUS e a gestão integrada, compartilhada e participativa dos resíduos 

sólidos, de forma a também fomentar a gestão integrada consorciada. 

De acordo com Fernandes et al. (2014), o consórcio é um instrumento “que 

permite ganho de eficiência na administração e na execução das políticas e despesas 

públicas, além de permitir a construção de aterros sanitários, legalmente dispostos em 

parceria (p. 207).  

Portanto, o consórcio intermunicipal é uma estratégia que possibilita, em tese, 

eliminar ou ao menos diminuir as lacunas técnicas e a escassez de recursos públicos 

que os municípios dispõem, mormente aqueles de menor porte, para fazer frente à 

prestação do serviço público, na medida em que permite a associação de vários entes 

municipais em cooperação para otimizar os recursos técnicos adequados e os custos 

decorrentes da gestão de RSU. 

A base da gestão pública está intrinsecamente ligada a satisfação do 

interesse social, de sorte que para a efetivação da gestão consorciada de resíduos 

sólidos urbanos é imprescindível um sistema que assegure a definição das 

estratégias, o aparelhamento estruturado para prestar o serviço público e um sistema 

de monitoramento para identificar e corrigir possíveis falhas (FERNANDES et al., 

2014). 

Atento a esse cenário, identifica-se uma situação relevante, na medida em 

que se evidência a discrepância entre o status quo e uma situação ideal e possível. 

Ou seja, a discrepância se relacionada a uma questão de ordem pública que implica 

em superar o desafio de alcançar a extinção total dos lixões, instituir um plano de 

política pública que adote a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos urbanos em aterros sanitários, bem como conectar a sociedade, o setor 

produtivo e o poder público ao sistema de manejo dos resíduos. 

Sendo assim, para atingir resultados satisfatórios e sustentáveis no contexto 

da gestão urbana, os gestores públicos têm que enfrentar os entraves existentes em 

suas cidades para responder de forma adequada ao interesse público, podendo vir a 

governança ao encontro de tal desafio como mecanismo que oferece um conjunto de 

procedimentos, controle e participação, na busca de resultados positivos para a 

gestão das cidades (NARDES, ALTOUNIAN & VIEIRA, 2014). 
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1.1 Problematização 

Diante do exposto, surge então as seguintes questões norteadoras: como é 

possível aos Municípios superar o desafio da eliminação total dos lixões, implementar 

a PNRS e instituir os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos 

efetivando a destinação ambientalmente sustentável dos resíduos? Como a 

governança pode contribuir para a eficiência da gestão de resíduos sólidos urbanos 

em consórcio público intermunicipal?  

 Para percorrer o caminho em busca de respostas, investigou-se a governança 

como sistema a contribuir para eficiência da gestão dos RSU em consórcio público 

intermunicipal, por se tratar a questão da destinação dos resíduos um problema de 

relevância socioambiental e contribuir para a produção de conhecimento na esfera 

tanto da sustentabilidade ambiental, quanto da governança pública. 

Pontualmente, buscou-se realizar um recorte de pesquisa constituindo-se 

como limites o Consórcio Público Intermunicipal da Região Metropolitana de Curitiba 

(CONRESOL), composto por 23 municípios. Para tal foram elaborados os seguintes 

objetivos: 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Identificar como a governança pode contribuir para a eficiência da gestão 

integrada de resíduos sólidos urbanos em consórcio público intermunicipal. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos vinculados ao objetivo geral 

• Compreender o arranjo institucional em consórcio público intermunicipal 

para gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos; 

• Analisar a participação dos municípios na gestão integrada de resíduos 

sólidos urbanos no consórcio público da Região Metropolitana de Curitiba/PR. 

 

1.2.3 Objetivo Específico vinculado a proposta de gerar produto bibliográfico e 

produto técnico tecnológico 

• Elaboração de um material didático na forma de um vídeo de cunho 

instrucional para orientar a gestão dos RSU e a formatação de um artigo para a 

divulgação da presente pesquisa. 
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1.3 Justificativa 

 A problemática dos RSU tem demandado cada vez mais políticas públicas e 

a gestão urbana em busca de alternativas para atender o volume de resíduos 

diariamente produzidos nas cidades, a ensejar soluções ambientalmente adequadas 

e sustentáveis que perdurem a médio e longo prazo. 

 A geração de RSU está diretamente ligada à cultura de consumo e ao modelo 

socioeconômico escolhido de fomento à produção e uso de produtos descartáveis ou 

não duráveis, configurando fatores determinantes para as diretrizes e ações pautadas 

na responsabilidade compartilhada da sociedade civil, do setor privado e do terceiro 

setor para, juntamente com o Poder Público, alcançar o desenvolvimento sustentável 

na gestão de RSU. 

 A sociedade de consumo e a consequente geração de resíduos sólidos 

constitui-se assunto de importância mundial. Tanto assim que é um dos temas centrais 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável2 (ODS) da ONU, onde o ODS 12 prima 

por “Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis” e o ODS 11 por 

“Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis”, a gestão dos RSU, baseado em ações globais e locais, mormente o 

uso eficiente de recursos naturais, o cuidado com a destinação final dos resíduos 

sólidos e a diminuição da emissão de poluentes, são ações fundamentais para o 

alcance dos referidos ODS. 

 Nessa medida, a temática de interesse escolhida para a elaboração desta 

pesquisa volta a atenção para a gestão consorciada que o consórcio público 

intermunicipal como arranjo institucional possibilita superar os desafios existentes nas 

cidades em relação à sustentabilidade na gestão de RSU e a eficiência do serviço 

público de coleta e destinação final de RSU, de competência dos municípios. 

 Tanto o PNRS (Lei nº 12.305/2010), na esfera federal, quanto o Programa 

Paraná Resíduos (Lei/PR nº 19.261/2017), trazem especial incentivo à gestão 

                                            
2  No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU, no ano de 2015, os países-membros 
estabeleceram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
(https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/). Trata-se de uma política global que objetiva 
aumentar o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Foram 
instituídos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS – 
(https://nacoesunidas.org/pos2015/) com 169 metas a serem alcançadas por meio de uma ação 
conjunta entre a ONU, governos e sociedade civil, como um todo nos âmbitos internacional e nacional  
também local.  

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/
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consorciada de RSU, quando determina que os recursos federais serão 

prioritariamente destinados aos consórcios públicos.  

 Apesar do consórcio público apresentar-se como uma solução interessante 

para a superação das limitações territoriais, técnicas e econômicas que os municípios 

enfrentam para o cumprimento das determinações contidas no PNRS, a sua 

constituição e o funcionamento não estão imunes a vicissitudes de ordem econômica 

ou política. 

 Assim, a governança pública pode instrumentalizar a gestão consorciada de 

RSU com planejamento, elaboração e implementação de políticas públicas sobre o 

tema, estabelecendo procedimentos, controle e participação, na busca de resultados 

positivos para os municípios consorciados garantindo, em última análise, a satisfação 

do interesse público. 

 Portanto, no contexto no desenvolvimento urbano integrado, em especial em 

região metropolitana, a presente pesquisa evidência sua relevância ao buscar 

compreender o funcionamento da gestão consorciada de RSU na região metropolitana 

de Curitiba, o CONRESOL, com vistas a contribuir com alguns esclarecimentos para 

a compreensão do processo de formação dos gestores públicos municipais em 

relação a governança e o funcionamento do consórcio público intermunicipal.  

 

1.4 Contribuições da proposta elaborada 

 

 Considerando-se a problemática derivada da geração de resíduos sólidos, 

este trabalho traz algumas contribuições na construção de soluções viáveis para o 

problema da destinação final adequada dos RSU, dada a relevância científica, 

ambiental e social da temática, possibilitando a produção de conhecimento sobre a 

governança e sustentabilidade. 

 Buscou-se contribuir para o desenvolvimento do estudo da governança 

pública, enquanto sistema avaliação, direcionamento e monitoramento das políticas 

públicas e serviços públicos de competência da União, Estados-Membros, Distrito 

Federal e Municípios, com vistas a atender as demandas sociais. 

 É necessário avançar nas reflexões sobre a governança aplicada à esfera 

pública, com vistas a colaborar para a solução de problemas inerentes à gestão 

pública, mormente para eficiência da gestão dos RSU em consórcio público 

intermunicipal, por se tratar a questão da destinação dos resíduos um problema de 
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relevância socioambiental e contribuir para a produção de conhecimento e de 

soluções que tragam, em última análise, benefícios para a sociedade, quanto a 

redução do volume de resíduos produzidos e a sua destinação final ambientalmente 

adequada.  

 Por fim, propõe-se a demonstrar e orientar os gestores públicos a respeito da 

gestão consorciada de resíduos sólidos urbano, enquanto instrumento de efetivação 

de política pública. Tal proposição, considerando-se a exigência de um mestrado 

profissional em produzir conhecimento aplicado, constitui-se da elaboração de um 

material didático na forma de um vídeo de cunho instrucional (Apêndice 1), para 

orientar gestores municipais quanto a importância, necessidade e os benefícios 

econômicos, sociais e ambientais da constituição do consórcio intermunicipal para a 

gestão dos RSU. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  O referencial teórico aborda os conceitos de resíduo sólido urbano, seus 

impactos e instrumentos de gestão, perpassa a governança pública e a gestão 

integrada de resíduos sólidos, em razão da importância destes para a discussão sobre 

a contribuição da governança pública para a eficiência do consórcio público 

intermunicipal, bem como o estudo da política nacional e do plano do estado do 

Paraná de RSU. 

 

2.1 Resíduos sólidos: alguns pressupostos  

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 determina no art. 175 como dever 

do Poder Público, a oferta de serviço público consistente na prestação material de 

utilidades voltadas a satisfação e bem-estar da coletividade. Tal oferecimento ou 

disponibilização de comodidades materiais, configura um dos pressupostos 

constitucionais de efetivação dos direitos e garantias fundamentais e do Estado 

Democrático de Direito. 

De acordo com a Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007), que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, considera-se como serviço público de 

saneamento básico as atividades que compreendem o abastecimento de água 

potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

de drenagem e limpeza das águas pluviais urbanas. 

Especificamente, o artigo 7º da referida Lei define o serviço público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos como a atividade de coleta; transporte 

e transbordo3 dos resíduos; triagem para fins de reciclagem, tratamento e 

compostagem; disposição final adequada dos resíduos sólidos; varrição, capina e 

poda de árvores em logradouros públicos e demais atividades eventuais de limpeza 

pública urbana (BRASIL, 2007). 

Portanto, o serviço de limpeza pública urbana, em especial de manejo 

adequado dos resíduos sólidos urbanos, é competência dos municípios, na forma do 

                                            
3 Transbordo trata-se de instalações onde se faz o translado dos resíduos sólidos de um veículo coletor 
para outro veículo com capacidade maior. Este segundo veículo é o que transporta o resíduo para o 
destino, não havendo necessidade do veículo de coleta urbana se deslocar do centro gerador até o 
aterro sanitário. 
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art. 30, inciso V, da Constituição Federal de 1988, por se tratar de organização e 

prestação de serviço público de interesse local (FERRARI, 2014). 

A partir dessas premissas, a Lei nº 12.305/2010 aprovada após 20 anos de 

tramitação no Congresso Nacional, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), e estabelece a política pública para gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos visando instituir uma linguagem uniforme sobre o tema em todo território 

nacional, por meio de princípios, objetivos e instrumentos. 

Para compreender a questão da gestão de resíduos sólidos, importante partir 

da compressão de quais categorias de resíduos são abarcados pela referida Lei. De 

acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NORMA ABNT NBR 

10.004:2004, 2004), tecnicamente podem ser considerados resíduos sólidos e 

semissólido aqueles que:  

 

 ... resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível  (p. 03). 

 

 A noção de resíduo sólido prevista no artigo 3º, inciso XVI do PNRS está 

assim delineada: 

 

XVI – resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou semissólidos, bem 
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviável em face da melhor 
tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 

 

Usualmente denominado de lixo, os resíduos sólidos são, portanto, 

essencialmente resultantes da atividade humana, ou seja, atividades de pessoas 

físicas ou jurídicas, privada ou particular, que, no desempenho de suas ações 

cotidianas de consumo, produção, transformação, industrialização, comercialização, 

entre outros, resultam em restos, sobras ou remanescentes materiais ou substâncias 

que por seu potencial impacto intergeracional e pelo seu caráter socioambiental, gera 
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a responsabilidade ao poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil pela sua 

gestão e a correta destinação final (FRIEDE et. al, 2015). 

O que chama atenção nessa noção é o fato de que os resíduos sólidos são 

exclusivamente resultado da ação humana. Somente o homem produz lixo, toneladas 

de lixo cotidianamente. Essa constatação, traz uma questão de fundo complexo e 

urgente: a gravidade da questão ambiental que emerge da necessidade de se 

implementar uma gestão de resíduos sólidos eficiente, de forma a contemplar não 

mero cumprimento de Lei, mas deixar de lado a visão antropocêntrica e consumista 

para assumir a racionalidade sustentável “ao melhor uso da capacidade tipicamente 

humana de projetar, cooperar e experimentar, habilidade que enseja aprender com os 

erros sem precisar cometê-lo” (FREITAS,  2019, p. 27). 

 Nos primórdios da humanidade, não havia proporcionalmente grande 

produção de resíduos, seja porque a população do planeta era reduzida, seja porque 

o consumo era em menor escala e de produtos provindos em grande parte da natureza 

e não industrializados, logo, o lixo era em grande parte orgânico ou biodegradável e 

acabava sendo decomposto na natureza (FRIEDE et. al, 2015). 

 Com o advento da modernidade, da industrialização e do consumo em larga 

escala, o aumento da produção e o descarte dos resíduos não orgânicos passou a 

apresentar-se com um desafio para a humanidade. Em razão do gradual aumento do 

volume gerado, da sua composição mais complexa e do maior tempo exigido para sua 

decomposição gerando impacto ambiental, impõe a necessidade de uma efetiva 

gestão para sua destinação final adequada. 

 Avançando na compreensão da noção de resíduos sólidos, faz-se necessário 

adotar uma classificação para delimitar o objeto da presente pesquisa, visto que não 

se analisou a gestão de todo e qualquer tipo de resíduo sólido, mas apenas aquele 

afeto ao serviço municipal de saneamento ambiental, ou seja, o resíduo sólido urbano 

constituído, de acordo com Norma ABNT NBR 10.004:2004 (2004), como “ conjunto 

de resíduos que englobam os domiciliares, de limpeza urbana e comerciais, que são 

coletados pelo serviço público municipal”. 

 A classificação adotada no PNRS, em seu artigo 13°, dispõe sobre a 

classificação do resíduo sólido a saber: 
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Quadro 1 – Classificação dos resíduos sólidos 

Quanto a composição 

química 

Orgânico: derivado de origem animal ou vegetal. 

Inorgânico: resíduos não biológicos, produzidos pelo homem. Por exemplo 

plástico, vidro, eletrônico. 

  

Quanto ao tipo 

Reciclável: resíduos que podem ser reintroduzidos no ciclo de produção ou 

utilizados em outro processo de transformação. 

Não reciclável: resíduos contaminados ou sobra. 

  

Quanto a origem 

Domiciliares: originários de atividades domésticas em residências urbanas. 

Resíduos de limpeza urbana: decorrentes da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

Resíduos sólidos urbanos: conjunto de resíduos que englobam os 

domiciliares, de limpeza urbana e comerciais, que são coletados pelo serviço 

público municipal. 

Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: são 

os resíduos gerados no desempenho de atividades comerciais e prestação de 

serviços, excetos os decorrentes de serviço de saúde, construção civil, 

agrossilvopastoril, de saneamento básico e de limpeza urbana. 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: gerados no 

desempenho dessas atividades, não incluídos os resíduos sólidos urbanos. 

Resíduos industriais: gerados no processo de produção e instalações 

industriais. 

Resíduos de serviços de saúde: decorrentes da atividade de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos 

do SISNAMA e SNVS, ex. seringas, curativos, ou outros materiais 

contaminados. 

Resíduos da construção civil: entulhos resultantes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluindo os 

decorrentes de preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

Resíduos agrossilvopastoris: gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluindo os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.  

Resíduos de serviços de transporte: originários de atividades e 

funcionamento de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 

ferroviários e passagens de fronteiras. 

Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios, remoção de solo, de metais pesados, lascas de 

pedras, entre outros. 
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Quanto à 

periculosidade (NBR 

10004.2004 ABNT) 

Resíduos perigosos (classe I): Aqueles que apresentam periculosidade, com 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, com uma das características de: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade. 

Resíduos Não Inertes (classe II): podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.  

Resíduos Inertes (classe III): Quaisquer resíduos que não tiverem nenhum 

de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões 

de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor. Maior parte dos resíduos enquadrados nesse tipo são recicláveis, 

possuem baixa ou nenhuma capacidade de decomposição ou degradação no 

solo.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019), com base em Norma ABNT NBR 10.004:2004 (2004). 

  

Definido, portanto, o ponto específico que a presente pesquisa se volta, tão 

somente para os resíduos sólidos urbanos, dada a relevância do volume diariamente 

produzido, ressalta-se que outras espécies de resíduos (hospitalar, industriais, entre 

outros) possuem regulamentação específica para o descarte correto. Sendo assim, 

não foram foco de análise neste trabalho. 

Avançando na construção teórica, analisando a regra constitucional do 

mencionado art. 30, inciso V, da Carta Magna, aos municípios compete, portanto, o 

serviço público de coleta e destinação adequada dos RSU, porém a PNRS atribui aos 

entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Município – a responsabilidade 

pela gestão dos resíduos sólidos. 

O PNRS traz duas noções relevantes logo no seu art. 3º, inciso X e XI, a de 

gestão integrada e de gerenciamento de resíduos sólidos, cuja conceituação é 

objetiva, porém crucial para a eficácia do PNRS. Consta no art. 3º: 

 

X – gerenciamento de resíduos sólidos – conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas da coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma desta Lei; 

XI – gestão integrada de resíduos sólidos – conjunto de ações voltadas para a busca 

de soluções para os resíduos, de forma a considerar as dimensões política, 

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

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010). 
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Assim sendo, o foco central desta pesquisa assenta-se na gestão, entretanto, 

tem ligação com o gerenciamento dos resíduos, na medida em que trata do conjunto 

de ações desenvolvidas a partir das deliberações oriundas da gestão pautada na 

busca do modelo de administração dos RSU adequado para determinado contexto 

social, cuja deferência assenta-se na imprescindibilidade da gestão eficaz para 

alcançar a plena aplicação do PNRS e, consequentemente, a destinação final 

adequada. 

A previsão da gestão integrada de resíduos sólidos pelos municípios consiste 

no conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, 

contemplando a responsabilidade compartilhada entre o poder público, a sociedade 

civil e o setor empresarial, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 

ambiental, cultural e social, como controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável (Lei nº 12.305/2010). 

 Ao considerar a multiplicidade de dimensões da gestão integrada, o PNRS 

abre espaço para acordos necessários e superação de eventuais conflitos de 

interesses entre os envolvidos, que impeçam, ou dificultem, a implementação de 

soluções sustentáveis para os resíduos sólidos urbanos (dimensão política). 

 A gestão integrada também viabiliza a utilização de instrumentos econômicos 

que favoreçam medidas ou condutas sustentáveis (dimensão econômica); reforça a 

importância da diminuição dos impactos ambientais, essência da gestão dos resíduos 

sólidos (dimensão ambiental); leva em consideração os valores e hábitos da 

população de determinada localidade no estabelecimento de procedimentos do 

gerenciamento de RSU (dimensão cultural); e a participação da sociedade na adoção 

e controle das políticas implementadas (dimensão social) (LAGO, 2017). 

Porém, a gestão integrada de RSU não é atribuição apenas dos Municípios, 

enquanto estratégia de política pública, pois a referida Lei prevê entre outras diretrizes 

atribuir: 

... aos estados-membros, como não poderia deixar de ser, a incumbência de 
promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções 
públicas de interesse comum relacionadas à gestão de resíduos sólidos urbanos 
nas regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões (art. 11, inc., I, 
da LPNRS) (LAGO, 2017, p. 94). 

 

No Estado do Paraná a Lei/PR nº 19.261 de 07 de dezembro de 2017 

(PARANÁ, 2017), cria o Programa Paraná Resíduos, com o objetivo do estado em 

desempenhar o papel indutor da gestão compartilhada, contribuindo para a sua 
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estruturação, além de apoiar a estabilidade financeira da gestão de resíduos sólidos, 

de fortalecer a transparência, apoiar a recuperação das áreas degradadas por 

disposição inadequada, entre outros. 

Além dos poderes públicos, a gestão integrada abarca também a sociedade 

civil e setores produtivo e de consumo, por meio da responsabilidade compartilhada 

(SILVA, ALCÂNTARA & PEREIRA, 2016) materializada, por exemplo, na logística 

reversa enquanto instrumento que contribui no diagnóstico da quantidade e 

classificação de material que está sendo coletado e, em última análise, otimizar os 

recursos empregados na coleta até a disposição final dos resíduos (LAGO, 2017).  

A gestão integrada de RSU é, portanto, imprescindível para a sociedade, para 

o poder público e para setores da economia, por permitir a adoção substancial de 

recursos públicos ao fixar metas palpáveis, promover a educação ambiental, mudança 

do olhar e a abordagem sobre a questão dos RSU. Pode também, promover a gestão 

de informações, refletindo como a governança pública pode contribuir para tornar esse 

processo ambientalmente sustentável e economicamente viável. 

 

2.2 Impactos da geração de resíduos sólidos urbanos 

  

 Inegavelmente, quando se trata de RSU é necessário abordar a questão sobre 

os impactos decorrentes da geração dos resíduos. Tal abordagem perpassa pelas 

alternativas de manejo, reaproveitamento e destinação final ambientalmente 

adequadas. 

 Assim sendo, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE) publicou o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

(2017), onde constatou que, anualmente, são produzidos 78,4 milhões de toneladas 

de RSU no país. Em 2017 foram coletados 71,6 milhões de toneladas RSU, 

correspondente a 91,2% de cobertura de coleta no país, o que evidencia que 6,9 

milhões de toneladas de resíduos não foram objeto de coleta e, consequentemente, 

tiveram destino impróprio (ABRELPE, 2017). 

 De acordo com este levantamento, constatou-se também que 42,3 milhões de 

toneladas de RSU, ou 59,1% do coletado, são dispostos em aterros sanitários. Os 

40,9% restantes dos RSU coletados foram depositados em locais inadequados por 

3.352 municípios brasileiros (sendo que 1.610 cidades destinam seus resíduos para 

lixões e 1.742 para aterros controlados), contabilizando mais de 29 milhões de 
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toneladas de resíduos em lixões ou aterros controlados. Entretanto, é cabível apontar 

que os referidos aterros controlados “ não possuem o conjunto de sistemas e medidas 

necessários para proteção do meio ambiente contra danos e degradações, com danos 

diretos à saúde de milhões de pessoas” (ABRELPE, 2017). 

 Partindo de uma classificação por tipo de disposição final adotada (Quadro 2), 

temos o seguinte panorama em relação aos 5.570 municípios brasileiros, conforme o 

levantamento da ABRELPE em 2017. 

 

Quadro 2 – Disposição final dos RSU nos municípios brasileiros 

Disposição final Brasil 2016 2017 - Regiões e Brasil 

    Norte Nordeste 
Centro-
Oeste 

Sudeste Sul Brasil 

Aterro Sanitário 2.239 90 449 159 817 703 2.218 

Aterro Controlado 1.772 108 484 159 634 357 1.742 

Lixão 1.559 252 861 149 217 131 1.610 

Brasil 5.570 450 1.794 467 1.668 1.191 5.570 

Fonte: ABRELPE, 2017. 

 

 No Brasil, a destinação adequada dos RSU está centrada em grande parte na 

alternativa tecnológica dos aterros sanitários ou aterros controlados, ou apenas 

despejados em lixões de forma ilegal e ambientalmente equivocada. 

 O aterro sanitário é a principal forma instituída para a disposição final dos 

RSU, sendo, contudo necessário investir e fomentar cada vez mais outras técnicas 

com “critérios operacionais compatíveis com as características e comportamentos dos 

resíduos inseridos no manejo e controle ambiental (...) (MOURÃO, GUIMARÃES & 

ENGLER, 2017, p. 02), tais como CDR (combustível derivado de resíduo), a 

reciclagem, a reutilização e a própria logística reversa. 

 O aterro sanitário demanda várias intervenções e atividades afetas à 

engenharia civil, sanitária e ao controle ambiental, além da redução do potencial de 

uso da área em que estiver implantado o aterro, após o seu encerramento. 

 De acordo com a ABRELPE (2017), embora o aterro sanitário seja a técnica 

de disposição final de RSU prevista em lei como forma adequada, não é adotado por 

todos os municípios brasileiros. 
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 Analisando os dados que compõe o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

(ABRELPE,2017), constata-se o alarmante número de cidades que ainda não 

implementaram o aterro sanitário e, consequentemente, não extinguiram os lixões 

como determina o PNRS: 2.218 cidades possuem aterro sanitário, 1.742 cidades 

possuem aterro controlado e 1.610 cidades utilizam os lixões. 

 De acordo com Aquino e Moura (2014), tanto grandes como pequenas 

cidades ainda se valem de descarte incorreto de RSU (aterro controlado ou lixões), 

provocando problemas sociais, sanitários, de poluição ambiental e visual, 

contaminação do lençol freático, disseminação de odor e proliferação de vetores de 

doença.  

 A industrialização, o crescimento da concentração da população em área 

urbana e o incentivo ao consumo, fenômenos característicos da sociedade moderna, 

são fatores que contribuem não apenas para o aumento da produção de RSU, mas 

como também na complexidade físico-química dos materiais rejeitados que 

demandam maior tempo para decompor e tecnologia para minimizar os impactos 

ambientais, os problemas sociais e de saúde pública decorrentes. (AQUINO &  

MOURA, 2014).  

 É imprescindível reconhecer o potencial socioeconômico do RSU, enquanto 

material que pode ser triado e reutilizado ou reciclado, conforme as características 

físico-químicas, permite agregar valor econômico ao RSU e reintegrar ao ciclo 

econômico (SILVA & RODRIGUES, 2015; SANTANA, GERIBELLO, AMARANTE, 

2018). 

 A ABRELPE (2017) constatou que “os recursos aplicados pelos municípios 

em 2017 para fazer frente a todos os serviços de limpeza urbana no Brasil foram, em 

média, de R$ 10,37 por habitantes/mês.” (p.14). As prefeituras municipais arcam 

diretamente com os custos e despesas decorrentes da coleta e destinação final 

adequada de RSU, pois o município detém a atribuição de prestar tal serviço público, 

o que demanda planejamento adequado e coleta eficiente dos RSU. 

 Os gastos da prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos são custeados pelas prefeituras municipais através da taxa4 

de coleta de lixo. 

                                            
4 O sistema constitucional tributário brasileiro instituiu como tributos: imposto, taxa e contribuições, 
previstas no artigo 145 da Constituição Federal. E, embora sirvam para captar recursos financeiros com 
o objetivo de custear as atividades do Estado, diferenciam-se entre si. Segundo o artigo 16 do Código 
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 Cada município estabelece em lei especifica5 as diretrizes para a incidência e 

a cobrança da taxa de coleta de lixo, usualmente lançada anualmente juntamente no 

carnê do imposto predial territorial urbano (IPTU), cujo valor é estipulado, em tese, por 

unidade de valor em função da coleta ser relativa a imóvel residencial ou não 

residencial, tendo como referência as despesas realizadas no ano anterior para a 

prestação do serviço. 

  Portanto, diante desses aspectos ambientais, sociais e encômio, abordar o 

tema do RSU remete a questão da sustentabilidade, com vistas a auxiliar a 

responsabilização pela concretização do sistema ambiental humano e pela busca do 

equilíbrio entre as necessidades humanas e o meio ambiente preservado (FEIL & 

SCHREIBER, 2017). Tal questão tornou-se ainda mais fundamental quando se 

associa à necessidade de contribuir para o alcance dos ODS, como expõe-se 

anteriormente. 

 Observa-se que “boa parte das atividades humanas praticadas diariamente é 

seguida de um gesto automático: sobrou, jogou fora. O ‘fora’ é qualquer lugar que não 

integre o ciclo de conforto do ser humano, costume que tem aumentado a produção 

de resíduos” (MOURÃO, GUIMARÃES & ENGLER, 2017, p. 04).   

 A gestão sustentável dos RSU deve ainda levar em conta o impacto ambiental 

provocado pelo volume de resíduos produzidos diariamente, decorrentes das 

atividades humanas e sua destinação final ambientalmente adequada. Destaca-se o 

desafio de compreender efetivamente a gestão dos RSU e seus impactos ambientais 

                                            
Tributário Nacional (CTN), imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
independentemente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Taxa, por sua vez, 
têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, como previsto 
no artigo 77 do CTN. E as contribuições podem ser de melhoria em decorrência de obra pública, para 
custeio da iluminação pública, ou ainda as contribuições sociais. JARDIM, E. M. F. MANUAL DE 
DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. 15. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
5 A título de exemplo, a Lei Complementar nº 40/2001 do município de Curitiba, estabelece a taxa de 
serviço de coleta de lixo, com incidência em 1º de janeiro de cada exercício fiscal (ano) devida pelo 
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de imóvel alcançado ou beneficiado pelo serviço. O 
artigo 60 e o artigo 61 da r. lei complementar, estabelecem que: Artigo 60 – na taxa de coleta de lixo, a 
unidade de valor estimado poderá variar em função da coleta ser relativa a imóvel residência ou não 
residencial e será multiplicada por imóvel ou economia alcançada ou beneficiada. Artigo 61 – A fixação 
da unidade de valor estimado levará em conta, para cada taxa, os preços correntes de mercado, as 
despesas realizadas no exercício anterior para prestação de cada serviço e outros dados pertinentes 
para avaliar a atuação do Poder Público. A Lei Complementar nº 40/2001 está disponível no site da 
Câmara Municipal de Curitiba: 
https://www.cmc.pr.gov.br/wspl/sistema/BibLegVerForm.do?select_action=&popup=s&chamado_por_l
ink&nor_id=901&pesquisa=null. Acessado em 03.06.2019. 
 

https://www.cmc.pr.gov.br/wspl/sistema/BibLegVerForm.do?select_action=&popup=s&chamado_por_link&nor_id=901&pesquisa=null
https://www.cmc.pr.gov.br/wspl/sistema/BibLegVerForm.do?select_action=&popup=s&chamado_por_link&nor_id=901&pesquisa=null
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“exigem a observação das interações do sistema ambiental humano com suas 

complexidades organizacionais, espaciais e temporais” (FEIL & SCHREIBER, 2017, 

p. 672), pois certamente, as futuras gerações não serão iguais e não terão as mesmas 

demandas que a geração atual, em aspectos econômicos, culturais, comportamentais 

de consumo entre outros. 

 A sustentabilidade pressupõe, portanto, que se deve atender as necessidades 

das presentes gerações, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras em 

atender às suas próprias demandas, ou seja, considera a sociedade como um 

conjunto complexo de aspectos ambientais, sociais e econômicos que tenciona a 

limitada capacidade do meio ambiente de atender as necessidades e as comodidades 

do homem e a continuação da vida (FEIL & SCHREIBER, 2017). 

 O homem é o ser vivo que mais utiliza recursos naturais para sua 

sobrevivência e comodidade, resultando considerável volume de RSU produzidos 

diariamente. A gestão de RSU deve partir do agir responsável em relação a limitação 

da capacidade dos recursos naturais disponíveis e dos impactos ambientais 

provocados pelos resíduos sólidos urbanos que são produzidos, e como devem ser 

tratados de maneira ambientalmente adequada, tendo em vista que o homem compõe 

todo o sistema ambiental, sendo responsável pela preservação e conservação dos 

ecossistemas. 

  

2.3 A Governança 

 

Contemporaneamente, a condução da administração pública tem exigido 

cada vez mais soluções ágeis e eficientes por meio de formas e mecanismos de 

gestão que tragam mais legitimidade e eficácia ao serviço público, com vistas a 

atender as demandas que emergem da complexa dinâmica social. A governança vem 

ao encontro dessa necessidade.  

Migrando do universo corporativo para o universo da administração pública 

brasileira, a governança pode contribuir para a qualidade na execução das 

competências administrativas e para a responsabilidade na condução da gestão da 

coisa pública, mormente na gestão consorciada de resíduos sólidos urbanos. 

 Para compreender a governança é interessante pontuar brevemente seu 

plano de fundo histórico, na medida em que surgem organizações públicas e privadas 

mais complexas, com tecnologias inovadoras promovendo a superação do modelo de 
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concentração da gestão e controle apenas em um indivíduo. Tal situação passou a 

demandar outro modelo de governança, onde a figura do proprietário/dono não se 

mistura mais com a figura do gestor/administrador; e no âmbito público o gestor 

público toma mais a responsabilidade de dirigir a ação e delegar a execução do 

serviço público a outrem (agentes) (NARDES et. al, 2014).  

 Essa delegação é entendida, portanto, como o processo de separação do 

titular da propriedade/interesse público da figura do gestor privado/público passando 

a incumbência da administração dos recursos a terceiros (agentes), que pode ser 

tanto uma pessoa física ou jurídica, por meio da transferência de atribuições para 

alcançar os resultados pretendidos. 

 No âmbito das organizações privadas de capital aberto, desenvolveu-se a 

chamada governança corporativa como designativo de conjunto de mecanismos 

(internos e externos) de monitoramento e condicionamento dos agentes para que 

busquem as melhores decisões e ações no interesse da organização, o cumprimento 

de regras e comportamento ético, a transparência e a equidade (SILVEIRA, 2015). 

 A governança desenvolve-se muito melhor no âmbito das organizações 

privadas, intitulada de governança corporativa como designativo da forma como as 

empresas são dirigidas e controladas, segundo regras implícitas e explicitas, 

propiciando com que os envolvidos (acionistas, conselho de administração, diretoria 

e stakeholders) tomem as melhores decisões no interesse da organização (SILVEIRA, 

2015). 

 Todavia, no âmbito do Poder Público, a governança ainda tem muito a se 

desenvolver, enquanto estratégia de gestão, em especial na seara da gestão 

integrada, como instrumento para o desenvolvimento sustentável. 

 No Brasil, a administração pública é sustentada na gestão burocrática6, ainda 

que se busque o viés gerencialista no processo da reforma administrativa, cuja 

essência carrega o sinônimo de algo impessoal, racional, procedimental, ineficiente e 

que marcou o Estado Moderno (SECCHI, 2009; VIOLIN, 2007). 

                                            
6 A concepção do modelo burocrático na administração pública foi implantada em meados da década 

de 1930, enquanto sistema racional-legal, com vistas a garantir a especialização, a hierarquização, a 
subordinação à lei e a impessoalidade. E com o objetivo de modernizar a administração pública, a 
Emenda Constitucional n° 19/1998 introduziu no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 para 
acrescer ao modelo burocrático de gestão pública o viés da gestão gerencial, visando assim, melhores 
resultados no desempenho das atividades desenvolvidas pelo poder público e garantir melhor 
atendimento às demandas sociais, mormente no que se refere à eficiência na gestão da coisa pública 
e na prestação dos serviços públicos (VIOLIN,2007). 
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 Identificar se um modelo de governança pensado para a administração 

pública pode contribuir para a eficiência da atuação pública voltada para servir a 

sociedade, enquanto sistema de decisão, avaliação e monitoramento mostra-se 

relevante, na medida em que a administração pública precisa superar o modelo 

burocrático de gestão. 

 Rhodes (2017), trabalha com a ideia da nova governança do público, 

defendendo a governança em rede. De acordo com autor, é necessário que a 

sociedade passe a entender que o Estado não consegue mais responder as 

demandas socioambientais, sendo importante repensar e participar da formulação das 

políticas públicas e da sua execução de maneira descentralizada, com múltiplos 

atores a pensar e executar. 

 A transição para a governança, de acordo com RHODES (2007), “significa 

uma mudança na noção de governo, referindo-se a um novo processo de governar; 

ou uma condição alterada de regra ordenada; ou o novo método pelo qual a sociedade 

é governada” (tradução nossa, p. 1.253). 

 Aplicada à administração pública, observa-se que a noção de governança traz 

muitos elementos significativos dos outros usos atribuídos ao termo: processo de 

organizar a prestação do serviço público e levar mais autonomia aos prestadores do 

serviço público.  

 Desta forma, exige-se a adoção de processos decisórios que deem conta da 

complexidade dessas novas estruturas organizacionais, culminando no fenômeno 

social da governança pública. 

 

2.3.1 A Governança Pública 

 

 Interessante destacar que a governança pública tem provocado uma revisão 

ou mesmo uma releitura da noção de poder, na medida em que a decisão não é mais 

concentrada na mão de um indivíduo, mas é posta agora sob o crivo de uma 

pluralidade de indivíduos. Assim, há uma diminuição da forma de poder absoluto, 

autoritário, passando para o poder mais democrático e participativo. 

 Com efeito, a necessidade de claramente determinar e controlar as funções 

de cada indivíduo que participa na organização dos objetivos e da solução dos 

conflitos de interesses é, possivelmente, o grande desafio da governança. 
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 Mas, afinal, qual a noção de governança pública? Alguns estudos buscam 

aplicar a lógica e os princípios da governança corporativa à administração pública, 

como mecanismo de superação do paradigma do sistema burocrático (DE 

BENEDICTO et al, 2013; KISSLER & HEIDEMANN, 2006; FREY, 2007).  

 Porém, a administração pública enseja uma noção de governança que 

contemple o caráter público do regime administrativo constitucionalmente previsto e 

que venha ao encontro do seu principal objetivo: a satisfação do interesse público. 

 Assim sendo, recorre-se à concepção indicada por Nardes et al. (2014) que 

sinalizam a governança pública como a “capacidade que os governos têm de avaliar, 

direcionar e monitorar a gestão de suas políticas ou serviços para atender às 

demandas da população, utilizando-se de um conjunto de instrumentos e ferramentas 

adequadas” (p. 183). Seguem os autores: 

Em outras palavras, governança pública pode ser entendida como a capacidade 
que os governos têm de: assegurar que a vontade dos cidadãos seja capturada nos 
planejamentos estratégicos, táticos e operacionais; selecionar pessoas e instituir 
normas e processos adequados para executar as ações planejadas; articular a ação 
de todos os agentes públicos e privados; alcançar e controlar os resultados 
previstos; e divulgar o alcançado; e divulgar todas essas etapas à sociedade (p. 
183).  

 

Sendo assim, compreende-se que a proposta de governança pública 

contempla a ampliação dos participantes, abrangendo os gestores públicos, os 

agentes públicos, a sociedade civil, no processo decisório, como modelo de 

superação da hierarquia para dar conta da complexidade das organizações públicas 

na formatação moderna que se apresenta. 

A governança pública abrange diretrizes que apontam para o correto 

direcionamento e gerenciamento das ações, resultados positivos decorrentes da 

prestação adequada do serviço público e transparência na gestão dos recursos 

públicos, estando essas diretrizes voltadas ao atendimento do interesse da sociedade 

(NARDES et al., 2014) 

 O coletivo (poder público, sociedade civil, setor privado e o terceiro setor) deve 

se mobilizar para participar do projeto político, valorizando as potencialidades locais e 

minimizando ou superando as barreiras para o desenvolvimento sustentável.  

 À vista disso, a governança vem ao encontro deste processo, enquanto 

estratégia que permite viabilizar a articulação e cooperação dos atores sociais na 

busca de soluções aos problemas, atender as demandas coletivas e conciliar os 
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diversos interesses, por vezes convergentes, fomentando a relação entre o poder 

público, sociedade civil e o setor privado (KRONEMBERGER & COSTA, 2016). 

 Este é o caso dos RSU, que pode ser gerido por meio da constituição do 

consórcio público intermunicipal, colaborando para a sustentabilidade (econômica, 

ambiental e social) dos municípios envolvidos. 

 Além do inovador trabalho que o TCU vem desenvolvendo para instituir a 

governança pública, que culminou Referencial Básico de Governança, observa-se que 

algumas regulamentações e ações estão sendo executadas nesse mesmo sentido.    

Na esfera federal, foi editado o Decreto nº 9.203 de 20177 que dispõe sobre a política 

de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, a 

qual prevê os princípios, diretrizes e mecanismos para a aplicação das práticas de 

governança. 

 No Estado do Paraná, o Decreto Estadual nº 3.258 de 20168 estabeleceu a 

governança para o setor de Tecnologia da Informação e Comunicações do Paraná, 

visando proporcionar o desenvolvimento integrado de diversas áreas da economia 

estadual com apoio de tecnologia, com esforços coordenados do setor público, setor 

empresarial e a Academia.  

 No âmbito dos municípios paranaenses, está sendo implantado o Programa 

de Educação Continuada em Governança Municipal -, criado pela Itaipu Binacional, 

por meio da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI-BR)9, a formação vai atingir 

os municípios do Estado, com vistas a capacitar o servidor público para o adequado 

exercício da governança10. 

 Nota-se, portanto, o movimento de institucionalização da governança no 

âmbito público com vistas a trazer maior eficiência e efetividade a gestão pública para 

a melhor prestação de serviço público com uso racional dos recursos públicos e do 

aparelhamento público para, em última análise, satisfazer o interesse coletivo. 

                                            
7 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9203-22-novembro-2017-785782-norma-
pe.html. 
8 Sobre o decreto estadual acesse:  
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=154512&indice=1&
totalRegistros=222 
9  Sobre o Programa acesse: http://www.paranainfoco.com.br/ 
10 A título de exemplo, alguns municípios da RMC que promoveram o Programa de Educação 
Continuada em Governança, municípios estes que participam também do CONRESOL:  Curitiba 
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/servidores-municipais-terao-aulas-de-educacao-em-
governanca/49047 – Campo Largo: https://www.campolargo.pr.gov.br/2019/02/curso-de-capacitacao-
em-governanca-municipal-e-oferecido-para-servidores-publicos/ - Colombo: 
http://portal.colombo.pr.gov.br/governancamunicipal/ 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9203-22-novembro-2017-785782-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9203-22-novembro-2017-785782-norma-pe.html
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=154512&indice=1&totalRegistros=222
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=154512&indice=1&totalRegistros=222
http://www.paranainfoco.com.br/
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/servidores-municipais-terao-aulas-de-educacao-em-governanca/49047
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/servidores-municipais-terao-aulas-de-educacao-em-governanca/49047
https://www.campolargo.pr.gov.br/2019/02/curso-de-capacitacao-em-governanca-municipal-e-oferecido-para-servidores-publicos/
https://www.campolargo.pr.gov.br/2019/02/curso-de-capacitacao-em-governanca-municipal-e-oferecido-para-servidores-publicos/
http://portal.colombo.pr.gov.br/governancamunicipal/
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 2.3.2 Funções e Princípios da Governança Pública de acordo com o Tribunal de 

Contas da União 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) desenvolveu o documento denominado 

Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração 

Pública e Ações Indutoras de Melhoria11 (TCU, 2014), com vistas a reunir e organizar 

a prática da governança no setor público como um conjunto de princípios e 

mecanismos de liderança, estratégia e controle, cuja função é avaliar, direcionar e 

monitorar a gestão e garantir a efetivação de políticas públicas e a adequada 

prestação de serviços públicos em prol da satisfação do interesse público.  

 Avaliar, direcionar e monitorar são, portanto, as funções da governança 

pública na medida em que a: 

 

Avalição será importante para o direcionamento. Este dará os elementos para o 

monitoramento que, por sua vez, garantirá a identificação de pontos a serem 

corrigidos e a realização das ações planejadas. Ao final do ciclo, nova avaliação 

deverá ser feita para verificar se as políticas e serviços públicos estão resolvendo 

efetivamente o problema inicialmente identificados (NARDES et al., 2014, p. 183). 

 

Vale-se, portanto, da estrutura dinâmica retroalimentada de avaliação, 

direcionamento e monitoramento (Figura 1), enquanto ciclo virtuoso que confere 

efetividade à política pública, correta aplicação dos recursos públicos e eficiência do 

serviço público prestado (NARDES et al, 2014). 

 

            Figura 1 – Estrutura de efetividade da política pública 

 
                                  Fonte: A autora, 2019, modificado de NARDES et al. (2014) 

 

                                            
11 O Referencial Básico condensa os estudos realizados pela International Federation Of Accountants 
– IFAC. Comparison of Principles (NARDES et al. 2014). 
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 Na obra seminal, Nardes et al. (2014) destaca que as três funções primordiais 

da governança como sendo: 

 

• Avalição compreende a análise integrada: dos cenários econômicos, sociais e 

tecnológicos; das necessidades da sociedade; da disponibilidade de recursos 

financeiro; e do real resultado entregue pelas políticas em determinado momento 

com a finalidade de subsidiar o direcionamento a ser dado às ações 

governamentais. 

• Direcionamento: contempla a definição, coordenação e integração das políticas 

e serviços púbicos com base na avalição realizada, a priorização das ações, a 

análise dos riscos, o estabelecimento dos valores a serem investidos e a fixação 

de metas e indicadores esperados durante a execução pelos gestores públicos. 

• Monitoramento tem como objetivo a comparação dos resultados planejados, 

definidos por indicadores e metas, com os realizados.” (NARDES et al., 2014, p. 

184). 

 

 O Referencial Básico de Governança (TCU, 2014) estabelece também os 

princípios norteadores da governança pública, a qual assenta-se no Estado 

Democrático de Direito, no interesse e participação da sociedade civil sobre as 

demandas públicas, na burocracia ética, em políticas públicas planejadas, 

transparente e acessível. São os princípios: legitimidade, equidade, responsabilidade, 

eficiência, probidade, transparência e accountability, assim definidos: 

Legitimidade: princípio jurídico fundamental do Estado Democrático de Direito e 

critério informativo do controle externo da administração pública que amplia a 

incidência do controle para além da aplicação isolada do critério da legalidade. Não 

basta verificar se a lei foi cumprida, mas se o interesse público, o bem comum, foi 

alcançado. Admite o ceticismo profissional de que nem sempre o que é legal é 

legitimo. 

Equidade: promover a equidade é garantir as condições para que todos tenham 

acesso ao exercício de seus direitos civis – liberdade de expressão, de acesso à 

informação, de associação, de voto, igualdade entre gêneros -, políticos e sociais – 

saúde, educação, moradia, segurança. 

Responsabilidade: diz respeito ao zelo que os “agentes” de governança devem ter 

pela sustentabilidade das organizações, visando sua longevidade, incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

Eficiência: É fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor 

custo possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de 

buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto. 

Probidade: Trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar probidade, 

zelo, economia e observância às regras e aos procedimentos do órgão ao utilizar, 
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arrecadar, gerenciar e administrara bens e valores públicos. Enfim, refere-se à 

obrigação que têm os servidores de demonstrar serem dignos de confiança. 

Transparência: Caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as 

informações relativas à organização pública, sendo um dos requisitos de controle 

do Estado pela sociedade civil. A adequada transparência resulta em um clima de 

confiança, tanto internamente quanto nas relações de órgãos e entidades com 

terceiros.  

Accountability: As normas de auditoria do Intosai conceituam accountability como 

a obrigação que têm as pessoas ou entidades às quais se tenham confiado 

recursos, incluídas as empresas e organizações públicas, de assumir as 

responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram 

conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades (BRASIL, 

2011). Os “agentes” de governança devem prestar contas de sua atuação de forma 

voluntária, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.” 

(TCU, 2014, p. 49-50- grifo nosso). 

 

 Os princípios da governança pública viabilizam um canal de relacionamento e 

coordenação (SECCHI, 2009) entre o Poder Público, a sociedade, o setor privado e o 

terceiro setor, em busca de melhor atender as demandas coletivas e promover o bem-

estar social, concretizando a gestão democrática participativa, instrumentalizando o 

Poder Público com novos instrumentos gerenciais, jurídicos, financeiros e técnicos 

para a melhor atuação estatal (ALENCAR, 2018), bem como estão em consonância 

com os princípios gerais do regime jurídico-administrativo12, com assento no artigo 37 

da Constituição Federal de 198813 e que rege a atuação da Administração Pública. 

 Estes princípios da governança pública podem auxiliar o prestador do serviço 

público a buscar meios para a obtenção do melhor resultado, chancelando a 

necessidade de alcançar resultados positivos e ajustáveis econômica e 

administrativamente, ou seja, na execução da atividade tida como serviço público a 

Administração Pública com competência para prestá-lo ou para delegar sua prestação 

a outrem, como no caso de consórcio público, deverão “perseguir padrões 

consideráveis de excelência administrativa, ao menos no sentido de obter o resultado 

                                            
12 O regime jurídico-administrativo desempenha papel de instrumento para a atuação do ente público, 

viabilizando a satisfação dos interesses públicos e a eficiência da prestação de serviços essenciais 
para a proteção e concretização dos direitos fundamentais, conferindo legitimidade a Administração 
Pública, assegurando a boa prestação do serviço qualificado como público. Para Celso Antonio 
Bandeira de MELLO (2014), o regime jurídico-administrativo está assentado em dois princípios 
basilares, quais sejam, a supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade, pela 
administração dos interesses públicos, por serem encampados pelo ordenamento jurídico 
administrativo na condição de base do sistema administrativista, trazendo no seu bojo o binômio de 
prerrogativas e sujeições a que a Administração Pública está vinculada. 
13 Artigo 37 – “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” (Constituição Federal, 1988). 
Grifamos. 
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ou o alcance da finalidade pública perseguida mediante o menor dispêndio possível 

de recursos públicos” (SCHIER, 2004, p. 42). 

 A governança pública adota alguns mecanismos para desempenhar suas 

funções de maneira satisfatória: liderança, estratégia e controle. E, de acordo com o 

Referencial Básico de Governança (TCU, 2014): 

 

Liderança refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou 

comportamental, que assegura a existência das condições mínimas para o exercício 

da boa governança, quais sejam: pessoas íntegras, capacitadas, competentes, 

responsáveis e motivadas ocupando os princípios cargos das organizações e 

liderando os processos de trabalho. 

Esses líderes são responsáveis por conduzir o processo de estabelecimento da 

estratégia necessária à boa governança, envolvendo aspectos como: escuta, ativa 

de demanda, necessidades e expectativas das partes interessadas; avaliação do 

ambiente interno e externo da organização; avaliação e prospecção de cenários; 

definição e alcance da estratégia; definição e monitoramento de objetivos de curto, 

médio e longo prazo; alinhamento de estratégias e operações das unidades de 

negócio e organizações envolvidas ou afetadas. 

Entretanto, para que esses processos sejam executados, existem riscos, os quais 

devem ser avaliados e tratados. Para isso, é conveniente o estabelecimento de 

controle e sua avaliação, transparência e accountability, que envolve, entre outras 

coisas, a prestação de contas das ações e a responsabilização pelos atos 

praticados (grifos originais) (p.53). 

 

 Os mecanismos da governança devem estar, necessariamente, 

concatenados, pois o líder adequado tem a incumbência de promover o cumprimento 

das estratégias e dos objetivos fixados, observados durante o processo de controle, 

culminando em eventual responsabilização dos agentes públicos por falhas 

(ALENCAR, 2018). 

 E diante da complexidade da questão dos RSU, enquanto problema de caráter 

social, ambiental e econômico, que atinge a todas as cidades brasileiras, demandam 

solução articulada e integrada que permita a responsabilidade compartilhada por meio 

de consórcios públicos intermunicipais, que por sua vez, demanda uma governança 

pública efetiva capaz de suprir os princípios básicos que sejam: transparência, 

prestação de contas, equidade e a responsabilidade. 

 Compatibilizar o crescimento econômico, a qualidade de vida da população e 

a proteção ambiental implica em dar efetividade ao desenvolvimento sustentável, 

onde a temática dos RSU deve ser enfrentada com vigor, por meio da gestão 

participativa e a governança. Neste aspecto, pode-se “indicar alterações no modo de 

perceber e construir o desenvolvimento” (KRONEMBERGER; COSTA, 2016, p. 387), 
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pois a destinação ambientalmente adequada dos RSU não pode ser entendida como 

um dever unicamente do Poder Público, mas que enseja também a participação e 

responsabilidade da sociedade civil e do setor privado. 

 Portanto, no âmbito da administração pública é necessário institucionalizar a 

sustentabilidade, valendo-se da governança pública, porque apenas a “boa vontade” 

não se projeta e não se consolida, por isso é preciso institucionalizar com a inversão 

de ações, normativas e de nova lógica operacional para implementar a racionalidade 

sustentável com viés na governança ambiental. 

 

 2.3.3 A Governança Ambiental 

 

 Fatores ambientais, sociais, econômicos, políticos e institucionais se cruzam, 

conflitando e se somando, no sentido de confluir para o desenvolvimento sustentável, 

para promover o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida da 

população. Nesse debate, a cidade representa um importante espaço político para o 

desenvolvimento sustentável, principalmente pelo papel que passou a ocupar, após a 

redemocratização do país na década de 1980, “na descentralização do planejamento 

e gestão das políticas públicas e a ampliação da participação da sociedade na esfera 

pública” (KRONEMBERGER; COSTA, 2016, p. 359). 

 Diante disso, a governança ambiental pressupõe o enfrentamento do desafio 

de instituir alternativas de desenvolvimento que viabilizem o uso sustentável, 

equitativo e justos dos recursos naturais (DE CASTRO; FUTEMMA, 2015), desafio 

este de superar algumas barreiras como a falta ou a insuficiência da presença das 

questões ambientais na agenda pública e a baixa cooperação da sociedade em prol 

dos interesses públicos ambientais (JACOBI, 2005). 

 No âmbito internacional há uma pluralidade de acordos, convenções, 

protocolos e outros que configuram o “processo político multilateral do meio ambiente” 

(VEIGA, 2013, p. 75), tal como a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente de 

1972, a Rio-92, o Protocolo de Kyoto, o Painel das Nações Unidas Sobre Mudanças 

Climáticas, Agenda 2030 entre outros. 

 Na visão de Veiga (2013), todo esse arcabouço normativo internacional não 

dá suficiente efetividade à governança ambiental e ao projeto de desenvolvimento 

sustentável idealizado na Rio-92. Pouco avança, segue o autor, nesse sentido ante a 

complexa dinâmica das decisões nas negociações ambientais no plano global. 
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 O Brasil possui na sua ordem jurídica uma série de instituições, regras e 

procedimentos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, que afetam a forma 

como o poder público, a sociedade e a iniciativa privada relacionam-se e fazem uso 

do sistema ecológico (CAVALCANTI, 2004). 

 As questões ambientais têm desafiado cada vez mais a sociedade civil, o 

poder público e a iniciativa privada a alcançar soluções para a degradação ambiental, 

minimizar a vulnerabilidade socioambiental e promover a resiliência da sociedade e 

dos ecossistemas. 

 Tanto assim que em 2015, os países integrantes da Organização das Nações 

Unidas – ONU – instituíram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)14, 

visando a ação global erradicar a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar 

das pessoas, proteger o meio ambiente e combater os impactos das mudanças 

climáticas.  

 A temática abordada nesta pesquisa está alinhada ao ODS 1215 tem por meta: 

“Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”. Essencialmente, está 

voltado para a redução da geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 

reciclagem e reuso, a diminuição da perda e do desperdício de alimentos, gestão 

sustentável e uso eficiente dos recursos naturais, manejo sustentável dos produtos e 

resíduos em todo o seu ciclo de vida, minimizando os impactos negativos para a saúde 

humana e para o meio ambiente. 

 Sendo assim, a tônica para o enfrentamento dos problemas ambientais parte 

da conjunção entre cidadania, democracia participativa, governabilidade e 

sustentabilidade, que se concretizam por meio de práticas participativas da sociedade, 

viabilizando a representação dos múltiplos, e por vezes contraditórios, interesses 

envolvidos quando o assunto é meio ambiente (JACOBI, 2005).  

   Portanto, privilegiar a gestão democrática e a sociedade civil participativa 

permite a abertura de espaços que sejam realmente democráticos e que a discussão, 

negociação e proposição de soluções se concretizam nos processos decisórios de 

interesse público, “ legitimando e consolidando propostas de gestão baseadas na 

garantia de acesso à informação, e na consolidação de canais abertos para a 

participação que, por sua vez, são pré-condições básicas para a institucionalização 

do controle social” (JACOBI, 2005, p. 134) 

                                            
14 https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
15 https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/ 
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 Nesse sentido, a governança ambiental pressupõe a adoção de um sistema 

democrático, um processo interativo entre o poder público, a sociedade, a inciativa 

privada e o terceiro setor para negociar os seus interesses legítimos, eminentemente 

heterogêneos, conflitantes e, por vezes, complexos (DE CASTRO; FUTEMMA, 2015). 

 A governança ambiental fundamenta-se sobre o poder social capaz de 

contribuir para a articulação da relação entre Estado e sociedade civil, em cooperação 

e em conflito gerado pelas assimetrias sociais e seus impactos no meio ambiente, 

contemplando as diversas formas de participação, organização e resistência dos 

atores sociais envolvidos (JACOBI, 2005).  

 A ordem constitucional instituída a partir de 1988 no Brasil contempla 

mecanismos de cidadania participativa e controle social em matéria ambiental: 

conselhos de meio ambiente (municipal, estadual e federal), audiência pública e os 

relatórios de impactos ambientais. A governança ambiental é fortemente 

fundamentada na sustentabilidade e na responsabilidade compartilhada e isto: 

 

...  potencializa a ampliação de um compromisso com os problemas ambientais, e 
sua tradução em ações efetivas de uma população organizada e informada de 
maneira correta, que está preparada para conhecer, entender, reclamar seus 
direitos e de exercer sua responsabilidade (JACOBI, 2005, p. 135) 

 

 Assim, a cooperação e a participação, enquanto mecanismos afetos ao 

exercício da cidadania, são imprescindíveis para a tomada de decisões sobre o uso 

dos recursos naturais, pois “diz respeito aos diferentes segmentos da sociedade que 

é central na governança ambiental” (DE CASTRO; FUTEMMA, 2015, p. 20.) 

 Nessa medida, o viés ambiental da governança vem ao encontro da 

necessidade de implementar uma gestão integrada de RSU no Brasil, mormente na 

forma de consórcio público intermunicipal, com vistas a efetivar a PNRSU, promover 

a responsabilidade compartilhada do setor privado e da sociedade civil sobre os RSU 

e garantir a sua destinação ambientalmente adequada. 

 E o consórcio público intermunicipal pode ser um interessante espaço 

institucional para a prática da governança ambiental, proporcionando a articulação e 

cooperação entre os entes públicos municipais, e desses com a sociedade civil, para 

dirimir as assimetrias sociais e os reflexos ambientais da geração de RSU. 

 

 



31 
 

2.4 Consórcio Público Intermunicipal 

 

 O Brasil é constituído por 26 estados federados e um distrito federal que 

abarcam os 5.570 municípios, de acordo com o IBGE (2018). Cada estado e cada 

município possuem autonomias administrativa, política, fiscal e financeira, 

determinadas pela Constituição Federal de 1988 que permitem a cada ente federativo 

implantar as políticas públicas pertinentes e a adequada prestação de serviços 

públicos aos seus cidadãos. 

 Esse formato federativo permite que não ocorra a convergência para um 

governo central e propicia que a descentralização traga autonomia aos municípios, 

mas também lhes confere maior responsabilidade, mormente na prestação dos 

serviços públicos e, por consequência, maiores gastos ao erário público. 

 O atendimento das demandas sociais e das garantias individuais 

constitucionais, por meio dos serviços públicos, exige considerável volume de 

recursos e o emprego de técnicas que nem sempre estão disponíveis aos entes 

federados, em especial aos municípios de menor porte (LINHARES et al., 2017). 

 Como forma de superar os obstáculos à promoção dos serviços públicos, a 

associação cooperativa na modalidade de consórcio públicos pode ser utilizada para 

conciliar municípios com proximidade regional e objetivos comuns – atender as 

demandas sociais como saúde, educação, meio ambiente, mobilidade urbana entre 

outros. 

 Com o advento da Constituição Federal de 1988, a formação de consórcios 

públicos entre municípios ganhou um impulso significativo, porém ainda, de maneira 

incipiente e frágil. Anteriormente de acordo com Linhares et al. (2017): 

 

... todos os consórcios intermunicipais eram apenas do tipo administrativo, 

caracterizados pela facilidade de implementação (bastando, para isso, o movimento 

de adesão da prefeitura municipal), mas, também, pela fragilidade compromissária: 

os consórcios administrativos representam compromissos frágeis, uma vez que 

podem ser denunciados a qualquer tempo e desfeitos, portanto, sem qualquer 

embaraço (p. 69). 

 

 

 Inicialmente, o consórcio público intermunicipal não tinha personalidade 

jurídica e, portanto, não tinha capacidade para o exercício de qualquer direito ou para 

assumir obrigação, bem como não havia a possiblidade de transferência de recursos 
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dos demais entes federativos – União e Estados – (LINHARES et al., 2017), o que 

limitava sobremaneira sua atuação. 

 Entretanto, com o advento da Lei nº 11.107 de 2005 e do Decreto nº 6.017 de 

2007, o consórcio público passou a apresentar-se como um instrumento de 

cooperação vantajoso e seguro, ao permitir o acesso dos entes consorciados a mais 

recursos financeiros, força política, maior capacidade de implementar as políticas 

públicas e ofertar os serviços públicos. 

 A gestão associada na modalidade consorciada fortalece os municípios, em 

especial os de pequeno porte, na medida que permite a cooperação federativa para a 

prestação do serviço público que objetiva melhorias que afetem a população e o meio 

ambiente e a solução de problemas, potencializando a possibilidade de alcance dos 

resultados pretendidos (FERNANDES et al., 2014). 

 A gestão consorciada é considerada uma estratégia para descentralizar as 

ações de forma integrada e eficiente, na medida em que estimula que os municípios 

consorciados lancem mão de planejamento, coordenação, controle e fiscalização que 

garantem a racionalidade e a eficácia da prestação do serviço público (PEREIRA; 

MOREIRA, 2016). 

Assim sendo, o potencial do consórcio público de atrair mais municípios 

interessados se deve à capacidade de reduzir os custos com a provisão de serviços 

públicos, ou seja, de conduzir com eficiência o serviço público prestado e com eficácia 

as políticas públicas adotadas. 

 Pereira e Moreira (2016) constataram em sua pesquisa que a maior parte dos 

municípios que participam de consórcios públicos apresentam uma boa renda per 

capita, menor taxa de desocupação, menor contingente populacional, boa articulação 

política junto aos governos estaduais, menor receita tributária per capita e maior 

capacidade de autofinanciamento. 

  Destarte, a cooperação entre os municípios para constituição de consórcio 

público objetiva atender demandas específicas da população local, sem perder de 

vista o controle e os gastos com políticas públicas, manter a capacidade fiscal e 

solucionar problemas que, por vezes, ultrapassam os limites territorial do município, 

como a questão dos resíduos sólidos urbanos (PEREIRA; MOREIRA, 2016). 

 Dentro das políticas públicas ambientais, a gestão dos RSU tem mobilizado 

os gestores públicos em busca de soluções para o expressivo volume de geração de 

resíduos pelos cidadãos.  
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 Com a instituição da política nacional de resíduos sólidos (Lei nº 12.305/2010) 

constituiu-se o regime regulatório da gestão de resíduos sódios no país, em conjunto 

com a Lei nº 11.445/2007 (diretrizes nacionais do saneamento básico), com assento 

constitucional no art. 225 da Constituição Federal Brasileira de 1988: 

 

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. (BRASIL, 1988)  

  

 A PNRS designou, portanto, a todos os entes federados atribuições 

pertinentes para efetivar a sua implantação em todo o território nacional com vistas a 

garantir a destinação correta dos resíduos e disposição ambientalmente adequada 

dos rejeitos produzidos diariamente, trazendo alguns instrumentos para viabilizar a 

prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, dentre os quais 

destaca-se o consórcio público intermunicipal. Na lição de Resende e Gabardo (2013): 

 

Os Municípios podem prestar o serviço público de manejo de resíduos sólidos 

diretamente ou indiretamente, através de concessão ou permissão, ou ainda 

promover a gestão associada do aludido serviço de saneamento básico, mediando 

a associação voluntária com outros entes federados, por convênio de cooperação 

ou consórcio público, conforme o disposto no art. 241 da Constituição Federal. 

Entretanto, o serviço público de manejo de resíduos sólidos deve ser executado 

pelos municípios mediante a implantação de uma gestão integrada de resíduos 

sólidos, elaborada em conformidade com as diretrizes, princípios, objetivos e 

instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos instituídos pela Lei nº 

12.305/10. A implantação, portanto, da gestão integrada de resíduos sólidos é 

obrigatória (p. 12). 

 Nessa medida, o consórcio público, enquanto modalidade de gestão integrada 

prevista na Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), apresenta-se como mecanismo de 

compartilhamento de que dispõem os entes federativos, levando em conta 

semelhanças político-sociais e urbano-geográficas, em busca de soluções para o 

enfretamento de problemas comuns, sendo este “um dos princípios que melhor 

concretiza os interesses da política nacional em matéria de resíduos sólidos no que 

envolve cooperação e associação” (LAGO, 2017, p.63). 

 A PNRS prioriza que os recursos públicos federais aplicados à limpeza urbano 

e ao manejo de RSU sejam destinados em especial para aqueles municípios 

associados em gestão integrada, mormente na forma de consórcio público. 
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 O consórcio público viabiliza o “ganho de eficiência na administração e na 

execução das políticas públicas e despesas públicas, além de permitir a construção 

de aterros sanitários, legalmente dispostos em parceria” (FERNANDES et al., 2014, 

p. 217). 

 O consórcio público intermunicipal é, portanto, a união de vários municípios, 

constituído a partir de autorizações legislativas municipais, dotado de atribuições e 

poderes públicos para desenvolver relações de cooperação federativa, com vistas à 

prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos nos territórios 

dos municípios consorciados, de forma permanente e contínua, em prol do interesse 

público (JUSTEN FILHO, 2015). 

 Na região de Curitiba, no Paraná, foi constituído o Consórcio Intermunicipal 

para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos – CONRESOL – no ano 200116, ainda 

sob a égide do regramento anterior à Lei nº 11.107 de 2005 e do Decreto nº 6.017 de 

2007, a partir da intenção comum dos municípios de Almirante Tamandaré, Balsa 

Nova, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mago, Contenda, Curitiba, 

Fazenda Rio Grande, Mandirituba e São José dos Pinhais.  

 No ano de 2007, tendo em vista a necessidade de readequar a configuração 

jurídica do CONRESOL aos moldes do novo regime dos consórcios públicos trazido 

pela Lei nº 11.107 de 2005 e do Decreto nº 6.017 de 2007, foi firmado o Protocolo de 

Intenções datado de 20 de abril de 2007, que se encontra disponível no sítio eletrônico 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba17, com a composição então de 

15 municípios da Região Metropolitana de Curitiba. 

  Em 2019, o consórcio é formado por 23 cidades: Adrianópolis, Agudos do 

Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande 

do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio 

Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Quatro Barras, Quitandinha, Piên, Pinhais, Piraquara, 

São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. 

 Observa-se, preliminarmente, com base na leitura tanto das primeiras atas de 

assembleias datadas de 2001 quanto do Protocolo de Intenções e da Resolução nº 

05/2007, que o movimento de constituição do consórcio público intermunicipal na 

                                            
16 As primeiras atas das assembleias para a formação consórcio estão disponíveis no site do Portal da 

Transparência do CONRESOL: https://conresol.elotech.com.br/portaltransparencia// 
17 https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-

urbanos/132. 



35 
 

Região Metropolitana de Curitiba levou em consideração a necessidade de adotar 

medidas comuns e compartilhadas, visando a economicidade e o interesse comum 

dos signatários na garantia universal do direito ao meio ambiente equilibrado por 

intermédio da implantação do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 Diante disso, e com a intensão de verificar se a gestão consorciada aliada à 

governança pública se apresenta como um modelo adequado para melhor prestar o 

serviço público de manejo dos RSU pelos municípios, elegeu-se o CONRESOL como 

recorte de pesquisa. 

 

2.4.1 Arranjo institucional no consórcio público intermunicipal 

 

 Para melhor compreensão da gestão compartilhada dos RSU realizada dentro 

do consórcio público intermunicipal é necessário compreender o papel que um 

conjunto de entes públicos de uma determinada região territorial desempenha no rumo 

de cada uma das cidades envolvidas.  

 A formação e manutenção do consórcio público intermunicipal pressupõem a 

existência de acordos e contratos entre os entes públicos, através dos quais irão 

cooperar numa dada situação afeta aos integrantes, no caso, a gestão de RSU. 

 Esse arranjo institucional permite que as articulações e as deliberações 

ocorram no âmbito de um determinado território, são regulamentadas por um pacto – 

Protocolo de Intenções, Estatuto do Consórcio Público e legislação pertinente – 

sendo, portanto, condicionado pelo regramento que orientam os direitos e obrigações 

e pelo contexto político, econômico e social dos consorciados. 

 O revés da descentralização e da concessão de autonomia aos municípios, 

consolidadas a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxe um 

cenário de desequilíbrio no quadro das políticas públicas municipais no Brasil, na 

medida em que a delegação das competências e responsabilidades para a prestação 

de certos serviços públicos por vezes não são proporcionais e compatíveis com a 

capacidade de gestão, de recursos financeiros e de infraestrutura de certos municípios 

(LINHARES et al., 2017). 

 O consórcio público viabiliza, então, a racionalização do uso dos recursos e o 

fortalecimento dos vínculos entre os municípios integrantes de uma mesma região 

territorial, consolidando a identidade regional (RIBEIRO et. al, 2006) para alcançar a 

efetividade das políticas públicas em comum. 
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 Observa-se que o arranjo institucional do consórcio público permite a 

superação do modelo de gestão hierarquizado e setorial, para novo formato sistêmico, 

transverso, intersetorial e com a participação de vários entes públicos das três esferas 

e da sociedade civil (LOTTA; VAZ, 2014), e que Municípios com déficit de estrutura 

financeira e técnica possam implementar as políticas públicas e executar os serviços 

públicos pertinentes. 

 Nessa medida, na gestão consorciada cada ente público membro detém o 

mesmo espaço de participação, com igual poder de voto, independente do porte 

populacional, geográfico ou econômico. Dito de outra forma, município de menor porte 

tem igual participação que municípios de maior porte dentro das deliberações no 

consórcio público. 

 E esta participação igualitária também quanto às responsabilidades e 

obrigações de cada membro, tanto assim para ingressar, o município interessado 

deve obter a prévia autorização da respectiva Câmara de Vereadores, a aprovação 

em Assembleia Geral do pedido de ingresso e aderir ao Protocolo de Intenções, 

enquanto documento essencial de regulamentação dos direitos e obrigações dos 

membros, da participação e da estrutura organizacional do consórcio. 

 A governança pode estar presente no consórcio público intermunicipal para 

gestão de RSU a permitir melhor instrumentalização do arranjo institucional no que 

tange à prestação de contas, ao monitoramento da execução do gerenciamento da 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos, aos canais internos e externos 

de disseminação de informações e à eficácia da alocação dos recursos disponíveis, 

conduzindo, em última análise, à eficiência da implantação da política pública. Como 

Lotta e Vaz observam: 

 
... os arranjos institucionais complexos geram novos canais que atendem às 
pressões por mais transparência e participação social. Sua maior 
horizontalidade em relação a outras formas de organização dos serviços públicos 
em ambiente federativo requer mecanismos de governança que estimulam a 
accountability interna ao arranjo (p. 190, destaques originais). 

 

 O arranjo institucional exige, portanto, o comprometimento dos membros do 

com o cumprimento das regras do consórcio, sob pena de afetar a longevidade do 

pacto, em especial no que diz respeito à sua sustentabilidade financeira. 

 O consórcio público intermunicipal é mantido financeiramente pela 

transferência mensal de recursos por parte de cada município membro na proporção 
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do volume de resíduos sólidos urbanos que destina, pactuado por meio de contrato 

de rateio de despesas, cuja responsabilidade consta no Protocolo de Intenções18. 

 O caráter institucional do consórcio público decorre do interesse comum entre 

os entes federados, da confiança entre os articuladores do consórcio e da cooperação 

pautados no vínculo permanente. 

 O descumprimento de quaisquer regras por parte do município integrante gera 

a quebra da confiança e da cooperação, em especial quando esse descumprimento é 

materializado no inadimplemento no pagamento do rateio (BRITO, 2018), pois em 

sendo o consórcio público a integração que objetiva melhores resultados a um menor 

custo, culminando na economicidade e eficiência (FARIAS, 2017), o seu desiderato é 

prejudicado. 

 Outro fator interessante de se analisar no arranjo institucional presente no 

consórcio público é a existência de maior influência política e direcionamento das 

deliberações por parte de um município de maior porte. 

 Ocorre, por consequência, a “... reprodução de padrões políticos de 

articulação radical, que ocorre quando um município maior exerce poder ou influência 

sobre municípios menores, da mesma forma que as províncias exercem seu poder 

assimetricamente sobre os governos locais” (BRITO, 2018, p. 637). 

 A diversidade entre os municípios membros, quanto as circunstâncias 

econômicas, sociais, culturais, políticas, porte e de distância territorial, pode ensejar o 

predomínio dos municípios maiores sobre os de menor porte na articulação do arranjo 

institucional e na condução da gestão do consórcio público (BRITO, 2018). 

 No caso em estudo, o CONRESOL é composto por municípios que integram 

a Região Metropolitana de Curitiba, sendo Curitiba a capital do Estado do Paraná e, 

portanto, com expressiva representatividade política, social e econômica e, portanto, 

com maior capacidade de articulação e influência dentro do consórcio público sendo, 

inclusive, a sede do consórcio instalada em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Curitiba19. 

 Considerando o que foi exposto, pode-se refletir que o consórcio público 

contempla um espaço democrático e participativo que enseja a superação de formas 

                                            
18 Protocolo de Intenções de 2007 disponível em https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-
intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-urbanos/132. 
19 https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-
urbanos/132 
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e relações organizacionais e institucionais tradicionais. Não pode ser visto como mero 

órgão público, mas como um instituto autônomo, cujo arranjo institucional pressupõe 

a integração e cooperação entre os municípios membros.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1. Delineamento metodológico 

 

 Trata-se de uma pesquisa constituída como estudo de caso único (Yin, 2010), 

caracterizado pela investigação direta junto ao Consórcio Intermunicipal para Gestão 

dos Resíduos Sólidos Urbanos da Região Metropolitana de Curitiba (CONRESOL) e 

aos municípios consorciados, para compreender a governança em consórcio público 

intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos urbanos. A pesquisa de cunho 

exploratório, apresenta enfoque descritivo e viés qualitativo.  

 

3.2 A coleta de dados 

  

 A coleta de dados ocorreu em dois momentos. O primeiro entre os meses 

outubro de 2018 a maio de 2019, com o levantamento de informações iniciais sobre a 

gestão de resíduos sólidos na região metropolitana de Curitiba, sobre a constituição 

do CONRESOL, acesso à legislação e documentos oficiais públicos pertinentes ao 

RSU disponibilizado em sites do CONRESOL, das Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente dos municípios estuados, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente do 

Paraná e do Portal da Transparência do CONRESOL20. 

 O segundo período de coleta de dados e aplicação dos instrumentos ocorreu 

de maio a novembro de 2019, com a aplicação de dois questionários e entrevistas 

junto ao CONRESOL e aos gestores de resíduos sólidos dos 23 municípios 

consorciados. Obteve-se o retorno de somente de 09 municípios que responderam ao 

questionário.  

 As fases de coleta de dados seguiram o seguinte caminho metodológico:  

 

• Etapa (I) pesquisa exploratória para a identificação do recorte de pesquisa; 

• Etapa (II) reflexão teórica conceitual sobre as temáticas relacionadas aos 

resíduos sólidos urbanos e a Lei 12.305/2010 (PNRS), governança pública, 

governança ambiental e consórcio público; 

• Etapa (III) análise documental sobre o CONRESOL; 

                                            
20 https://conresol.elotech.com.br/portaltransparencia//. Consulta realizada no site em 22.08.2019. 

https://conresol.elotech.com.br/portaltransparencia/
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• Etapa (IV) pesquisa de campo com aplicação de questionário estruturado 

junto a representantes do CONRESOL, outro questionário estruturado junto 

aos responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos urbanos dos municípios 

que fazem parte do referido consórcio, e visita de campo junto ao consórcio 

e a quatro dos municípios selecionados: Araucária, Colombo, Curitiba e 

Itaperuçu. 

• Etapa (V) elaboração do material instrucional consistente na produção de 

um vídeo de introdução sobre a gestão consorciada para apresentar aos 

gestores municipais a importância dessa forma de gestão de RSU. 

  

Etapa (I) pesquisa exploratória para a identificação do recorte de pesquisa. 

 
 Tendo como enfoque de pesquisa a investigação acerca da governança em 

consórcio público intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos urbanos, delimitou-

se o estudo de caso ao município de Curitiba e Região Metropolitana (PR), tendo como 

foco de estudo o CONRESOL.  

 A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é composta por 29 municípios: 

Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva 

do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, 

Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, 

Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco 

do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná, conforme 

última alteração feita pela Lei Complementar Estadual PR nº 139/2011. 

 Em relação ao CONRESOL, este é atualmente composto com 23 municípios: 

Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva 

do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, 

Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, 

Quatro Barras, Quintandinha, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do 

Paraná. 

 A escolha do recorte de pesquisa se deve ao fato do município de Curitiba ser 

a capital do Estado do Paraná com população de 1.751.907 habitantes e extensão 

territorial de 453,046 km² (IBGE, 2010). Além disso, é reconhecida como uma cidade 
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sustentável, inclusive internacionalmente21, pela preservação de recursos naturais, 

inteligência e inovação nos projetos e programas, coleta eficiente de lixo, tratamento 

e destinação final de resíduos sólidos, arborização e preservação de parques e 

bosques (VICENTE et al., 2016).  

 Em relação ao objeto de estudo, o CONRESOL, esse se deve ao fato dele se 

encontrar em fase de consolidação, o que permitiu uma avaliação mais detalhada do 

seu ciclo de desenvolvimento. Foi determinante na escolha do objeto de pesquisa, o 

fato do CONRESOL ter 20 anos de formação (criado em 2001), o que possibilitou ter 

um quadro diverso de realidades socioeconômicas das cidades envolvidas, além da 

participação e engajamento dos consorciados, consoante levantamento de 

envolvimento dos municípios nas decisões que envolvem o consórcio, fato esse 

observado nas atas das reuniões analisadas (período de 2014-2019).  

 De acordo com o IBGE (2008), no Brasil existem hoje 444 cidades que 

participam de consórcio intermunicipal ou interfederativo para a gestão de RSU, sendo 

que no estado do Paraná 33 cidades integram consórcio intermunicipal de RSU. 

 Considerando que o Estado do Paraná é composto por 399 cidades (IBGE, 

2019), pouco mais de 8% das cidades paranaenses compõem um consórcio 

intermunicipal para RSU. Sendo que das 33 cidades do estado que integram 

consórcio, 23 compõem o CONRESOL, o que indica que quase 70% das 33 cidades 

do Paraná que integram um consórcio público para gestão de RSU estão no 

CONRESOL. Por tais razões se justifica a escolha pelo CONRESOL para estudo de 

caso para subsidiar a pesquisa. 

 

Etapa (II) reflexão teórica conceitual sobre as temáticas relacionadas aos resíduos 

sólidos urbanos, governança pública, governança ambiental e consórcio público 

 

  Considerando-se a necessidade de uma visão mais sistêmica dos temas 

propostos e seus respectivos referenciais teóricos, foram selecionadas as categorias 

de análise (Quadro 3), tendo-se em conta que o CONRESOL se apresenta como um 

caso emblemático, que permitiu aprofundar o conhecimento sobre a governança em 

consórcios públicos intermunicipais e sobre a gestão de RSU. 

                                            
21 No ano de 2010, Curitiba recebeu o prêmio Globe Ward Sustainable City, organizado pelo Globe 

Forum da Suécia: https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-recebe-premio-de-cidade-mais-

sustentavel-do-mundo/19193. 

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-recebe-premio-de-cidade-mais-sustentavel-do-mundo/19193
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-recebe-premio-de-cidade-mais-sustentavel-do-mundo/19193
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Quadro 3 – Matriz de análise teórica conceitual 

 Categorias 
 

Objetivo Geral Identificar como a governança pode contribuir para a eficiência da 
gestão integrada de resíduos sólidos urbanos em consórcio público 

intermunicipal. 
 

Objetivos 
específicos 

Analítica Operativa Coleta de dados 
bibliográficos/documental 

Principais autores 

 
Compreender a 
governança e o 
arranjo 
interinstitucional em 
consórcio público 
intermunicipal para 
gestão integrada 
dos resíduos 
sólidos urbanos 

 

• Governança 

 
• Resíduos 

sólidos 
urbanos (RSU 

 
 

• Consórcio 
público 
intermunicipal. 
 

• Governança 
pública.  

• Gestão integrada de 
RSU. 

• Governança 
ambiental. 

• Sustentabilidade. 

• Ciclo de vida do 
produto. 

• Responsabilidade 
compartilhada pelo 
ciclo de vida do 
produto. 

• Logística reversa. 

• Economia circular. 
 

Site do Planalto.gov.br. 
Documentos públicos oficiais. 
NARDES, J. A. R. et. al, 2014. 
LAGO, L., 2017. 
CAVALCANTIM 2004. 
CASULA, 2017. 
DE CASTRO et. al, 2015. 
PIRES, 2018. 
Site do Planalto.gov.br. 
Documentos públicos oficiais. 
GARCIA, H. S, 2015. 
SANTANA, E. A., et. al, 2018. 
SANTOS, J. G., 2012. 
THODES FILHO, et. al, 2015. 
LEITÃO, A., 2015. 
ELLENN MCARTHUR 
FOUNDATION, 2013. 
YURAN, 2006. 

Analisar a 
participação dos 
municípios na 
gestão integrada de 
resíduos sólidos 
urbanos no 
consórcio público 
da Região 
Metropolitana de 
Curitiba/PR 

• Região 
Metropolitana 
de Curitiba 
(RMC). 
 

• Consórcio 
público 
intermunicipal. 
 
 

 

 

 

• CONRESOL 

• Gestão integrada 
de RSU 

 

Site do Planalto.gov.br. 
Documentos públicos oficiais. 
PIRES, L. R. G. M., 2018. 
FERNANDES, M., et. al, 2015. 
JUSTEN FILHO, 2015. 
MOURÃO, N. M., et. al, 2017. 
RESENDE et. al, 2013. 
LINHARES et. al, 2019. 

Fonte:  A autora, 2019. 

 

Por certo que o referencial teórico elaborado nesta pesquisa não esgota toda a 

literatura cientifica nacional e internacional sobre a temática abordada, porém confere 

subsídios científicos suficientes para análise e discussão dos dados e informações 

coletadas junto aos documentos pertinentes, questionários aplicados e entrevistas 

realizadas durante a pesquisa de campo. Também o referencial teórico subsidiou a 

coleta de informações para a alcance do objetivo específico: elaborar um artigo 

científico sobre a temática proposta e um material instrucional para orientar gestores 

públicos municipais quanto a gestão consorciada de resíduos sólidos urbano. 
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 Assim sendo, e com base nas categorias de análise eleitas para o 

norteamento da pesquisa, produziu-se o referencial teórico para buscar responder ao 

objetivo proposto neste trabalho. 

 

Etapa (III) análise documental 

 

  Nesta etapa da pesquisa foram considerados documentos disponíveis na 

internet (site do Portal da Transparência do CONRESOL, sites das Prefeituras 

Municipais que compõem o consorcio, sites do CONRESOL, site do Ministério do Meio 

Ambiente, sites do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná para consulta à legislação federal e estadual sobre Resíduos Sólidos, 

Saneamento Básico e sobre Consórcio Púbico, site do IBGE, documentos do 

CONRESOL – atas de assembleias, Protocolo de Intenções e Resolução nº 05/2007 

– disponíveis no site do Portal da Transparência do CONRESOL que são de livre 

acesso. 

 Procedido ao levantamento inicial no Portal da Transparência do CONRESOL, 

apurou-se a disponibilidade de 43 atas de assembleias das reuniões ocorridas no 

período de setembro de 2001 a janeiro de 2019. O volume de atas exigiu a aplicação 

de um recorte temporal. Assim, foram analisadas as Atas dos últimos 5 anos, ou seja, 

entre 2014 a 2019, pois estas retratam o contexto atual e trazem informações recentes 

da gestão do CONRESOL, além de passar por dois mandatos eleitorais de prefeitos 

municipais, contemplando, portanto, 18 atas de assembleias analisadas.  

 A partir das referidas atas foi realizado um levantamento para apurar a 

quantidade de municípios presentes em cada assembleia, com o objetivo de visualizar 

a frequência dos municípios e o quórum de cada assembleia que se reputa relevante 

para a compreensão dos dados analisados. O referido levantamento é apresentado 

no capítulo de resultados. 

 Analisou-se também o Protocolo de Intenções e Resolução nº 05/2007. Trata-

se do documento oficial de instituição do consórcio público em que os membros 

declaram a intenção em celebrar a parceria, além de disposições essenciais como o 

objeto e finalidade, a personalidade jurídica, denominação e sede, a abrangência da 

atuação do consórcio, organização administrativa e sobre a assembleia geral, entre 

outros. 
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 Apurou-se a disponibilidade para consulta pública no site do CONRESOL do 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Financeira22.Trata-se de um 

levantamento minucioso elaborado para embasar o processo de licitação e 

contratação de empresa para a implantação de um interessante projeto de tratamento 

de RSU chamado de Sistema Integrado e Descentralizado de Tratamento de 

Resíduos e Disposição Final de Rejeitos, que consiste nos serviços de recepção, 

triagem mecanizada, transbordo, transporte secundário, tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e dos  

rejeitos coletados pelos municípios que integram o CONRESOL. 

 A legislação pertinente ao tema, também de consulta pública, foi analisada a 

partir de leituras preliminares dos dispositivos legais e posterior análises 

interpretativas durante a fase da construção do referencial teórico. 

 Nessa etapa procurou-se extrair e analisar as informações contidas em 

documentos oficiais, disponíveis para consulta pública, pois a partir da análise 

documental foi possível elaborar o instrumento de coleta de dados (roteiro de 

entrevistas e questionários) que foram aplicados junto ao CONRESOL e aos gestores 

do RSU dos municípios membros do CONRESOL, buscando compreender a dinâmica 

da gestão consorciada e identificar elementos da governança. 

  

Etapa (IV) pesquisa de campo 

 

 A coleta de dados nesta fase da pesquisa foi composta por duas entrevistas 

com roteiro estruturado (Apêndices 4 e 5) realizadas junto a representantes do 

CONRESOL. A primeira entrevista, ocorrida no dia 09 de maio de 2019 e teve a 

finalidade de proporcionar o contato inicial. A segunda visita ao CONRESOL para 

entrevista teve a finalidade de obter dados sobre elementos da governança presentes 

no consórcio público estudado. As entrevistas também possibilitaram obter o contato 

dos gestores municipais dos RSU, dos municípios participantes do CONRESOL. O 

anonimato dos entrevistados foi garantido.  

 No período de maio a julho de 2019 outro questionário estruturado (Apêndice 

6) foi aplicado junto aos responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos urbanos dos 

                                            
22 Disponível no site: https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-
dos-residuos-solidos-urbanos/132. 

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-urbanos/132
https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-urbanos/132
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23 municípios que fazem parte do referido consórcio, porém apenas 09 municípios 

responderam. 

 O questionário foi elaborado de forma a obter dados sobre a gestão 

consorciada e permitir a compreensão sobre o mecanismo de articulação integrada 

entre os consorciados, a partir da perspectiva do consórcio e, por consequência, 

analisar a presença de elementos de governança no CONRESOL. As respostas dos 

entrevistados permitiram uma interface com as referências que compõe os 

documentos oficiais, perceber a visão daqueles que estão envolvidos no CONRESOL 

– do próprio consórcio e dos municípios – além de alcançar informações que não 

estavam presentes nos documentos oficiais. 

 A técnica utilizada para aplicação dos questionários foi composta 

primeiramente por contato telefônico para identificar os responsáveis pela gestão dos 

resíduos sólidos nos municípios, apresentação da pesquisadora, explicação do 

objetivo e do que se trata a pesquisa e de como serão utilizados os resultados. Após 

manifestação de interesse foram encaminhados os questionários via e-mail. Garantiu-

se o anonimato do informante. 

 Os Quadro 4 e 5 apresentam a conexão entre as perguntas e as informações 

que se pretendeu alcançar e as categorias de análise estabelecidas na pesquisa, a 

partir dos objetivos específicos. 

 

Quadro 4 – Conexões entre os questionários aplicados junto ao CONRESOL e os 
objetivos específicos 

CATEGORIAS 

Objetivos Específicos Analítica Número de referência da 
pergunta – questionário 
01 (Q1) e questionário 02 
(Q2) 
 

Compreender o arranjo institucional 
em consórcio público intermunicipal 
para gestão integrada dos resíduos 
sólidos urbanos.  

• Governança 

• Resíduos sólidos urbanos 
(RSU). 

• Gestão integrada de RSU. 

Sobre governança – 01 a 
07 - Q2 
Sobre RSU – 01 a 05 – Q1 
 
Sobre gestão integrada de 
RSU: 01 a 03 e 05 a 06 – 
Q2 
 

Analisar a participação dos 
municípios na gestão integrada de 
resíduos sólidos urbanos no 
consórcio público da Região 
Metropolitana de Curitiba/PR. 

• Consórcio público 
intermunicipal. 

• CONRESOL. 

Sobre o consórcio público 
intermunicipal 02, 03, 05, 
07 – Q2 
Sobre o CONRESOL 01, 
04, 06 e 08 a 10 – Q2 

Fonte: A autora, 2019 
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Quadro 5 - Conexões entre o questionário aplicado aos municípios consorciados e os 
objetivos específicos 

CATEGORIAS 

Objetivos Específicos Analítica Número de referência da 
pergunta 

 

Compreender o arranjo 
institucional em consórcio público 
intermunicipal para gestão 
integrada dos resíduos sólidos 
urbanos.  

• Governança 

• Resíduos sólidos urbanos 
(RSU). 

• Gestão integrada de RSU. 

 Sobre governança: 05 a 
14. 
 
Sobre RSU – 02 a 05 e 13 
e 14. 
 
Sobre gestão integrada de 
RSU: 01 a 05, 07, 08 e 11 
a 14. 
 

Analisar a participação dos 
municípios na gestão integrada 
de resíduos sólidos urbanos no 
consórcio público da Região 
Metropolitana de Curitiba/PR  

• Consórcio público 
intermunicipal. 

• CONRESOL. 

Sobre consórcio público 
intermunicipal 01 a 03 e 05 
a 14. 
Sobre CONRESOL 06 a 
14.  

Fonte: A autora, 2019 

  

 As questões formuladas ao CONRESOL e aos Municípios objetivaram a 

análise a respeito da participação dos membros na gestão integrada consorciada para 

identificar elementos de governança dentro do arranjo do consórcio público estudado. 

 Tal proposição teve como fundamental compreender a gestão integrada de 

resíduos sólidos urbanos em consórcio público intermunicipal e melhor analisar as 

referências que compõe os documentos oficiais e melhor analisar a visão dos 

municípios que estão envolvidos no CONRESOL.  

 Após análise das respostas apresentadas pelos respondentes municipais, 

foram escolhidos alguns municípios integrantes do consórcio para visita. Tal 

necessidade ocorreu em virtude do baixo retorno de questionários respondidos. 

Retornaram 9 questionários respondidos, dos 23 instrumentos de coleta enviados. 

Mesmo entrando em contato telefônico várias vezes, não se encontrou a pessoa 

responsável, ou simplesmente não se obteve o retorno com o questionário 

respondido. 

 Assim, no mês de outubro de 2019 foram visitados 4 municípios participantes 

do consórcio: Araucária, Colombo, Curitiba, e Itaperuçu e o próprio CONRESOL. 

Estas visitas não obedeceram a um roteiro prévio pois a intensão foi a de 

complementar informações ou levantar dados que poderiam ser importantes e não 

haviam sido reveladas nos questionários. 



47 
 

 Para as visitas aos municípios seguiu-se critérios de escolha a partir dos 

dados do IBGE (estimativa de 2019) sobre: porte populacional, localização geográfica 

em relação aos aterros sanitários utilizados pelo CONRESOL, tempo de ingresso no 

consórcio e perfil industrial da cidade. Tal critério, objetivou mesclar o grupo a ser 

visitado, com municípios de pequeno e grande porte para melhor apurar a percepção 

da governança pública na gestão consorciada de RSU. 

 Assim sendo, escolheu-se: (i) Curitiba, por se tratar de uma capital, cidade 

polo da região metropolitana e sede do consórcio, por ser de grande porte 

populacional e por consequência maior volume de disposição final de RSU, e por 

dispor de uma das área para a disposição final de RSU; (ii) Araucária, em razão do 

seu perfil industrial, com considerável concentração de empresas e industrias de 

médio e grande porte, com PIB elevado, e pelo porte populacional; (iii) Colombo em 

razão do porte populacional considerável e por ser um dos municípios de considerável 

porte que está mais distante geograficamente da localização territorial dos aterros 

sanitários utilizados; (v) Itaperuçu, por ser um município de pequeno porte e baixa 

densidade demográfica, e por ser o último município a ingressar no consórcio. 

 Observa-se que os municípios de Araucária, Colombo e Curitiba são 

populosas e possuem expressivos índices de PIB e IDH (Quadro 6), ao contrário de 

Itaperuçu, que se trata de cidade menor, menos populosa e com cenário econômico 

menos desenvolvido.  

 Essa diversidade entre os municípios, permitiu uma coleta de dados mais rica, 

pois essas cidades possuem dados interessantes sobre PIB e IDH que refletem 

diretamente no volume de resíduos produzidos, pois a situação econômica de uma 

região, ou cidade, denota a capacidade de consumo da população, quanto maior o 

PIB e IDH maior o consumo e, por consequência pode impactar no volume de RSU 

coletado. 

 

  Quadro 6 – Dados sobre o porte dos municípios entrevistados. 

Município Área 
(KM²) 

População 
(2018) 

IDH PIB per capita 
(2016) 

Data do ingresso 
no CONRESOL 

Araucária 469,240 141.410 0,740 R$ 125.342,73 Junho/2007 

Colombo 197,793 240.840 0,733 R$ 19.883,10 Junho/2007 

Curitiba  435,036 1.917.185 0,823 R$ 44.239,20 Agosto/2001 
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Itaperuçu 320,578 28.187 0,637 R$ 16.676,75 Dezembro/2014 

   Fonte: A autora, 2019 

  

 De acordo com os dados extraídos do Estudo de Viabilidade Técnica e 

Econômico-Financeira23 (2018) elaborado pelo CONRESOL para embasar o processo 

de implantação do Sistema Integrado e Descentralizado de Tratamento de Resíduos 

e Disposição Final de Rejeitos dos municípios membros, as cidades de Araucária, 

Colombo, Curitiba e Itaperuçu dispuseram RSU em aterro sanitário entre nov/2010 a 

jul/2017, conforme Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Dados sobre a quantidade de resíduos dispostos em aterro sanitário – 
nov/2010 a jul/2017 

Período 
(jul-jul) 

Município 

(Quantidade em tonelada) 

 

Araucária Colombo Curitiba Itaperuçu 

Nov 2010/ Jun 2011 16.710 29.587 377.410 - 

Jul 2011/ Jun 2012 26.129 46.628 578.654 - 

Jul 2012/ Jun 2013 26.120 50.010 568.749 - 

Jul 2013/ Jun 2014 26.331 51.236 577.168 - 

Jul 2014/ Jun 2015 27.558 50.983 572.566 1.030 

Jul 2015/ Jun 2016 27.350 49.163 562.277 3.391 

Jul 2016/ Jun 2017 27.452 48.608 550.571 3.276 

Total geral 177.651 326.215 3.787.394 7.697 

Fonte: CONRESOL, 2018 

  

 Estas cidades estão em diferentes pontos de localização geográfica em 

relação aos aterros sanitários – Estre Ambiental S/A e Essencis Soluções Ambientais 

– o que reflete na dinâmica do deslocamento dos resíduos recolhidos na cidade até a 

disposição final, considerando, ainda que o aterro sanitário Estre Ambiental S/A está 

localizado em Fazenda Rio Grande e recebe o maior volume de RSU para disposição 

final, conforme Quadro 8. 

                                            
23 https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-
urbanos/132. Acessado em 26.05.2020. 

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-urbanos/132
https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-urbanos/132
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Quadro 8 – Distância entre as cidades e os aterros sanitários. 

Cidade 

Aterro Sanitário 

Estre Ambiental S/A Essencis Soluções Ambientais 

Araucária 17,8 km 12,2 km 

Colombo 17,7 km 38 km 

Curitiba * 8,4km 

Itaperuçu 30,4 km 46 km 

*Considerando que o aterro sanitário Estre Ambiental S/A está localizado na cidade de Curitiba, não é 
possível considerar a distância. 
Fonte: CONRESOL, 2018 

 

 Para a escolha desses municípios foi também considerada a disponibilidade 

de acesso às informações e o retorno dos respondentes aos contatos estabelecidos. 

 O Município de Fazenda Rio Grande havia sido selecionado para visitação, 

pois ele comporta o aterro sanitário da Estre Ambiental S/A e receber os RUS do 

CONRESOL, sendo, portanto, o município que absorve o maior passivo ambiental. 

Porém, após diversas tentativas telefônicas sem retorno, a pesquisadora dirigiu-se até 

o município onde não logrou êxito em entrevistar o responsável pelo RSU, o que revela 

nítido desinteresse em contribuir com a pesquisa. 

 Assim, optou-se por excluir o município da pesquisa de campo, embora se 

reconheça a relevância das informações que seriam possíveis acessar com a 

entrevista. 

 

Etapa (V) esta etapa constituiu-se  da elaboração do material didático consistente na 

produção de um vídeo de introdução sobre a gestão consorciada para apresentar aos 

gestores municipais a importância dessa forma de gestão de RSU.  

 

 Para alcançar tal propósito foi utilizado do software Sony Vegas, que 

possibilita a partir do uso de instrumentos de fácil gerenciamento, a edição de vídeo e 

áudio, focado no uso de aparelhos que possuem uma câmera de vídeo digital. Nesse 

caso, a produção foi feita com o uso de um aparelho de celular e da técnica de 

composição de imagem feita por desenho. O conteúdo seguiu um roteiro pré 

estabelecido, elaborado com base no material da pesquisa bibliográfica  e 

documental. Nesse caso o roteiro, inicialmente em duas versões (1 e 2), sofreu 
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adequações e inserções para que se pudesse ter um material de final com tempo de 

execução adequado. 

 

Roteiro – vídeo Consórcio Público Intermunicipal para gestão integrada de 
resíduos sólidos urbanos 

 
VERSÃO 1 (aproximadamente 3 minutos) 

Os municípios são responsáveis pela prestação do serviço público de coleta e 
destinação final de resíduos sólidos urbanos, e enfrentam o desafio de eliminar os 
lixões, implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e efetivar a destinação 
ambientalmente sustentável dos resíduos. O Consórcio Público é uma alternativa para 
a gestão de resíduos sólidos urbanos que permite ganho de eficiência na 
administração e na execução das políticas e despesas públicas. Os Consórcios 
Públicos são parcerias entre União, estados e municípios para a realização de ações 
e medidas conjuntas em prol de melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados 
à população. 
 
O Consórcio Público Intermunicipal para Resíduos Sólidos Urbanos consiste na união 
de vários municípios para desenvolver relações de cooperação federativa, com vistas 
à prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos nos territórios 
dos municípios consorciados. Para formar o Consórcio, é necessário que cada prefeito 
tenha a intenção de compor uma parceria com outros municípios da mesma região. 
Inicia-se com a elaboração do Protocolo de Intenções, que define as diretrizes do 
Consórcio. Esse Protocolo de Intenções é submetido à Câmara Legislativa de cada 
município membro para aprovação e, após ser confirmado, é elaborado o estatuto 
onde serão definidas as obrigações e direitos de cada consorciado. 
 
As principais finalidades do Consórcio Público Intermunicipal são: construção de 
aterro sanitário regional, compartilhamento de equipe técnica e equipamentos, 
prestação de serviço de coleta compartilhada, comércio e parceiras para 
reaproveitamento de material reciclável. Entre as vantagens, destacam-se: solução 
conjunta para a destinação adequada dos resíduos sólidos que afetam os municípios, 
ganho de eficiência na administração e na execução das políticas públicas, aumento 
da capacidade e da eficiência da prestação do serviço público, visão de 
desenvolvimento regional e consolidação de vínculos institucionais. A gestão 
integrada consorciada também se revela uma importante estratégia para o 
cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial o 
ODS número doze, que visa assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis, baseado em ações globais e locais. 
 
O Consórcio Público Intermunicipal é uma alternativa legal para superar as limitações 
territoriais, ambientais, técnicas e econômicas que os municípios enfrentam para o 
cumprimento das determinações contidas na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
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VERSÃO 2 (aproximadamente 2 minutos) 

Você sabia que o Consórcio Público Intermunicipal é a maneira mais eficiente para 
fazer uma gestão integrada da destinação correta de Resíduos Sólidos Urbanos? Este 
tipo de Consórcio consiste na união de vários municípios para desenvolver relações 
de cooperação federativa, com vistas à prestação de serviço público de manejo de 
resíduos sólidos urbanos nos territórios dos municípios consorciados. Para formar o 
Consórcio, é necessário que cada prefeito tenha a intenção de compor uma parceria 
com outros municípios da mesma região. Inicia-se com a elaboração do Protocolo de 
Intenções, que define as diretrizes do Consórcio. Esse Protocolo de Intenções é 
submetido à Câmara Legislativa de cada município membro para aprovação e, após 
ser confirmado, é elaborado o estatuto onde serão definidas as obrigações e direitos 
de cada consorciado. 
 
As principais finalidades do Consórcio Público Intermunicipal são: construção de 
aterro sanitário regional, compartilhamento de equipe técnica e equipamentos, 
prestação de serviço de coleta compartilhada, comércio e parceiras para 
reaproveitamento de material reciclável. Entre as vantagens, destacam-se: solução 
conjunta para a destinação adequada dos resíduos sólidos que afetam os municípios, 
ganho de eficiência na administração e na execução das políticas públicas, aumento 
da capacidade e da eficiência da prestação do serviço público, visão de 
desenvolvimento regional e consolidação de vínculos institucionais. A gestão 
integrada consorciada também se revela uma importante estratégia para o 
cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial o 
ODS número doze, que visa assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis, baseado em ações globais e locais. 
 
O Consórcio Público Intermunicipal é uma alternativa legal para superar as limitações 
territoriais, ambientais, técnicas e econômicas que os municípios enfrentam para o 
cumprimento das determinações contidas na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
 

 

 Após a análise e definição do tempo necessário para a produção e adequação 

do conteúdo a ser divulgado, uma terceira e final versão do roteiro foi elaborado, cujo 

conteúdo está disponível no Apêndice 2. 

 

3.3 A análise dos dados 

 

 A partir de visitas da pesquisadora ao CONRESOL e aos municípios 

consorciados selecionados com base na aplicação de questionário prévio, buscou-se 

validar e enriquecer as evidências obtidas a partir dos documentos oficiais e do 

referencial teórico. 

 Assim, todos os procedimentos da pesquisa foram norteados pelos critérios 

da pesquisa qualitativa para estudo de caso único, visando conferir a validade e 
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confiabilidade do estudo elaborado, corroborado pela multiplicidade de fontes de 

evidências em relação ao fato social estudado. 

 Para o exame de documentos oficiais foi utilizada a técnica de análise de 

documentos (BOWEN, 2009) e para a os questionários e entrevistas realizadas foi 

aplicada a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011), procedendo-se 

marcações relacionadas às teorias, conceitos ou categorias que foram encontradas 

nos textos exploradas. 

 A análise e a interpretação dos dados foram realizadas por meio da técnica 

de triangulação, que consiste em mesclar diferentes métodos de coleta de dados – 

documentos oficiais, questionários, entrevistas – aliada a diferentes perspectivas 

teóricas com vistas a embasar os resultados e conclusões a respeito da investigação 

que se objetiva realizar. Assim, a análise foi construída com base nas funções e nos 

princípios da governança pública segundo o TCU, determinadas como códigos 

listados no Quadro 9: 

 

Quadro 9 – Codificação estabelecida para análise.   

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

FUNÇÕES DA 
GOVERNANÇA 

Avaliar 

Aspectos econômicos, sociais, ambientais, 
tecnológicos. 

Atendimento às necessidades da sociedade. 

Direcionar 

Estabelecer metas e indicadores. 

Avaliar os riscos que podem atingir o cumprimento 
de metas e ações. 

Monitorar  

Comparação entre os resultados planejados e os 
resultados obtidos. 

Acompanhamento sistemático da execução dos 
contratos de rateio e de prestação de serviços. 

PRINCÍPIOS DA 
GOVERNANÇA, 

segundo TCU 

Legitimidade 

Participação social. 

Comprometimento com o interesse público. 

Equidade 

Contrato de rateio entre os Municípios. 

Igualdade de voto. Igualdade entre deveres e 
direitos. 

Responsabilidade Participação nas decisões. 
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Contrato de rateio – obrigações e penalidades. 

Eficiência 

Estabelecimento de metas periódicas. 

Acompanhamento sistemático da execução dos 
contratos de rateio e de prestação de serviços. 

Probidade 

Monitoramento de condutas éticas. 

Observância às normas e aos procedimentos. 

Transparência 

Canal de disseminação de informações. 

Controle externo – social e Tribunal de Contas. 

Accountability 

Aprovação da prestação de contas anual e 
aprovação de orçamento para o ano seguinte. 

Pagamento do contrato de rateio e do contrato de 
prestação de serviços. 

Fonte: A autora, 2019 

 

 Para o cruzamento das informações constantes nas 18 Atas de Assembleia 

Geral e o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Financeira (EVTE) foi utilizada 

a triangulação, estabelecendo-se códigos a partir das funções e princípios da 

governança, a partir do referencial do TCU, o que permitiu a análise se, na dinâmica 

de funcionamento do CONRESOL. 

 A assembleia geral é realizada com periodicidade relativamente esparsa, o 

que não permitiu dentro do cronograma de planejamento da elaboração desta 

pesquisa, acompanhar a uma reunião, porém procurou-se suprir esta lacuna com a 

leitura minuciosa das atas e com as entrevistas. 

 Com relação aos dados obtidos com a aplicação dos questionários 

(Apêndices 4, 5 e 6) e entrevista semiestruturada (Apêndices 7 e 8) junto ao 

CONRESOL e aos municípios membros foi considerado o recorte temporal 

considerado o período de aplicação desse instrumento de coleta, entre os meses de 

março a outubro de 2019, confrontando-se as informações oficiais disponibilizada nos 

documentos analisados com os dados que emergiram da pesquisa de campo. 

 Pela leitura e análise do conteúdo desses documentos e do teor dos 

questionários e entrevistas, foi possível identificar se havia ou não elementos de 

governança: funções e princípios, conforme a tabela de categorias de análise, a partir 
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de frases e expressões identificadas nos registros documentais e de pesquisa de 

campo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Percorrido o caminho metodológico traçado, são apresentadas as análises e 

a interpretação dos dados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica, documental e 

entrevistas com quatro municípios consorciados debatendo-os de acordo com os 

objetivos específicos estabelecidos, com vista a responder a problemática proposta. 

  

4.1. Consórcio público intermunicipal para gestão integrada dos resíduos sólidos 

urbanos: o caso CONRESOL 

 

 A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) (Figura 3) é composta por 29 

municípios, conforme última alteração feita pela Lei Complementar Estadual PR nº 

139/2011. 

             Figura 2 – Mapa da cidade de Curitiba e Região Metropolitana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

       Fonte: COMEC, 2012 
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 O Consórcio Metropolitano de Resíduos Sólidos foi constituído em agosto de 

2001 por 10 municípios: Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, 

Campo Largo, Campo Mago, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e 

São José dos Pinhais. Inicialmente, foi instituído como consórcio público com 

personalidade jurídica de direito privado, com o objetivo de prestar serviço público de 

interesse comum, baseando-se no artigo 1º, parágrafo 3ª, da Lei Complementar 

Estadual nº 82/199824, visto que até 2005 não havia regulamentação sobre o 

consórcio público25. 

 Com o advento da Lei Federal nº 11.107/2005, em abril de 2007, os 

Municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, 

Campo Largo, Campo Magro, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, 

Pinhais, Quatro Barras, Quitandinha e São José dos Pinhais firmaram o Protocolo de 

Intenções e a Resolução nº 05/2007 para constituir o CONRESOL, com a finalidade 

de adequar a configuração do consórcio a nova legislação para organizar e proceder 

ações e atividades para a gestão do sistema de tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios integrantes, obedecida a 

legislação vigente. 

 Ao longo dos anos, outros entes municipais ingressaram no CONRESOL, 

estando atualmente (2020), composto por 23 municípios (Quadro 10): Adrianópolis, 

Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, 

Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 

Quintandinha, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. 

 

Quadro 10 – População e extensão territorial dos municípios consorciados 

Município 
 

População 
IBGE (2010) 

 
Extensão Territorial 

IBGE (2018) 

1. Adrianópolis 6.376 habitantes 
1.349,311 km² 

2. Agudos do Sul 8.270 habitantes 
192,261 km² 

3. Almirante Tamandaré 103.204 habitantes 
194,744 km² 

4. Araucária 119.123 habitantes 469,240 km² 

                                            
24 http://www.leisestaduais.com.br/pr/lei-complementar-n-82-1998-parana-dispoe-sobre-a-criacao-e-
implantacao-de-consorcio-intermunicipal-relacionado-com-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-
interesse-comum-nas-funcoes-areas-e-setores-que-especifica-e-adota-outras-providencias.  
25 Reportamos ao aporte teórico elaborado no item 2.6 sobre consórcio público. 

http://www.leisestaduais.com.br/pr/lei-complementar-n-82-1998-parana-dispoe-sobre-a-criacao-e-implantacao-de-consorcio-intermunicipal-relacionado-com-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-interesse-comum-nas-funcoes-areas-e-setores-que-especifica-e-adota-outras-providencias
http://www.leisestaduais.com.br/pr/lei-complementar-n-82-1998-parana-dispoe-sobre-a-criacao-e-implantacao-de-consorcio-intermunicipal-relacionado-com-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-interesse-comum-nas-funcoes-areas-e-setores-que-especifica-e-adota-outras-providencias
http://www.leisestaduais.com.br/pr/lei-complementar-n-82-1998-parana-dispoe-sobre-a-criacao-e-implantacao-de-consorcio-intermunicipal-relacionado-com-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-interesse-comum-nas-funcoes-areas-e-setores-que-especifica-e-adota-outras-providencias
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5. Balsa Nova 11.300 habitantes 
348,926 km² 

6. Bocaiuva do Sul 10.987 habitantes 
826,344 km² 

7. Campina Grande do Sul 38.769 habitantes 
539,245 km² 

8. Campo Largo 112.377 habitantes 
1.243,552 km² 

9. Campo Magro 24.843 habitantes 
275,352 km² 

10. Colombo 212.967 habitantes 
197,793 km² 

11. Contenda 15.891 habitantes 299,037 km² 

12. Curitiba 1.751.907 habitantes 
435,036 km² 

13. Fazenda Rio Grande 80.675 habitantes 
116,678 km² 

14. Itaperuçu 23.887 habitantes 
320,578 km² 

15. Mandirituba 22.220 habitantes 
379,179 km² 

16. Piên 11.236 habitantes 254,792 km² 

17. Pinhais 117.008 habitantes 
60.869 km² 

18. Piraquara 93.207 habitantes 
227,042 km² 

19. Quatro Barras 19.851 habitantes 
180,471 km² 

20. Quitandinha 17.089 habitantes 
447,024 km² 

21. São José dos Pinhais 264.210 habitantes 
946.435 km² 

22. Tijucas do Sul 14.537 habitantes 
671,889 km² 

23. Tunas do Paraná  6.256 habitantes 
668,478 km² 

Total  3.087.190 habitantes 10.644,276 Km² 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

 O CONRESOL contempla um sistema integrado e descentralizado de 

processamento e aproveitamento de resíduos, que consiste nos serviços de triagem, 

transbordo, transporte secundário, processamento e tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 O Consórcio foi constituído em pessoa jurídica de direito público, na forma de 

associação civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de Curitiba, localizada junto 

à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na Avenida Manuel Ribas, nº 2727, bairro 

Mercês, com atuação em todo o território dos municípios que o compõe. 

 A sua organização administrativa é composta de: Assembleia Geral, 

Presidente e Vice-Presidente, Conselho Fiscal e Conselho Técnico, Câmaras 

Técnicas e Secretaria Executiva (Figura 4).  
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Figura 3 – Estrutura organizacional do CONRESOL 

 

             Fonte: CONRESOL, 2019 

  

 A Assembleia Geral é formada pelos prefeitos das cidades integrantes do 

consórcio público com direito a um voto cada, e o Presidente tem direito a voto de 

qualidade que confere a prerrogativa de desempate na votação das deliberações. O 

quórum mínimo é de 2/3 dos consorciados presentes, que delibera, entre outros 

assuntos, sobre a inclusão ou exclusão de algum município-membro, reajuste de 

taxas, tarifas e custos, com apoio do Conselho Técnico, proposta orçamentária, 

prestação de contas, terceirizações, parcerias, acordos ou convênios, alteração do 

estatuto. 

 A presidência e vice-presidência do consórcio são exercidas por chefes do 

Poder Executivo de um dos municípios consorciados, eleitos em escrito secreto, por 

maioria absoluta para o mandato de dois anos, permitida a reeleição.  

 O Conselho Fiscal tem competência para acompanhar e fiscalizar qualquer 

operação econômica ou financeira, além do controle de gestão e de finalidade do 
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consórcio e outras atividades. É constituído por um representante e um suplente de 

cada consorciado, indicado pelos chefes do Poder Executivo de cada Município, e 

serão eleitos por maioria absoluta em escrutino secreto, para mandato de dois anos. 

 O Conselho Técnico é órgão de planejamento, acompanhamento e controle 

da operacionalização das atividades do consórcio, emitir parecer técnico sobre 

terceirização, convênios, parceria, acordos com órgãos públicos e entres privados, 

emitir parecer técnico sobre reajuste das taxas, tarifas e custos, entre outras 

atribuições. É constituído de um representante e um suplente de cada município-

membro indicados pelos respectivos chefes do Poder Executivo, sendo presidido por 

um de seus membros eleito por escrutino secreto para mandato de dois anos. 

 A Câmara Técnica poderá ser constituída sempre que necessário e será 

composta de representantes técnicos dos municípios-membros, indicados pelos 

chefes do Poder Executivo, podendo ser incluída a participação de outros profissionais 

com notório saber. Ao ser constituída a câmara técnica será deliberado sobre sua 

finalidade, atribuições e prazo de duração. 

 A Secretaria Executiva trata-se de órgão executivo do CONRESOL 

constituída por um secretário executivo e pelo corpo técnico e administrativo, 

nomeado pelo Presidente e referendado pela Assembleia. 

 No que tange ao patrimônio do consórcio é constituído por aqueles bens 

adquiridos a qualquer título, doados por entidades públicas ou particulares ou 

transferidos pelo município-membro por meio de contrato de programa, instrumento 

de transferência ou alienação. 

 Os recursos financeiros são provenientes das contribuições periódicas dos 

municípios consorciados, por meio de contrato de rateio, em razão da quantidade de 

resíduos gerados por cada ente consorciado e destinado ao tratamento no sistema 

gerenciado pelo consórcio, cujo cálculo é realizado anualmente. São provenientes 

também de auxílios, contribuições e subvenções concedidas por entidades públicas 

ou particulares, rendas de seu patrimônio, doações, alienações de seus bens, entre 

outras fontes financeiras. 

 O quadro de pessoal é formado por servidores concursados ou ocupantes de 

cargo comissionado, cedidos pelos municípios participantes para o CONRESOL. 

Atualmente, a estrutura organizacional do Consórcio (Quadro 11) conta com 10 

servidores efetivos cedidos e 5 comissionados, assim dispostos: 
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              Quadro 11 – Cargos da estrutura organizacional do CONRESOL 

Cargo Quantidade Provimento 

Administrador 01 Em comissão 

Assessor Jurídico 01 Em comissão 

Assistente Administrativo 02 Efetivo cedido 

Contador 01 Em comissão 

Controlador Interno 01 Efetivo cedido 

Coordenador de Fiscais 01 Efetivo cedido 

Fiscal de Aterro 06 Efetivo cedido 

Secretário Executivo 01 Em comissão 

Técnico  01 Em comissão 

                 Fonte: Portal da Transparência do CONRESOL, 2019 

 

 Com a formação do CONRESOL, pretendeu-se organizar e realizar as ações 

e atividades pertinentes à gestão do sistema de tratamento e destinação final dos RSU 

gerados pelos municípios consorciados, como consta no Plano de Gerenciamento do 

Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos aprovado pela Resolução nº 

003/2018 (CONRESOL, 2018).  

 Destaca-se que a qualquer momento o município-membro pode se retirar do 

consórcio. Para isso é necessário formalizar sua intenção no prazo de 180 dias, 

perante a Assembleia Geral. 

 Sobre o destino dos resíduos coletados, esses são direcionados a dois aterros 

sanitários credenciados: o Estre Ambiental S/A localizado na cidade de Fazenda Rio 

Grande (Figura 5) e o aterro Essencis Soluções Ambientais S/A localizado na cidade 

de Curitiba (Figura 6). Tal destinação ocorre por meio de contratos firmados com o 

consórcio.  
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Figura 4 - Estre Ambiental S/A localizado na cidade de Fazenda Rio Grande 

 
Fonte: Google Earth, 2019 

 

Figura 5 - Essencis Soluções Ambientais S/A na cidade de Curitiba 

Fonte: Google Earth, 2019 
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 De acordo com levantamento elaborado pelo CONRESOL, em 2017 estes 

dois aterros sanitários receberam 817.215.71 de RSU oriundos dos municípios 

consorciados, como consta no Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira 

(CONRESOL, 2018), sendo o aterro Estre Ambiental S/A aquele que recebe a maior 

parte desse volume. No Quadro 12, observa-se o volume de RSU destinado aos 

aterros sanitários entre 2010 a 2017. 

 

Quadro 12 – Disposição dos RSU nos dois aterros sanitários cadastrados, no período 
de 2011 a 2017 (quantidades em tonelada) 

ANO ESSENCIS ESTRE TOTAL 

(nov/dez) 2010 3.412,87 132.239,56 135.652,43 

2011 35.240,10 779.334,11 814.574,21 

2012 25.116,91 803.599,49 828.716,40 

2013 20.174,46 821.700,85 841.875,31 

2014 21.947,53 836.012,83 857.960,36 

2015 13.972,38 841.717,93 855.690,31 

2016 - 827.153,25 827.153,25 

2017 4.435,68 812.780,03 817.215,71 

TOTAL 124.299,93 5.854.538,05 5.978.837,98 

Fonte: CONRESOL, 2018 

 

 Observa-se no quadro acima, que a medida em que novos municípios foram 

integrando ao sistema, o volume de resíduos recebidos nos aterros sanitários 

aumentou, o que evidencia a necessidade da gestão integrada ser instrumentalizada 

com estratégias que viabilizem o enfrentamento do problema do RSU, mormente 

quanto ao aproveitamento dos resíduos em processos de reciclagem, composto 

orgânico, utilização como insumo energético, e outros. 

 

4.2  O arranjo institucional em consórcio público intermunicipal para gestão integrada 

dos resíduos sólidos urbanos 

 

 Para o exame do arranjo institucional em consórcio público partiu-se da leitura 

e interpretação da Lei nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007, disponíveis no site 

do Governo Federal, do Protocolo de Intenções datado de abril de 2007 e Atas de 

Assembleias Geral de acesso público e disponível no Portal da Transparência do 

CONRESOL, das informações obtidas com os questionários direcionados ao 
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respondente do consórcio público e dos municípios membros, bem como das 

entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo junto ao consórcio público 

investigado e aos municípios de Araucária, Colombo, Curitiba e Itaperuçu. 

 A luz do referencial teórico construído durante a pesquisa, o consórcio público 

enquanto modalidade de gestão em parceria entre dois ou mais entes federativos, em 

especial municípios, pressupõe um acordo de vontade política com vistas a buscar 

solução para problemas em comum e garantir a eficiência na prestação de serviço 

público. 

 O consórcio público em comento está em conformidade legal na sua 

constituição, cumprindo a principal exigência para que um município ingresse, qual 

seja, a adesão ao Protocolo de Intenções e a aprovação pelo respectivo Poder 

Legislativo Municipal, o que confere legitimidade à adesão. 

 A análise das 18 atas referentes à 26ª Assembleia Geral e a 43º Assembleia 

Geral, realizadas no período de 31.03.2014 a 30.01.2019, permitiu extrair que o 

número de municípios participantes nas Assembleias (Quadro 13) varia entre 07 a 22 

presentes, implicando, muitas vezes, num quórum inferior a metade do número de 

membros consorciados.  

 

Quadro 13 – Municípios membros presentes nas assembleias realizadas entre 2014 
a 2019. 

Município 
Ingresso 

no 
CONRESOL 

ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º 33º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 

1. Adrianópolis abr/14 
  

x x 
    

x 
    

x 
    

2. Agudos do Sul jul/09 
             

x 
 

x 
 

x 

3.Almirante 

Tamandaré ago/01 
    

x 
     

X x 
 

x x 
 

x x 

4. Araucária nov/01 
  

x x 
 

X 
   

x 
        

5. Balsa Nova ago/01 
 

x x x x X x x x x X x x x x x 
 

x 

6. Bocaiuva do Sul ago/07 x x x x 
 

X x x x x X 
 

x x 
    

7. Campina Grande 

do Sul ago/01 
  

x 
          

x x 
   

8. Campo Largo ago/01 
  

x x 
      

X 
  

x 
 

x x x 

9. Campo Magro ago/01 
 

x x 
  

X x x x 
 

X x x x x x x x 

10. Colombo nov/01 
 

x 
 

x 
 

X 
 

x 
     

x x x x x 

11. Contenda ago/01 x 
 

x x x X x x x 
 

X x 
 

x x x 
 

x 
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12. Curitiba ago/01 x x x x x X x x x x X x x x x x x x 

13. Fazenda Rio 

Grande ago/01 x x 
 

x x X 
  

x x 
  

x x 
  

x x 

14. Itaperuçu dez/14 
 

x 
           

x x x x x 

15. Mandirituba ago/01 
             

x 
 

x x x 

16. Piên jan/13 
  

x 
        

x 
 

x 
 

x x x 

17. Pinhais nov/01 x x x x x X x 
  

x X x x x 
 

x x x 

18. Piraquara jul/09 
 

x x x x 
  

x x x 
 

x 
 

x x x x x 

19. Quatro Barras nov/01 
 

x 
   

X x 
     

x x 
    

20. Quitandinha nov/01 x x 
 

x 
 

X x x x x X x x x 
 

x x x 

21. São José dos 

Pinhais ago/01 x x 
 

x 
 

X x 
  

x x 
 

x x 
 

x 
 

x 

22. Tijucas do Sul jul/09 
 

x x 
 

x X 
 

x x x x 
 

x x 
   

x 

23. Tunas do 

Paraná  mai/10 
 

x 
           

x 
    

Total de comparecimento 7 14 13 13 8 13 9 9 10 10 10 9 10 22 9 14 10 17 

Fonte: Pesquisa de campo, 2019 

 

 O quadro acima revela a baixa participação dos municípios nas reuniões do 

consórcio. Isso pode ser interpretado como pouca responsabilidade por parte da 

maioria dos membros com o funcionamento do consórcio público ou ainda a 

concomitância com outros compromissos das agendas dos Chefes dos Executivos 

desses municípios. 

Outro ponto recorrente que se destaca no teor dos registros das atas é a 

inadimplência de alguns municípios com o cumprimento do contrato de rateio. O 

CONRESOL é subsidiado financeiramente pela receita oriunda do contrato, 

consistente no pacto de remuneração definido no Protocolo de Intenções em que cada 

município membro compromete-se, mensalmente, a repassar determinada quantia 

proporcional ao volume de RSU destinado ao aterro sanitário.  

Dos dados coletados por meio da análise do conteúdo dos documentos 

oficiais e das respostas obtidas dos respondentes em questionários e entrevistas, 

observou-se que o principal, senão o único, mecanismo que o CONRESOL possui 

para regular o descumprimento do contrato de rateio é o controle a partir do 

vencimento mensais e a aprovação em assembleia geral do pedido de parcelamento 

da dívida pelo município inadimplente. 
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A Lei 11.107/2005, que regulamente as normas gerais sobre consórcio público 

estabelece sobre o contrato de rateio, enquanto obrigação do ente consorciado e 

forma de obtenção de recursos para custeio das atividades. 

 

Art. 8º Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público 
mediante contrato de rateio.  
§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo 
de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos 
contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em 
programas e ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de 
serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.  
§ 2º É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio 
para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações 
de crédito.  
§ 3º Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio 
público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no 
contrato de rateio.  
§ 4º Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações 
necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, 
todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de 
rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da 
Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou 
projetos atendidos.  
§ 5º Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente 
consorciado que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, 
as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato 
de rateio.  

 

A inadimplência compromete diretamente a sustentabilidade financeira do 

consórcio, na medida em que o arranjo institucional demanda a observância dos 

direitos e deveres assumidos pelos membros, do pacto de cooperação que permeia a 

gestão consorciada fundada na busca de melhores resultados a menor custo, com 

economicidade e eficiência (FARIAS, 2017; BRITO, 2018). 

Diante desse dado, durante a pesquisa de campo junto aos municípios 

entrevistados (Araucária, Colombo, Curitiba e Itaperuçu) foi inquirido sobre a 

regularidade do pagamento do contrato de rateio e sobre a arrecadação da taxa de 

coleta de lixo. Todos relataram que passaram por dificuldades no cumprimento dos 

pagamentos das cotas de rateio.  

Itaperuçu e Curitiba informaram que as taxas cobradas anualmente da 

população para as despesas com coleta de lixo não cobrem integralmente os custos 

com o serviço público e, por consequência, o contrato de rateio, sendo necessário 

utilizar outros recursos municipais disponíveis, mas ainda assim estão em dia com 

suas obrigações perante o CONRESOL.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
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Araucária e Colombo descreveram as dificuldades e também as medidas 

tomadas para solucionar a questão. Passaram a lançar mensalmente a cobrança da 

taxa de coleta de lixo juntamente na tarifa de água e esgoto, em parceria com a 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), reduzindo com isso o índice de 

inadimplência da taxa de coleta de lixo, aumentando a eficiência na sua arrecadação 

e, por consequência, mantendo a regularidade no cumprimento do contrato de rateio. 

A análise das atas de assembleia revelou a constante preocupação com o 

cumprimento do contrato de rateio e, por consequência, o cumprimento das 

obrigações financeiras adquiridas pelo CONRESOL, mormente o pagamento do 

contrato para o uso dos aterros sanitários (Estre Ambiental S/A e Essencis Soluções 

Ambientais S/A), folha de pagamento e fornecedores em geral. 

Em alguns trechos dos registros das atas das assembleias é perceptível a 

preocupação com a estabilidade financeira da gestão consorciada e o cumprimento 

das obrigações contratuais e legais, além do periódico registro de prestação de contas 

anuais e aprovação de orçamento. Destaca-se alguns pontos relatados nas atas: 

 

Reitera que o momento é de absoluta insegurança e imprevisibilidade com relação 
ao aspecto econômico e financeiro das prefeituras (...) manteve pelo menos os 
mesmos valores para o ano que vem, evitando assim qualquer investimento a mais 
que possa pesar para os municípios. Entende que o grande desafio de todos é 
garantir manutenção dos serviços. (...) Esclarece que o preço hoje cobrado foi 
possível porque o Consórcio trabalhou para garantir que não houvesse impacto para 
os Municípios, e esclarece que defende a posição do Município de Fazenda Rio 
Grande, mas a consequência é o aumento de valores para o ano que vem ....” (Ata 
nº 34, 2015) 
 
... informa que os pagamentos são realizados conforme a entrada de recursos dos 
municípios e que dividiu as contas do Consorcio em três contas bancárias: uma só 
para impostos, outra só para pagamento da Estre Ambiental S/A e outra para as 
demais despesas do Consórcio. (...) esclarece também que a dívida atrasada do 
ano de 2012 será liquidada agora. O Prefeito Municipal de Balsa Nova coloca a 
todos que com estes atrasos o Consórcio está tendo um passivo que posteriormente 
a empresa possa cobrar do Consorcio estes atrasos. (...) O Presidente esclarece 
que os pagamentos foram negociados com a Estre, ou seja, o pagamento em dia 
do novo contrato e a quitação gradativa e programada da dívida anterior. (Ata nº 36, 
2016)  
 
... municípios solicitando repactuações de valores que precisam ser aprovados no 
primeiro semestre deste ano, haja vista a lei de responsabilidade fiscal. (...) O 
Gerente Administrativo financeiro chamou a atenção para que os Prefeitos 
obedeçam as normas estabelecidas pela LRF (Lei Complementar nº 101/2000), 
bem como deixem devidamente empenhado os gastos com o CONRESOL afim de 
não haver problemas junto ao TCE/PR, tanto gastos do CONRESOL quanto dos 
Municípios, afinal no início do ano de 2016 o Consórcio recebeu uma APA do TCE 
solicitando esclarecimentos das divergências das dívidas informadas pelos 
municípios e os valores indicados pelo Conresol foi informado a realidade das 
dívidas cadastrados junto ao consórcio.” (Ata nº 37, 2016) 
 



67 
 

... as novas gestões que assumirão o comando das prefeituras e as dificuldades 
financeiras de alguns destes municípios propõe que no contrato de rateio do 
exercício de 2017, e seguintes, seja previsto o parcelamento do valor do capital e 
custeio em 06 (seis) parcelas consecutivas. (Ata nº 38, 2016) 
 

 

A partir dos dados expostos, identificam-se elementos de governança pública, 

em especial os princípios da legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, 

probidade, transparência e accountability. Pode-se considerar que tais elementos 

norteiam as práticas existentes na gestão do CONRESOL. 

Com efeito, fatores determinantes, como crises financeiras nacional ou 

internacional que podem atingir o país, a mudança de gestão nas prefeituras, em 

razão de novos mandatos eleitorais, e a própria habilidade do gestor municipal e sua 

equipe em gerir o orçamento público constituído por escassos recursos para fazer 

frente ao custeio das demandas sociais, podem refletir, ainda que indiretamente, no 

cumprimento do contrato de rateio e, em última análise, no arranjo institucional do 

consórcio. 

Por seu turno, o consórcio pode valer-se das funções da governança (avaliar, 

direcionar e monitorar) para instrumentalizar as estratégias que visem minimizar os 

impactos por eventuais inadimplências dos municípios membros e garantir a 

estabilidade financeira do consórcio. Ao levar em consideração os cenários 

econômicos, as demandas e a disponibilidade de recurso de cada membro (avaliar), 

o CONRESOL pode estabelecer o direcionamento a ser dado no trato da questão dos 

contratos de rateio (direcionar), identificando dos pontos a serem corrigidos e os riscos 

a serem evitados ou minimizados (monitorar). 

O arranjo institucional também se configura na busca para solução de um 

problema em comum. A partir do pressuposto de interesse comum, a parceria e a 

cooperação entre os consorciados conferem ganho de eficiência na administração e 

execução das políticas públicas e despesas públicas, maior capacidade de diálogo e 

negociação frente as esferas públicas e privadas, aumento da capacidade e eficiência 

da prestação do serviço público, no caso do CONRESOL a disposição final adequada 

dos RSU e, por consequência o cumprimento da legislação pertinente, mormente a 

Lei 12.305/2010 (PNRS), e facilidade no acesso a recursos públicos federais e 

estaduais para fomento destinação adequada de resíduos sólidos urbanos. 



68 
 

Assim sendo, questionou-se aos responsáveis pela gestão de RSU nos 

municípios o que motivou o ingresso no CONRESOL, se foram objetivos técnicos, 

financeiros, político, cumprimento da lei e/ou ambiental.  

Dos 09 municípios que contribuíram com a pesquisa e responderam ao 

questionário,  08 desses afirmam que o critério financeiro foi o principal objetivo para 

a busca da gestão consorciada, ou seja, a necessidade de otimizar os poucos 

recursos públicos disponíveis para serem empregados na coleta e disposição final de 

RSU. 

A pesquisa de campo também evidenciou que os critérios técnicos e 

ambientais foram relevantes para a tomada da decisão de ingressar no CONRESOL 

(Figura 7), na medida em que a gestão consorciada permite acesso à técnicas de 

disposição final de RSU que, isoladamente, o município não teria condições de 

implantar, bem como a preocupação em dar a destinação ambientalmente adequada 

para os RUS. 

 

   Figura 6 – O(s) objetivo(s) principal(is) do Município para ingressar no CONRESOL   

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2019. 

 

Questionou-se se as ações e projetos realizados pelo CONRESOL 

contemplam as necessidades do Município sobre a destinação final dos RSU, sendo 

que 90% dos respondes afirmaram positivamente. Porém, 10% afirmaram que atende 

apenas parte das necessidades, pois o consórcio é muito focado nos resíduos 

domiciliares, mas outros tipos de resíduos, como aqueles derivados de construção 

civil, deixam a desejar.  
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O CONRESOL direciona os RSU coletados nas cidades que compõem o 

consórcio para os aterros sanitários contratados e que estão em conformidade com 

as exigências legais e licenciamento ambiental aprovado, conforme dados extraídos 

dos sites da ESTRE AMBIENTAL S/A26 e da ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS27, 

o que permite aos municípios consorciados dar cumprimento ao disposto no art. 5428 

do PNRS. 

O comprometimento e a participação efetiva dos municípios membros nas 

assembleias gerais para as discussões necessárias, disponibilização de pessoal para 

compor os Conselho Técnico e Fiscal, prestar as informações e dados sobre a coleta 

dos RSU, o cumprimento das obrigações decorrentes do Protocolo de Intenções, são 

elementos essenciais que permeiam o arranjo institucional para se concretizar a 

finalidade para a qual o consórcio foi criado, pois a gestão consorciada do RSU deve 

visar a eficiência da prestação do serviço público, e não ser sinônimo de mera 

transferência do múnus público. 

A partir dessa perspectiva, questionou-se também os gestores municipais 

responsáveis pela destinação dos RSU nos municípios consorciados, sobre o 

comprometimento e mecanismo da articulação integrada entre os membros. Apurou-

se que todos os municípios são convidados ou convocados pelo CONRESOL a 

participar das reuniões, com a finalidade de trazer soluções aos problemas e conflitos 

sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

 Da mesma forma, buscou-se evidências sobre a participação dos municípios 

nas reuniões. As respostas demostram que 70% dos gestores participam efetivamente 

das reuniões quando comunicado. E 30% dos respondentes disseram que 

parcialmente, ou seja, que não estão presentes em todas as reuniões. Tais dados 

corroborando como os números de presença extraídos das atas analisadas. Conclui-

se sobre a participação dos consorciados nas assembleias que esta não é plena, 

mesmo sendo a assembleia geral o órgão supremo do CONRESOL com poder 

decisório, dada a sua importância na estrutura do arranjo institucional de um consórcio 

público. 

                                            
26 http://www.estre.com.br/solucoes-para-cidades/aterro-sanitario/ 
27 https://www.essencis.com.br/tratamentoedestinacao 
28 Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do 
art. 9o, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei. - 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm 

http://www.estre.com.br/solucoes-para-cidades/aterro-sanitario/
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Foi questionado se o município contribui ou participa sugerindo ou propondo 

técnicas, soluções, levando novas estratégias para a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos. Apurou-se que 70% dos respondentes contribuem e 30% dos entrevistados 

responderam que parcialmente, ou seja, que nem sempre colaboram.  

A partir desses dados, pode-se considerar que a modalidade de gestão 

consorciada, enquanto estratégia para possibilitar acesso a tecnologias, soluções e 

medidas que, isoladamente, o município não conseguira alcançar, por escassez de 

recursos financeiros, de estrutura e de pessoal técnico disponível, viabiliza a 

colaboração e o compartilhamento de ações para melhor gestão de RSU.  

Esse arranjo institucional permite a troca de estratégias, técnicas ou soluções 

para a disposição final adequada dos resíduos entre aqueles municípios que 

conhecem ou dispõem da tecnologia ou de recursos financeiros e humano, com 

aqueles municípios que não possuem. Essa prática colabora para o alcance do ODS 

12, ao possibilitar que os municípios hajam em acordo como o dispositivo legal da 

PNRS, que visa contribuir para a preservação do meio ambiente e alcançar o manejo 

ambientalmente adequado dos RSU, lançando mão de várias técnicas para a redução 

do volume produzido e para a disposição final correta de todo resíduo coletado nas 

cidades, minimizando com isso os impactos negativos da geração de lixo. 

Assim sendo, pode-se concluir que a governança pública permite a gestão 

estratégica do consórcio público e o efetivo monitoramento da alta administração, 

instrumentalizando o arranjo institucional pautado na parceria e cooperação, com a 

finalidade de concretizar os resultados das decisões que toma e, em última análise, 

atender ao interesse público. 

 

4.3 A participação dos municípios na gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no 

consórcio público da Região Metropolitana de Curitiba/PR  

  

A análise da participação dos municípios no CONRESOL baseou-se nos 

dados coletados em documentos oficiais, nas respostas ao questionário encaminhado 

aos 23 membros, sendo que apenas 09 respondentes contribuíram com a pesquisa, 

e nas entrevistas realizadas com 04 municípios. 

Atualmente, 23 municípios da RMC compõem o CONRESOL, cuja 

organização administrativa é composta por assembleia geral em que todos os 

membros possuem assento e direito igualitário a voto; Presidência e Vice-Presidência, 
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que são eleitos entre os Prefeitos Municipais dos consorciados, além de Conselho 

Fiscal e Conselho Técnico, Câmaras Técnicas e Secretaria Executiva. Esta estrutura 

organizacional está desenhada no Protocolo de Intenções e Resolução nº 05/2007. A 

participação do município membro acontece de diversas maneiras dentro da dinâmica 

do CONRESOL. 

 Os municípios membros são representados pelos respectivos Prefeitos 

Municipais, os quais são convocados para participarem das assembleias gerais, 

periodicamente realizadas, em que são tratadas as principais questões, deliberações 

e tomadas as decisões pertinentes, por voto da maioria simples, sobre assuntos como 

contratação de serviços de terceiros, celebração de convênios e parcerias com entes 

públicos federal, estaduais ou municipais, ou entes privados, referendar a indicação 

do Secretário Executivo, dar posse aos membros dos Conselhos Fiscal e Técnico, 

deliberar sobre a inclusão ou exclusão de membros, deliberar sobre ajuste de tarifas, 

taxas e custos, aprovar contrato de rateio, aprovar proposta orçamentaria, balanços, 

relatórios de contas em geral, entre outros. 

 A participação dos municípios consorciados se efetiva, em especial, na 

atuação junto a Assembleia Geral e com a designação de servidores públicos 

municipais para compor os Conselhos Técnico e Fiscal. 

 Do Protocolo de Intenções do CONRESOL extrai-se que a composição dos 

Conselhos é constituída por um representante e um suplente indicado por cada 

consorciado, ou seja, para cada Conselho o Município pode indicar um representante 

e um suplente. 

 Diante dessa informação oficial, buscou-se na pesquisa de campo obter 

dados sobre a dinâmica dessa composição. Na entrevista realizada junto aos 

Municípios de Araucária, Colombo, Curitiba e Itaperuçu pode-se compreender que 

para o Conselho Técnico são, via de regra, indicados servidores municipais efetivos e 

relacionados com a coleta de RSU e limpeza urbana da cidade, e para o Conselho 

Fiscal são indicados servidores relacionados a respectiva Secretaria Municipal de 

Finanças. Em razão das atribuições dos Conselhos Técnico e Fiscal, a utilização do 

critério de escolha dos servidores municipais relacionados à coleta de RSU e ao setor 

financeiro para compor os grupos é pertinente, na medida em que analisa as 

competências de cada Conselho, embora não haja oficial qualquer exigência nesse 

sentido. 
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 O Conselho Técnico tem por atribuição, essencialmente, planejar, 

acompanhar e fiscalizar permanentemente as atividades do CONRESOL, inclusive 

dos serviços contratados ou concedidos, portanto, que atua diretamente na 

elaboração das medidas e na solução dos problemas técnicos sobre a disposição final 

do RSU. 

 O Conselho Fiscal, por sua vez, é responsável por supervisionar as atividades 

financeiras dentro do CONRESOL, fiscalizando a rotina contábil, acompanhando 

qualquer operação financeira, além de exercer o controle de gestão e de finalidade do 

consórcio e emitir parecer sobre a proposta orçamentária. 

 Por essa razão, a escolha de servidores municipais diretamente ligados ao 

serviço público de coleta de RSU e a Finanças de cada cidade viabilizada a 

participação do município nas questões técnicas e financeiras sobre a gestão 

consorciada.  

 Para atuação efetiva do consórcio, todos os temas técnico ou fiscal passam 

antes pelos Conselhos e depois são submetidos à deliberação e aprovação da 

Assembleia Geral. A dinâmica é assim descrita: 

 
Nesse ambiente do Conselho Técnico e Fiscal é onde surgem as dúvidas, as 
correções de texto e ali é os esclarecimentos. Então quando chega na assembleia, 
os técnicos municipais já levaram para os Secretários de Finanças, Secretários de 
Meio Ambiente e para o próprio Prefeito como que está sendo visto. Então quando 
chega na assembleia, já tem toda a orientação técnica, então dificilmente há 
divergência na assembleia por conta do saneamento antes nos conselhos. 
(Entrevista CONRESOL, 2019). 

 

 De acordo com Pereira e Moreira (2016), o que leva à criação de um consórcio 

público é a necessidade de atender demandas sociais específicas, a prestação de um 

serviço público mais eficiente e a menor custo, por essa razão a cooperação e a 

integração entre os membros do CONESOL são pressupostos da participação na 

gestão consorciada de RSU. Nesse sentido, a atuação de servidores municipais, além 

do Prefeito Municipal, enquanto representantes dos municípios membros, permite o 

efetivo envolvimento com a gestão consorciada e o fortalecimento do vínculo 

institucional. 

 No consórcio, é garantido a cada município a participação igualitária, porém 

existe maior influência política e direcionamento das deliberações por aqueles 

municípios de maior porte e com maior capacidade técnica e financeira, refletindo na 

dinâmica dessa participação. 
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 Compõe o CONRESOL, municípios com diferentes características 

geográficas, econômicas, sociais, geológicas, culturais e políticas. Inegavelmente, 

essa diversidade reflete na gestão consorciada, pois, como sustenta Brito (2018), as 

circunstâncias econômicas, sociais, culturais, políticas, o porte e a distância territorial 

de cada cidade membro propicia o predomínio dos municípios maiores sobre os de 

menor porte na condução das deliberações dentro do consórcio. 

  Diante desse fato, investigou-se a predominância ou não de municípios de 

maior porte sobre as decisões do consórcio e como o município participa da 

elaboração das ações e da tomada de decisões do consórcio: 

 

O consorcio é dividido em Conselho Técnico e Conselho Fiscal. E Conselho 

Técnico, cada município que participa do consorcio designa um titular e um suplente 

para participar do consórcio. E as decisões são tomadas em conjunto com todos os 

membros. Desde o menor município até o maior, então o peso de opiniões é igual 

para todos com relação a decisão. Então tudo é dividido. Depois tem as atribuições 

que cada um pode fazer, as vezes um município acaba tendo mais funções que 

outro, dependendo da estrutura que ele tem. Então vamos dizer assim: Curitiba, ela 

atua mais firmemente no consorcio do que um município de menor porte, porque 

ela tem um corpo técnico maior consegue participar mais. Um município que não 

tem nenhuma pessoa de nível superior, ela não consegue acompanhar tanto a 

questão técnica do consorcio, mas tecnicamente todos são convidados para 

participar. Digamos, na prática dos vinte e três, vinte e quatro municípios, não 

lembro quantos, só meia dúzia participa, o resto nem aparece. Como você não 

obteve resposta para pergunta, é a mesma participação nossa (Entrevista, 2019). 

 

De fato, não havendo uma semelhança das circunstâncias econômica, 

cultural, política, geográfica entre os municípios participantes, naturalmente aqueles 

de maior porte e com maior capacidade técnica e influência política acabam 

predominando na condução da gestão consorciada. Isso implica, necessariamente, 

em um fator negativo, pois o marco central do consórcio é exatamente o objetivo em 

comum afeto à todos os consorciados: a satisfação de uma demanda social, a 

eficiência na prestação de um serviço público, maior acesso à tecnologia, redução do 

custo da coleta do RSU e a preservação do meio ambiente pela adequada destinação. 

Vale lembrar que o consórcio público é uma modalidade de gestão que 

permite o fortalecimento dos municípios, em especial os menores, na medida que 

podem ter acesso a planejamento adequado, tecnologia, recursos públicos, força 

política e maior capacidade de implementar as políticas pública e ofertar o serviço 

público pertinente que, isoladamente, o município teria dificuldade em alcançar ou não 

lograria êxito em alcançar (FERNANDES et al., 2014; PEREIRA; MOREIRA, 2016). 
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Dentro da dinâmica da participação dos municípios no CONRESOL 

identificou-se a presença dos princípios da governança pública, em especial: (i) a 

equidade, consubstanciada na igualdade de voto e de direitos e deveres; (ii) a 

responsabilidade, materializada na participação das decisões; (iii) a eficiência, com o 

acompanhamento sistemático da execução dos contratos de rateio e de prestação de 

serviços pelos Conselhos Técnico e Fiscal;  (iv) a probidade, pela observância às 

normas; (v) a transparência, com o aceso as informações e dados pelos Conselhos e 

pela Assembleia Geral e; (vi) accountability, com o acompanhamento da rotina 

contábil do consórcio. 

A participação dos municípios também enseja a existência de um canal de 

informações, enquanto ferramenta importante para que se concretize a gestão 

consorciada. No caso em estudo, as reuniões da Assembleia Geral e as reuniões dos 

Conselhos Fiscal e Técnico são os canais mais importante de informações para os 

gestores municipais, visando subsidiar as deliberações e votações. A Assembleia 

Geral e os Conselhos Técnico e Fiscal, de acordo com os entrevistados, também têm 

a função de disseminar as informações entre os membros, bem como que há um canal 

de informações à sociedade, por meio do Portal da Transparência do CONRESOL29, 

sobre a gestão consorciada.  

Evidenciou-se nas entrevistas, que o consórcio possui mecanismos e canais 

de comunicação para acesso dos consorciados a informações, dados, resoluções de 

problemas e decisões do CONRESOL. Essa comunicação se materializa entre os 

membros por meio de da troca diária de e-mail, mensagem de texto via celular e 

página em Google Drive para encaminhar arquivo de documentos maiores. De acordo 

com o gestor de RSU de município de Araucária: 

 

... a comunicação é praticamente diária. Tem a comunicação por e-mail. Tem a 

comunicação hoje mais usada, que é o WhatsApp, que todo mundo usa e todo 

mundo tem para se comunicar instantaneamente. A gente tem página no Google 

Drive também para pôr documentos maiores, para poder passar edital, passar 

propostas. Como a gente trabalha está tentando contratar uma usina para 

tratamento de lixo, então a gente está estudando bastante propostas, e os 

documentos são pesados, a gente acaba tramitando por outros meios um arquivo 

mais pesado. Por e-mail, a gente faz o cadastro e descadastro do caminhão para o 

aterro, comunicação de reunião, comunicação de qualquer coisa que passa no 

consorcio vem por e-mail e WhatsApp (Gestor do município de Araucária, 2019).  

 

                                            
29 https://conresol.elotech.com.br/portaltransparencia// 
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Um canal de comunicação e disseminação de informações eficiente é um 

instrumento de gestão democrática, na medida que viabiliza a participação e a troca 

de dados entre os membros e também à sociedade, visto que o consórcio público tem, 

em última análise, o compromisso com o interesse público em comum: a destinação 

final adequada dos resíduos sólidos coletados nas cidades que compõem o consórcio 

público.  

Contudo, a via de comunicação deve ser dupla: ao mesmo tempo em que o 

CONRESOL disponibiliza as informações aos seus membros e a sociedade, também 

deve o consorciado apresentar os dados necessários sobre a coleta de RSU com 

vistas a subsidiar a gestão consorciada. Nesse quesito todos os municípios alegam 

prestar as informações e fornecer dados sobre os resíduos sólidos urbanos da sua 

cidade. 

Pelos registros constantes nas atas de Assembleia Geral analisada e no 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-financeiro (EVTE) elaborado a partir dos 

dados levantados pelos consorciados sobre o RSU coletados, portanto documentos 

oficiais e de acesso público, indica que, de fato, há evidência de efetiva colaboração 

dos municípios na prestação de informações e dados necessários sobre a coleta de 

RSU, com vistas à subsidiar a gestão consorciada. 

Nessa medida, na dinâmica do CONRESOL observou-se alguns princípios da 

governança: a legitimidade, a responsabilidade, a eficiência, a probidade, a 

transparência, e accountability, pois que se materializam por meio de ações como 

participação nas decisões, a prestação de contas e aprovação de orçamento, a efetiva 

troca de comunicação por variados meios, inclusive eletrônico como e-mail. 

A importância de um canal de informações instituído pelo CONRESOL permite 

o planejamento, a coordenação, o controle e a fiscalização que conduzem, em última 

análise, a racionalidade e a eficácia da prestação do serviço público executado por 

meio do consórcio público (PEREIRA; MOREIRA, 2016). 

Outro ponto que se reputou relevante a ser investigado foi compreender se 

são estabelecidos metas, indicadores, avaliação de risco, para embasar o 

planejamento e a analisar os resultados alcançados. Na entrevista junto ao 

CONRESOL foi afirmado que as metas “são deliberadas pelo Conselho Fiscal e 

Conselho Técnico e aprovadas pela Assembleia”, porém, na análise das Atas de 

Assembleia Geral não se identificou com clareza tais metas. 
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Em relação a avaliação de riscos que podem afetar a execução das ações ou 

medida adotadas e comprometer o cumprimento das metas, foi informado pelo 

CONRESOL que são consideradas como medidas as de cunho administrativo – sobre 

folha de pagamento e custos de manutenção – e de cunho técnico afeto aos contratos 

de prestação de serviços em execução e os de rateio. Os riscos são considerados na 

perspectiva das obrigações e penalidades previstas no contrato de rateio e na 

responsabilidade dos municípios estabelecida no Protocolo de Intenções e nas 

Resoluções orçamentárias, e na perspectiva das obrigações previstas nos contratos 

de prestação de serviços vigentes. 

Pela análise dessas respostas e pelo teor das atas das reuniões entre os 

municípios consorciados, o estabelecimento de metas e avaliação de riscos são 

voltados essencialmente ao cumprimento dos contratos de rateio e dos contratos com 

os prestadores de serviços, que seriam principalmente aqueles firmados com as 

empresas detentoras dos aterros sanitários. 

E é nessa mesma perspectiva das obrigações e penalidades previstas no 

contrato de rateio e Protocolo de Intenções, e na perspectiva das obrigações previstas 

nos contratos de prestação de serviços que o CONRESOL avalia as ações 

desenvolvidas e a eficiência dos recursos financeiros aplicados na gestão 

consorciada.  

Outro fator determinante para o funcionamento do consórcio diz respeito a sua 

forma de financiamento. Como evidenciado anteriormente, o descumprimento por 

parte dos municípios, mormente, quanto ao pagamento pontual e mensal do contrato 

de rateio, prejudica o cumprimento, por parte do CONRESOL, dos contratos firmados 

de prestação de serviço. Esse fato fica evidenciado nos registros das Atas de 

Assembleia Geral: 

 
Colocado em discussão o Prefeito Municipal de São José dos Pinhais questiona 
acerca do pagamento a ser realizado à Estre Ambiental S/A, qual é o prazo 
concedido por aquela empresa para o pagamento. (...) informa que os pagamentos 
são realizados conforme a entrada de recursos dos municípios (...). O Prefeito 
Municipal de Balsa Nova coloca a todos que com estes atrasos o Consórcio está 
tendo um passivo que posteriormente a empresa possa cobrar do Consorcio estes 
atrasos (Ata nº 36, 2016).  

 

Para compreender melhor a respeito do estabelecimento de metas, 

indicadores, avaliação de risco no CONRESOL, questionou-se os municípios se são 

estabelecidas metas periódicas (semestral, anual), planejamentos ou ações para 
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efetivar a gestão de resíduos sólidos urbanos no consórcio. Obteve-se que 90% dos 

entrevistados responderam sim e 10% responderam que não é informado se são 

estabelecidas metas, planejamentos ou ações para efetivar a gestão de RSU pelo 

CONRESOL. 

A amostragem de dados foi obtida a partir das respostas obtidas junto aos 09 

municípios que contribuíram respondendo ao questionário enviado. 

Em relação ao estabelecimento de algum sistema de avaliação e indicadores 

de resultados (Figura 8), 55% dos entrevistados responderam que sim que o município 

é informado, 34% dos entrevistados responderam que não e 10% não assinalaram 

qualquer resposta. 

 

Figura 7 – O município é informado se é estabelecido algum sistema de avaliação e 
indicadores de resultados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fonte: Pesquisa de campo, 2019 

 

 As informações extraídas da pesquisa de campo demonstram que há um 

predomínio do aspecto econômico de planejar as medidas, avaliar os riscos e a 

ausência de indicadores que permitam comparar os resultados obtidos e os resultados 

projetados. 

 Foi questionado ao respondente do CONRESOL se havia alguma medida ou 

ação desenvolvida com o objetivo de promover a diminuição do volume de RSU 

destinado aos aterros sanitários e se havia alguma integração com a iniciativa privada 

ou sociedade civil. A resposta obtiva foi que as ações são realizadas pelos municípios 

consorciados, na atividade de coleta.  

SIM NÃO PARCIALMENTE NÃO RESPONDIDO
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 O CONRESOL visa apenas gerir a disposição final de RSU. As medidas de 

redução do volume são relegadas apenas à “vontade” dos municípios, uma vez que 

interfere diretamente no valor mensal pago por conta do contrato de rateio, pois quanto 

menos RSU o município encaminha ao aterro sanitário, menor o custo. 

  Analisando esses dados levantados sob o prisma das categorias de análise 

construídas a partir das funções da governança pública possibilitam identificar que 

ainda é insuficiente a presença da avaliação, direcionamento e monitoramento, 

enquanto estrutura dinâmica retroalimentada (funções da governança – Figura 2) que, 

de maneira cíclica e dinâmica, pode conferir efetividade à política pública, a aplicação 

dos recursos públicos e a eficiência do serviço público prestado (NARDES et. al, 

2014). 

 Por outro lado, o CONRESOL estuda a viabilização de um novo sistema de 

tratamento e disposição de RSU que contemplará outras técnicas, além do aterro 

sanitário. Denominado de Sistema Integrado e Descentralizado de Tratamento de 

Resíduos e Disposição Final de Rejeitos30, que se encontra em fase de licitação para 

a contratação da empresa para a exploração da prestação do serviço público, por 

meio de concessão, consistente em proceder a recepção, triagem mecanizada, 

transbordo, transporte secundário, tratamento dos RSU e disposição final 

ambientalmente adequada dos resíduos e dos rejeitos oriundos dos 23 municípios 

membros do CONRESOL. 

 Observando o Estudo de Viabilidade Técnico e Econômico-Financeira 

(EVTE), elaborado para embasar o projeto do sistema e a contratação da empresa 

concessionária, e fazendo a análise das Atas de registro de Assembleia Geral, nota-

se que o CONRESOL está buscando implantar um sistema que contempla o uso de 

outras tecnologias visando eliminar a utilização unicamente de aterros sanitários para 

a destinação de resíduos.  

 Tal medida possibilitará a devida utilização aos materiais reaproveitáveis 

presentes com a reciclagem, com a aplicação como insumo energético e a produção 

de composto orgânico, agregando valor econômico, reduzindo os custos da 

disposição final de RSU e, por consequência, diminuindo a geração de resíduos e o 

passivo ambiental. 

                                            
30 https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-
urbanos/132 
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A preocupação com a eficiência da gestão dos RSU permeia o projeto do novo 

sistema: 

Expõe a todos que imaginamos o lixo sempre ou ainda sem potencial, simplesmente com 
destinação final em aterro, só como despesa, e entendemos como se fosse um monopólio 
e sempre dependente da licitação. Em seu posicionamento ressalta outra análise, de que a 
tendência é desconcentrar pelo menos para que haja um ganho com a redução de custo de 
transporte e como última posição considera a possibilidade de termos soluções locais, com 
atividades lucrativas, que possibilitaria até que, alguns municípios no futuro, saiam do 
Consórcio. Explica que a tendência é trabalharmos com um sistema que evite que haja 
surpresas de aumento considerável de despesas, pelo menos na questão do transporte. 
(trecho da Ata nº 32, 2015) 
 
 

Assim sendo, identificou-se princípios de legitimidade (governança), quando 

se trata de diminuição do passivo ambiental, de cumprimento das exigências legais 

para se ter a validade necessária, do incentivo à participação da iniciativa privada e a 

preocupação com o impacto socioambiental do aterro sanitário e com o interesse 

público. 

Nota-se também a presença dos indicativos das funções da governança – 

avaliar, direcionar e monitorar – visto que ao conceber o novo sistema, não se busca 

apenas a economicidade no sentido de reduzir os custos com o pagamento pelo uso 

de aterro sanitário, mas avalia-se e direciona buscando agregar valor econômico aos 

RSU, além de uma evidente preocupação com os aspectos sociais e ambientais 

decorrentes da disposição final de resíduos, buscando com isso utilizar outros 

instrumentos de gestão como a economia circular, estando alinhado ao ODS 11.631 

que preconiza a meta de até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita 

das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de 

resíduos municipais e outros. 

Foi questionado aos gestores municipais responsáveis pelo RSU nos 

municípios entrevistados se as ações sobre a correta destinação dos RUS estão 

alinhadas aos ODS, sendo que todos os respondentes afirmaram positivamente.  

 

A partir do momento que você promove a sustentabilidade regional isso acaba 
espalhando em nível estadual e nacional. Então, nós estamos em fase de não 
necessariamente inventar a roda, mas de ver o que nós já estamos elaborando no 
município para encaixar com o ODS (Gestor do município de Araucária, 2019). 

 

                                            
31 https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/ 
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No EVTE há algumas metas, indicadores e estimativas consideradas para a 

implantação do novo sistema, desenhadas a partir dos dados atuais sobre a coleta de 

em cada município consorciado, com projeções de demanda populacional e o volume 

entre o que atualmente é destinado aos aterros sanitários e que será destinado ao 

novo sistema. 

Além disso, o Edital de Concorrência Pública nº 01/201932 considera alguns 

riscos que podem atingir o cumprimento das metas e ações, como por exemplo, atraso 

na obtenção de licenças ambientais pertinentes para a instalação das plantas dos 

cinco centros geradores que comporão o sistema integrado e descentralizado. Ao 

prever tais riscos, há também a previsão de medidas para evitar ou mitigar as 

consequências e atrasos decorrentes e que permita avançar em busca da implantação 

do sistema. 

Por outro lado, analisou-se que, atualmente, o CONRESOL não se vale da 

logística reversa, enquanto mecanismo para o reaproveitamento dos materiais com 

potencial para reciclagem ou reutilização, com vistas a diminuir o volume destinado a 

disposição final, estimular a economia circular, promover a participação da iniciativa 

privada e da sociedade civil na gestão consorciada de RSU e minimizar o passivo 

ambiental. Entretanto, identificou-se que o novo sistema contemplará a logística 

reversa, na medida em que prevê a valorização dos materiais reaproveitáveis, com a 

separação e reciclagem, objetivando ganhos ambientais. 

Embora identifique-se elementos da governança presentes na dinâmica do 

CONRESOL, destaca-se que ainda é necessário avançar e aprimorar a utilização da 

governança como instrumento para que os municípios consorciados consigam 

acompanhar, contribuir e colaborar para a eficiência da gestão consorciada de RSU 

atingindo, em última análise, a adequada prestação do serviço público de coleta e 

destinação ambientalmente correta dos RSU e atendendo ao interesse público. 

Assim sendo, a pesquisa demonstra que a governança pública se apresenta 

como um instrumento importante para o desenvolvimento da gestão integrada, 

contudo ainda se faz necessário avançar na aplicação das boas prática de governança 

no âmbito da administração pública, para tornar mais eficiente a condução das 

políticas públicas e a prestação do serviço público com vistas a satisfação do interesse 

público. 

                                            
32 https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-
urbanos/132 
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5. CONSIDERAÇÕES 

 

 Esse trabalho teve como objetivo identificar como a governança pode 

contribuir para a eficiência da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos em 

consórcio público intermunicipal. 

 O primeiro objetivo específico de analisar o arranjo institucional em consórcio 

público intermunicipal para gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos foi 

respondido com a constatação de que a gestão de RSU é importante para o município, 

sendo imprescindível a alocação substancial de recursos públicos para a coleta, 

transporte, triagem e disposição final ambientalmente adequada. 

 Por outro lado, a pesquisa evidenciou que um dos pontos mais frágeis do 

arranjo institucional do consórcio público intermunicipal decorre do atraso no 

pagamento do contrato de rateio por parte dos municípios membros, comprometendo 

significativamente a estabilidade financeira do consórcio. 

O segundo objetivo específico proposto de analisar a participação dos 

municípios na gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no consórcio público da 

Região Metropolitana de Curitiba/PR evidenciou que a participação dos municípios é 

insuficiente, em especial quanto a presença periódica em assembleia geral, que é a 

instância máxima de deliberação.  

Revelou também o pouco interesse dos membros ou a ideia de que a 

constituição de um consórcio público implica na mera transferência da prestação do 

serviço público de destinação final de RSU, sem qualquer responsabilidade por parte 

do gestor municipal. 

  Diante dessas evidências, percebeu-se que a governança pública pode 

servir como instrumento para potencializar a eficiência da gestão integrada em 

consórcio intermunicipal para resíduos sólidos urbanos, contribuindo para a eficiência 

na prestação do serviço público de coleta e destinação final adequada dos resíduos, 

cumprindo o PNRS e o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná – Lei/ PR 

19.261/0217 – e atendendo ao interesse público. 

 A aplicação dos princípios da governança pública, segundo o TCU, 

apresentam-se como um instrumento para subsidiar a tomada de decisão dos 

gestores municipais na medida em que permite maior controle, informação e 

direcionamento das ações para dar a devida destinação aos RSU, solucionando o 

problema decorrente das dificuldades das limitações financeiras, sociais, ambientais, 
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geográficas que cada município membro possui para, em última análise, efetivar a 

PNRS e colaborar para o alcance dos ODS 6, 11 e 12.  

 A pesquisa revelou que a eficiência da gestão de RSU por meio de consórcio 

público está ligada às decisões internas, de controle e desempenho por parte dos 

municípios membros. Promover a gestão consorciada de RSU fortalece a atuação 

coordenada da região metropolitana, pois está baseada na cooperação entre 

municípios para a busca de solução para um problema comum. 

 As funções da governança pública, segundo o Referencial Básico de 

Governança do TCU, podem também auxiliar na melhoria da gestão consorciada de 

RSU, na medida em que permitem estabelecer um sistema que permite AVALIAR, 

DIRECIONAR e MONITORAR com vistas a melhor planejar as medidas e ações que 

potencializem a implantação do sistema de tratamento e disposição final eficiente, 

pautado em aspectos econômicos, sociais e ambientais afetos aos RSU, 

determinando as metas, indicadores e considerando potenciais riscos que podem 

comprometer o alcance dos resultados almejados. 

 A adoção da governança pública em consórcio público intermunicipal para a 

gestão de RSU garante a oferta dos benefícios econômicos, sociais e ambientais para 

a população, traz um canal de informações dinâmico e de qualidade e instrumentos 

de apoio com capacidade de fomentar as tomadas de decisões por parte dos membros 

da alta cúpula do consórcio público, além de indicar com exatidão os processos, 

responsabilidade e as metas, proporcionar estabilidade financeira, bem como 

promover a efetiva prestação do serviço público com qualidade. 

 Todavia, para alcançar tal desiderato, faz-se necessário institucionalizar 

estruturar adequadas de governança pública no bojo do consórcio público, avaliando 

as políticas públicas para alinhá-las com os propósitos da prestação do serviço público 

ofertado, dando direcionamento estratégico às ações e utilizando mecanismos de 

gestão, informação e controle. 

 A governança pública exige também a adoção de boas práticas pautadas nos 

princípios da legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, 

transparência e accountability e na atenção a seleção das pessoas qualificadas 

envolvidas com a rotina da gestão consorciada. Exige delimitação das funções e 

processos e na prestação de contas, mormente com a responsabilidade de cada 

município membro com a cota parte no rateio do custeio para dar sustentabilidade 

financeira ao consórcio público. 
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 Nesta medida, cada município deve assumir fortemente o seu papel de indutor 

na gestão consorciada, primando pela cooperação, fomentando e desenvolvendo no 

seu interno o trabalho em rede, isto é, deve assumir o compromisso organizacional 

com a eficiência, internalizando-a, com práticas institucionalizadas. 

 Depreende-se que para a governança pública ser institucionalizada e para o 

desempenho do papel indutor, pressupõe a adoção da ideia de rede democrática 

(governança pública em rede), caracterizando-se como um processo em constante 

mutação que se molda conforme o contexto de cada municípios que compõem o 

consórcio público, mas que traz em seu bojo a noção interesse público, por isso é 

preciso a adoção de práticas, normativas e na nova lógica operacional para 

implementar uma racionalidade da governança pública. 

 Chegou-se à conclusão de que a governança pode contribuir para a eficiência 

da gestão de resíduos sólidos urbanos em consórcio público intermunicipal, a 

pesquisa evidência que a adoção de práticas de governança como: 

a) instituir sistema de avaliação, direcionamento e monitoramento que 

contemple indicadores de metas, resultados e riscos sobre todo o processo 

envolvendo a coleta e destinação final de RSU para melhor embasar as decisões da 

alta cúpula do consorcio público; 

b) adoção de um canal de informações com qualidade, alimentado 

continuamente tanto pelo consórcio quanto pelos municípios membros com os dados 

concretos sobre o RSU, coleta, transporte, destinação final e programas locais de 

reciclagem e com isso tornar mais eficaz os planejamentos das ações; 

c) controle interno dos contratos de rateio, com medidas para solucionar as 

demandas de inadimplência por parte dos membros, não apenas limitando-se às 

cobranças ou parcelamento de dívidas dos municípios, mas sugerindo e auxiliando 

em medidas de implantação de políticas públicas para diminuir o volume de RSU 

destinados aos aterros e, por consequência, reduzir os custos com o rateio; 

d) a participação concreta e frequente dos municípios membros, colaborando 

com propostas de soluções, técnicas e alternativas para a destinação adequada de 

RSU.    

A pesquisa alcançou seus objetivos, respondendo ao problema de pesquisa, 

ao objetivo geral e aos objetivos específicos delineados, embora tenha-se confrontado 

com dificuldades durante a pesquisa de campo.  
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Sendo assim, os resultados obtidos permitem que a pesquisa desenvolvida 

seja replicada, complementada e até mesmo melhorada, abrindo novas possibilidade 

de análises e investigações futuras para avançar no importante estudo sobre a 

governança pública em gestão consorciada, ainda pouco explorada no campo da 

ciência, contribuindo com o conhecimento científico sobre a temática suscitada. 

Como recomendação àqueles municípios que compõem um consórcio público 

ou que almejam constituir, que busquem compreender a importância do arranjo 

institucional e da participação efetiva e sistemática na dinâmica da gestão 

consorciada, fundada na cooperação e não na mera transferência da prestação de um 

serviço público, ou da responsabilidade da gestão do RSU. 

Finda essa pesquisa, contribui-se com a produção científica elaborando-se 

um artigo científico (Apêndice 3) fruto das reflexões desenvolvidas durante esta 

trajetória, e com a produção de um vídeo instrucional (Apêndice 2), destinado aos 

entes públicos com vistas a despertar o interesse na gestão consorciada dos RSU.      
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Produto Técnico elaborado: Roteiro do vídeo instrucional para Gestores 
Municipais 
 

Roteiro – vídeo: Consórcio público intermunicipal para gestão integrada de 
resíduos sólidos urbanos 

 
 
Você sabia que o Consórcio Público Intermunicipal é a maneira mais eficiente para 
fazer uma gestão integrada da destinação correta de Resíduos Sólidos Urbanos? Este 
tipo de Consórcio consiste na união de vários municípios para desenvolver relações 
de cooperação federativa, com vistas à prestação de serviço público de manejo de 
resíduos sólidos urbano, eliminar os lixões, efetivar a destinação ambientalmente 
sustentável dos resíduos e implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
A Lei 12.305, promulgada em 02 de agosto de 2010, “dispõe sobre os princípios, 
objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 
gerenciamento dos resíduos sólidos” estabeleceu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos definindo requisitos básicos a serem abordados: a elaboração de planos de 
tratamento de resíduos sólidos; o princípio de responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos entre governo, empresas e consumidores; e a participação 
dos catadores de recicláveis e de materiais reutilizáveis no sistema de logística 
reversa. 
 
A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 
final ambientalmente adequada. A logística reversa é uma estratégia de geração de 
negócio de economia circular que pode ser bastante explorada pelo consórcio público 
intermunicipal, por meio de parcerias com empresas privadas e associações de 
reciclagem, como forma de diminuir o volume final de resíduos sólidos urbanos 
destinado ao aterro sanitário, diminuindo os custos contribuindo com o equilíbrio 
econômico, social e ambiental.  
 
Já o Consórcio Público é uma alternativa para a gestão de resíduos sólidos urbanos, 
que permite ganho de eficiência na administração e na execução das políticas e 
despesas públicas. Os Consórcios Públicos são parcerias entre União, estados e 
municípios para a realização de ações e medidas conjuntas em prol de melhorar a 
qualidade dos serviços públicos prestados à população. 
 
Para formar o Consórcio, é necessário que cada prefeito tenha a intenção de compor 
uma parceria com outros municípios da mesma região. Inicia-se com a elaboração do 
Protocolo de Intenções, que define as diretrizes do Consórcio. Esse Protocolo de 
Intenções é submetido à Câmara Legislativa de cada município membro para 
aprovação e, após ser confirmado, é elaborado o  
 onde serão definidas as obrigações e direitos de cada consorciado. 
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As principais finalidades do Consórcio Público Intermunicipal são: construção de 
aterro sanitário regional, compartilhamento de equipe técnica e equipamentos, 
prestação de serviço de coleta compartilhada, comércio e parceiras para 
reaproveitamento de material reciclável.  
 
Entre as vantagens socioambientais e financeiras do consórcio, destacam-se: solução 
conjunta para a destinação adequada dos resíduos sólidos que afetam os municípios, 
ganho de eficiência na administração e na execução das políticas públicas, aumento 
da capacidade e da eficiência da prestação do serviço público, visão de 
desenvolvimento regional e consolidação de vínculos institucionais. A gestão 
integrada consorciada também se revela uma importante estratégia para o 
cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial o 
ODS 6 e 12, que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, 
baseado em ações globais e locais. 
 
Portanto, o consórcio público intermunicipal é uma estratégia que se apresenta como 
alternativa legal para superação das limitações territoriais, ambientais, técnicas e 
econômicas que os municípios enfrentam para o cumprimento das determinações 
contidas no PNRS e promovendo a eficiência da gestão integrada para a destinação 
ambientalmente de resíduos sólidos. 
 
Para capacitar-se e Saber Mais33 sobre a formação e potencialidades da constituição 
do Consórcio Intermunicipal para a Gestão do RSU entre em contato com: 
contato.mestrado@isaebrasil.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 O vídeo constitui-se de um produto instrucional que visa sensibilizar os gestores municipais para a 
importância do Consórcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos. A capacitação 
é uma proposta a ser formalizada e preparada em forma de workshop ou mini curso, em parceria com 
a Saber Mais Consultoria e Treinamento e a chancela do Instituto Superior de Administração e 
Economia (ISAE), e será oferecido para os municípios paranaenses. 

mailto:contato.mestrado@isaebrasil.com.br
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Apêndice 2 - Produto Técnico elaborado: Material didático: Vídeo Instrucional 
 

 
 

 
 

 
 
Para ver na íntegra o vídeo acesse:  
Link: https://drive.google.com/open?id=1BOaJKrOpbHS4URfZhtRoAh7FDaAZpCfO 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1BOaJKrOpbHS4URfZhtRoAh7FDaAZpCfO
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Apêndice 3 – Produto Bibliográfico elaborado: Artigo Científico  
 
 
 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CONSÓRCIO PÚBLICO 

INTERMUNICIPAL: o caso de Curitiba e Região Metropolitana 

 
 
Resumo: A preocupação com o meio ambiente impõe aos municípios o dever de dar 
a correta destinação aos resíduos sólidos urbanos coletados, e atender à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. O consórcio público intermunicipal é uma estratégia 
para efetivar a destinação adequada dos resíduos. O objetivo da pesquisa é identificar 
como a governança pode contribuir para a eficiência da gestão de resíduos sólidos 
urbanos em consórcio público intermunicipal. Importante analisar as legislações 
federal e estadual pertinentes, a governança enquanto mecanismo de controle e 
desempenho, e analisar a dinâmica de um consórcio público. A metodologia para 
desenvolver a pesquisa foi baseada na técnica de análise de conteúdo e estudo de 
caso para compreender o arranjo institucional e a participação dos municípios 
membros. A coleta de dados foi em documentos oficiais e por meio de entrevistas. As 
conclusões indicam que a adoção da governança pode contribuir para a otimização 
dos recursos financeiros, estabelecer um canal comunicação para subsidiar as 
decisões na gestão consorciada, avaliar as políticas públicas e alinha-las ao serviço 
de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, direcionando as ações, com 
mecanismos de gestão, de controle e de informação. 
 
Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Gestão Consorciada, 
Governança Pública. 
 
 
Abstract: The concern with the environment imposes on the municipalities the duty to 
give the correct destination to the collected urban solid waste and comply with the 
National Solid Waste Policy. The inter-municipal public consortium is a strategy to 
effectively dispose of waste. The objective of the research is to identify how 
governance can contribute to the efficiency of urban solid waste management in an 
intermunicipal public consortium. It is important to analyze the relevant federal and 
state laws, governance as a control and performance mechanism, and to analyze the 
dynamics of a public consortium. The methodology to develop the research was based 
on the technique of content analysis and case study to understand the institutional 
arrangement and the participation of member municipalities. Data collection was in 
official documents and through interviews. The conclusions indicate that the adoption 
of governance can contribute to the optimization of financial resources, establish a 
communication channel to support decisions in consortium management, evaluate 
public policies and align them with the collection and disposal of solid urban waste, 
directing the actions, with management, control and information mechanisms. 
 
 

Keywords:  National Solid Waste Policy, Consortium Managemen, Public 
Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A questão ambiental que compõe a tônica da atuação da administração 

pública, derivada da importância da natureza e da biodiversidade para a nossa 

sobrevivência. Tal questão atrai a reflexão sobre a temática dos resíduos sólidos 

produzidos nas cidades, em especial sobre os arranjos jurídicos e o gerenciamento 

da coleta, destinação e disposição final ambientalmente correta. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305 

de 02 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), trouxe para o manejo dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) princípios, objetivos e instrumentos visando sua gestão integrada e o 

gerenciamento sustentável. Tal manejo está sob a responsabilidade do poder público, 

respectivamente na escala das esferas federativas da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, como também pela sociedade e pelo setor produtivo.  

Com efeito, a atividade de coleta até a disposição final do resíduo sólido nas 

cidades é responsabilidade da administração pública municipal, por se tratar de 

serviço público de interesse local. 

Observa-se que a maioria dos municípios brasileiros34 ainda não 

implementaram de forma adequada a gestão de resíduos sólidos urbanos, na forma 

do que preconiza a Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), implicando no desafio 

de eliminar os lixões e dar a destinação ambientalmente correta para os materiais 

sólidos coletados. Desafio esse que esbarra nas dificuldades econômicas, legais e 

nas complexidades social e urbana características de cada cidade. 

Um dos mecanismos estimulados pela mencionada Lei Federal é a gestão 

integrada consorciada, em que alguns municípios de determinada região se reúnem 

e formam o consórcio público para a prestação do serviço público de coleta e 

disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos (JUSTEN FILHO, 2015). 

No âmbito do Estado do Paraná, foi editada a Lei Estadual nº 19.26102017, 

que criou o Programa Estadual de Resíduos Sólidos – PARANÁ RESÍDUOS – para 

atender as diretrizes da PNRS e que preconiza, entre outros princípios, a visão 

                                            
34 Segundo levantamento realizado pela ABELPRE 2017, apenas 2.218 municípios adotam aterros 
sanitários para a disposição final dos RSU, enquanto 1.742 municípios utilizam aterro controlados e 
1.610 utilizam lixão. 
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sistêmica na gestão dos RUS e a gestão integrada, compartilhada e participativa dos 

resíduos sólidos, de forma a também fomentar a gestão integrada consorciada. 

 Nessa medida, a temática de interesse escolhida para a elaboração desta 

pesquisa volta a atenção para a gestão consorciada que o consórcio público 

intermunicipal como arranjo institucional possibilita superar os desafios existentes nas 

cidades em relação à sustentabilidade na gestão de RSU e a eficiência do serviço 

público de coleta e destinação final de RSU, de competência dos municípios. 

 Apesar do consórcio público apresentar-se como uma solução interessante 

para a superação das limitações territoriais, técnicas e econômicas que os municípios 

enfrentam para o cumprimento das determinações contidas no PNRS, a sua 

constituição e o funcionamento não estão imunes a adversidades de ordem 

econômica ou política. 

Sendo assim, para atingir resultados satisfatórios e sustentáveis no contexto 

da gestão urbana, os gestores públicos têm que enfrentar os entraves existentes em 

suas cidades para responder de forma adequada ao interesse público, podendo vir a 

governança ao encontro de tal desafio como mecanismo que oferece um conjunto de 

procedimentos, controle e participação, na busca de resultados positivos para a 

gestão das cidades (NARDES, ALTOUNIAN & VIEIRA, 2014). 

 A temática abordada neste artigo está alinhada ao ODS 6 “Assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”, o ODS 11 

“Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis”  e ODS 12 que prima por “Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis”. Sendo assim, este artigo tem por objetivo identificar como a governança 

pode contribuir para a eficiência da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos em 

consórcio público intermunicipal. 

  

 2 Resíduos sólidos: alguns pressupostos  

De acordo com a Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007), que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, considera-se como serviço público de 

saneamento básico as atividades que compreendem o abastecimento de água 

potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

de drenagem e limpeza das águas pluviais urbanas. 

Especificamente, o artigo 7º da referida Lei define o serviço público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos como a atividade de coleta; transporte 
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e transbordo35 dos resíduos; triagem para fins de reciclagem, tratamento e 

compostagem; disposição final adequada dos resíduos sólidos; varrição, capina e 

poda de árvores em logradouros públicos e demais atividades eventuais de limpeza 

pública urbana (BRASIL, 2007). 

Portanto, o serviço de limpeza pública urbana, em especial de manejo 

adequado dos resíduos sólidos urbanos, é competência dos municípios, na forma do 

art. 30, inciso V, da Constituição Federal de 1988, por se tratar de organização e 

prestação de serviço público de interesse local (FERRARI, 2014). 

A partir dessas premissas, a Lei nº 12.305/2010 aprovada após 20 anos de 

tramitação no Congresso Nacional, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), e estabelece a política pública para gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos visando instituir uma linguagem uniforme sobre o tema em todo território 

nacional, por meio de princípios, objetivos e instrumentos. 

 No Estado do Paraná a Lei/PR nº 19.261 de 07 de dezembro de 2017 

(PARANÁ, 2017), cria o Programa Paraná Resíduos, com o objetivo do estado em 

desempenhar o papel indutor da gestão compartilhada, contribuindo para a sua 

estruturação, além de apoiar a estabilidade financeira da gestão de resíduos sólidos, 

de fortalecer a transparência, apoiar a recuperação das áreas degradadas por 

disposição inadequada, entre outros. 

A gestão integrada de RSU é, portanto, imprescindível para a sociedade, para 

o poder público e para setores da economia, por permitir a adoção substancial de 

recursos públicos ao fixar metas palpáveis, promover a educação ambiental, mudança 

do olhar e a abordagem sobre a questão dos RSU. Pode também, promover a gestão 

de informações, refletindo como a governança pública pode contribuir para tornar esse 

processo ambientalmente sustentável e economicamente viável. 

 

2.1 Impactos da geração de resíduos sólidos urbanos 

 Inegavelmente, quando se trata de RSU é necessário abordar a questão sobre 

os impactos decorrentes da geração dos resíduos. Tal abordagem perpassa pelas 

                                            
35 Transbordo trata-se de instalações onde se faz o translado dos resíduos sólidos de um veículo coletor 
para outro veículo com capacidade maior. Este segundo veículo é o que transporta o resíduo para o 
destino final, não havendo necessidade do veículo de coleta urbana se deslocar do centro gerador até 
o aterro sanitário. 
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alternativas de manejo, reaproveitamento e destinação final ambientalmente 

adequadas. 

 Assim sendo, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE) publicou o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

(2017), onde constatou que, anualmente, são produzidos 78,4 milhões de toneladas 

de RSU no país. Em 2017 foram coletados 71,6 milhões de toneladas RSU, 

correspondente a 91,2% de cobertura de coleta no país, o que evidencia que 6,9 

milhões de toneladas de resíduos não foram objeto de coleta e, consequentemente, 

tiveram destino impróprio (ABRELPE, 2017). 

 De acordo com este levantamento, constatou-se também que 42,3 milhões de 

toneladas de RSU, ou 59,1% do coletado, são dispostos em aterros sanitários. Os 

40,9% restantes dos RSU coletados foram depositados em locais inadequados por 

3.352 municípios brasileiros (sendo que 1.610 cidades destinam seus resíduos para 

lixões e 1.742 para aterros controlados), contabilizando mais de 29 milhões de 

toneladas de resíduos em lixões ou aterros controlados. Entretanto, é cabível apontar 

que os referidos aterros controlados “ não possuem o conjunto de sistemas e medidas 

necessários para proteção do meio ambiente contra danos e degradações, com danos 

diretos à saúde de milhões de pessoas” (ABRELPE, 2017). 

 Partindo de uma classificação por tipo de disposição final adotada (Quadro 1), 

temos o seguinte panorama em relação aos 5.570 municípios brasileiros, conforme o 

levantamento da ABRELPE em 2017. 

 

Quadro 1 – Disposição final dos RSU nos municípios brasileiros 

Disposição final Brasil 2016 2017 - Regiões e Brasil 

    Norte Nordeste 
Centro-
Oeste 

Sudeste Sul Brasil 

Aterro Sanitário 2.239 90 449 159 817 703 2.218 

Aterro Controlado 1.772 108 484 159 634 357 1.742 

Lixão 1.559 252 861 149 217 131 1.610 

Brasil 5.570 450 1.794 467 1.668 1.191 5.570 

Fonte: ABRELPE, 2017. 
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 O aterro sanitário demanda várias intervenções e atividades afetas à 

engenharia civil, sanitária e ao controle ambiental, além da redução do potencial de 

uso da área em que estiver implantado o aterro, após o seu encerramento. 

 A ABRELPE (2017) constatou que “os recursos aplicados pelos municípios 

em 2017 para fazer frente a todos os serviços de limpeza urbana no Brasil foram, em 

média, de R$ 10,37 por habitantes/mês.” (p.14). As prefeituras municipais arcam 

diretamente com os custos e despesas decorrentes da coleta e destinação final 

adequada de RSU, pois o município detém a atribuição de prestar tal serviço público, 

o que demanda planejamento adequado e coleta eficiente dos RSU. 

 A gestão sustentável dos RSU deve ainda levar em conta o impacto ambiental 

provocado pelo volume de resíduos produzidos diariamente, decorrentes das 

atividades humanas e sua destinação final ambientalmente adequada. Destaca-se o 

desafio de compreender efetivamente a gestão dos RSU e seus impactos ambientais 

que “exigem a observação das interações do sistema ambiental humano com suas 

complexidades organizacionais, espaciais e temporais” (FEIL & SCHREIBER, 2017, 

p. 672), pois certamente, as futuras gerações não serão iguais e não terão as mesmas 

demandas que a geração atual, em aspectos econômicos, culturais, comportamentais 

de consumo entre outros.  

 Todavia, para que a implementação dos instrumentos de gestão tanto da que 

possam ser efetivados, há necessidade de implementação de processos de 

governança que devem surgir de acordo com Nardes et al. (2014), a partir do 

fenômeno da delegação de tarefas pertinentes à gestão, com a identificação da 

necessidade de estabelecer mecanismos de controle e redução de riscos das 

atividades, bem como diretrizes relacionadas ao direcionamento e coordenação das 

ações, resultados e gestão de recursos. 

 

 2.2 A governança ambiental para a gestão dos resíduos sólidos 

 A medida em que surgem organizações públicas e privadas mais complexas, 

com tecnologias inovadoras promovendo a superação do modelo de concentração da 

gestão e controle apenas em um indivíduo. Tal situação passou a demandar outro 

modelo de governança, onde a figura do proprietário/dono não se mistura mais com a 

figura do gestor/administrador; e no âmbito público o gestor público toma mais a 

responsabilidade de dirigir a ação e delegar a execução do serviço público a outrem 

(agentes) (NARDES et. al, 2014).  
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  Compreende-se, portanto, que a proposta de governança pública contempla 

a ampliação dos participantes, abrangendo os gestores públicos, os agentes públicos, 

a sociedade civil, no processo decisório, como modelo de superação da hierarquia 

para dar conta da complexidade das organizações públicas na formatação moderna 

que se apresenta. Este é o caso dos RSU, que pode ser gerido por meio da 

constituição do consórcio público intermunicipal, colaborando para a sustentabilidade 

(econômica, ambiental e social) dos municípios envolvidos. 

 Também os fatores ambientais, sociais, econômicos, políticos e institucionais 

se cruzam, conflitando e se somando, no sentido de confluir para o desenvolvimento 

sustentável, para promover o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida 

da população. Nesse debate, a cidade representa um importante espaço político para 

o desenvolvimento sustentável, principalmente pelo papel que passou a ocupar, após 

a redemocratização do país na década de 1980, “na descentralização do 

planejamento e gestão das políticas públicas e a ampliação da participação da 

sociedade na esfera pública” (KRONEMBERGER & COSTA, 2016, p. 359). 

 Diante disso, a governança ambiental pressupõe o enfrentamento do desafio 

de instituir alternativas de desenvolvimento que viabilizem o uso sustentável, 

equitativo e justos dos recursos naturais (DE CASTRO & FUTEMMA, 2015), desafio 

este de superar algumas barreiras como a falta ou a insuficiência da presença das 

questões ambientais na agenda pública e a baixa cooperação da sociedade em prol 

dos interesses públicos ambientais (JACOBI, 2005). 

 No âmbito internacional há uma pluralidade de acordos, convenções, 

protocolos e outros que configuram o “processo político multilateral do meio ambiente” 

(VEIGA, 2013, p. 75), tal como a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente de 

1972, a Rio-92, o Protocolo de Kyoto, o Painel das Nações Unidas Sobre Mudanças 

Climáticas, Agenda 2030 entre outros. 

 Em 2015, os países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) 

instituíram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável36, visando a ação global 

erradicar a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar das pessoas, proteger o 

meio ambiente e combater os impactos das mudanças climáticas.  

 Nessa medida, o viés ambiental da governança vem ao encontro da 

necessidade de implementar uma gestão integrada de RSU no Brasil, mormente na 

                                            
36 https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
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forma de consórcio público intermunicipal, com vistas a efetivar a PNRSU, promover 

a responsabilidade compartilhada do setor privado e da sociedade civil sobre os RSU 

e garantir a sua destinação ambientalmente adequada. 

 E o consórcio público intermunicipal pode ser um interessante espaço 

institucional para a prática da governança ambiental, proporcionando a articulação e 

cooperação entre os entes públicos municipais, e desses com a sociedade civil, para 

dirimir as assimetrias sociais e os reflexos ambientais da geração de RSU. 

 

2.3 Consórcio Público Intermunicipal 

 A gestão consorciada é considerada uma estratégia para descentralizar as 

ações de forma integrada e eficiente, na medida em que estimula que os municípios 

consorciados lancem mão de planejamento, coordenação, controle e fiscalização que 

garantem a racionalidade e a eficácia da prestação do serviço público (PEREIRA & 

MOREIRA, 2016). 

Assim sendo, o potencial do consórcio público de atrair mais municípios 

interessados se deve à capacidade de reduzir os custos com a provisão de serviços 

públicos, ou seja, de conduzir com eficiência o serviço público prestado e com eficácia 

as políticas públicas adotadas. 

 A PNRS designou a todos os entes federados atribuições pertinentes para 

efetivar a sua implantação em todo o território nacional com vistas a garantir a 

destinação correta dos resíduos e disposição ambientalmente adequada dos rejeitos 

produzidos diariamente, trazendo alguns instrumentos para viabilizar a prestação do 

serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, dentre os quais destaca-se o 

consórcio público intermunicipal e priorizando que os recursos públicos federais 

aplicados à limpeza urbano e ao manejo de RSU sejam destinados em especial para 

aqueles municípios associados em gestão integrada, mormente na forma de consórcio 

público. 

 Diante disso, e com a intensão de verificar se a gestão consorciada aliada à 

governança pública se apresenta como um modelo adequado para melhor prestar o 

serviço público de manejo dos RSU pelos municípios, elegeu-se o consórcio público 

da região metropolitana de Curitiba como recorte de pesquisa. 
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2.3.1 O arranjo institucional no consórcio público intermunicipal 

 A formação e manutenção do consórcio público intermunicipal pressupõem a 

existência de acordos e contratos entre os entes públicos, através dos quais irão 

cooperar numa dada situação afeta aos integrantes, no caso, a gestão de RSU. 

 Esse arranjo institucional permite que as articulações e as deliberações 

ocorram no âmbito de um determinado território, são regulamentadas por um pacto – 

Protocolo de Intenções, Estatuto do Consórcio Público e legislação pertinente – 

sendo, portanto, condicionado pelo regramento que orientam os direitos e obrigações 

e pelo contexto político, econômico e social dos consorciados. 

 O consórcio público viabiliza, então, a racionalização do uso dos recursos e o 

fortalecimento dos vínculos entre os municípios integrantes de uma mesma região 

territorial, consolidando a identidade regional (RIBEIRO et. al, 2006) para alcançar a 

efetividade das políticas públicas em comum. 

 A governança pode estar presente no consórcio público intermunicipal para 

gestão de RSU a permitir melhor instrumentalização do arranjo institucional no que 

tange à prestação de contas, ao monitoramento da execução do gerenciamento da 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos, aos canais internos e externos 

de disseminação de informações e à eficácia da alocação dos recursos disponíveis, 

conduzindo, em última análise, à eficiência da implantação da política pública. 

 O arranjo institucional exige, portanto, o comprometimento dos membros do 

com o cumprimento das regras do consórcio, sob pena de afetar a longevidade do 

pacto, em especial no que diz respeito à sua sustentabilidade financeira. 

 O descumprimento de quaisquer regras por parte do município integrante gera 

a quebra da confiança e da cooperação, em especial quando esse descumprimento é 

materializado no inadimplemento no pagamento do rateio (BRITO, 2018), pois em 

sendo o consórcio público a integração que objetiva melhores resultados a um menor 

custo, culminando na economicidade e eficiência (FARIAS, 2017), o seu desiderato é 

prejudicado. 

 Outro fator interessante de se analisar no arranjo institucional presente no 

consórcio público é a existência de maior influência política e direcionamento das 

deliberações por parte de um município de maior porte. 

 Considerando o que foi exposto, pode-se refletir que o consórcio público 

contempla um espaço democrático e participativo que enseja a superação de formas 

e relações organizacionais e institucionais tradicionais. Não pode ser visto como mero 
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órgão público, mas como um instituto autônomo, cujo arranjo institucional pressupõe 

a integração e cooperação entre os municípios membros.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 Trata-se de um delineamento de pesquisa constituído como estudo de caso 

único (Yin, 2010), caracterizado pela investigação direta junto ao Consórcio 

Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos da Região Metropolitana 

de Curitiba (CONRESOL) e aos municípios consorciados, tendo como objetivo 

compreender a governança em consórcio público intermunicipal para a gestão de 

resíduos sólidos urbanos. A pesquisa de cunho exploratório, apresenta enfoque 

descritivo e viés qualitativo.  

 Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho seguiu o seguinte caminho 

metodológico: Etapa (a) pesquisa exploratória para a identificação do recorte de 

pesquisa; Etapa (b) reflexão teórica conceitual sobre as temáticas relacionadas aos 

resíduos sólidos urbanos e a Lei 12.305/2010 (PNRS), governança pública, 

governança ambiental e consórcio público; Etapa (c) análise documental sobre o 

CONRESOL; Etapa (d) pesquisa de campo com aplicação de questionário estruturado 

junto a representantes do CONRESOL, outro questionário estruturado junto aos 

responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos urbanos dos 23 municípios que fazem 

parte do referido consórcio, e visita de campo junto ao consórcio e a quatro municípios: 

Araucária, Colombo, Curitiba e Itaperuçu. A coleta de dados ocorreu no período de 

outubro e novembro de 2019. 

 A análise e a interpretação dos dados foram realizadas por meio da técnica 

de triangulação, que consiste em mesclar diferentes métodos de coleta de dados – 

documentos oficiais, questionários, entrevistas – aliada a diferentes perspectivas 

teóricas com vistas a embasar os resultados e conclusões a respeito da investigação 

que se objetivou realizar. Assim, a análise foi construída com base nas funções e nos 

princípios da governança pública segundo o TCU. 

  

4. RESULTADOS  

 O CONRESOL contempla um sistema integrado e descentralizado de 

processamento e aproveitamento de resíduos, que consiste nos serviços de triagem, 
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transbordo, transporte secundário, processamento e tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 Estando atualmente (2020), composto por 23 municípios: Adrianópolis, 

Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, 

Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 

Quintandinha, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. 

 A sua organização administrativa é composta de: Assembleia Geral, 

Presidente e Vice-Presidente, Conselho Fiscal e Conselho Técnico, Câmaras 

Técnicas e Secretaria Executiva. 

 Sobre o destino dos resíduos coletados, esses são direcionados a dois aterros 

sanitários credenciados: o Estre Ambiental S/A localizado na cidade de Fazenda Rio 

Grande e o aterro Essencis Soluções Ambientais S/A localizado na cidade de Curitiba. 

Tal destinação ocorre por meio de contratos firmados com o consórcio.  

 A medida em que novos municípios foram integrando ao sistema, o volume 

de resíduos recebidos nos aterros sanitários aumentou, o que evidencia a 

necessidade da gestão integrada ser instrumentalizada com estratégias que 

viabilizem o enfrentamento do problema do RSU, mormente quanto ao 

aproveitamento dos resíduos em processos de reciclagem, composto orgânico, 

utilização como insumo energético, e outros. 

 Os recursos financeiros para a gestão do consórcio são provenientes das 

contribuições periódicas dos municípios consorciados, por meio de contrato de rateio, 

em razão da quantidade de resíduos gerados por cada ente consorciado e destinado 

ao tratamento no sistema gerenciado pelo consórcio, cujo cálculo é realizado 

anualmente.  

A inadimplência compromete diretamente a sustentabilidade financeira do 

consórcio, na medida em que o arranjo institucional demanda a observância dos 

direitos e deveres assumidos pelos membros, do pacto de cooperação que permeia a 

gestão consorciada fundada na busca de melhores resultados a menor custo, com 

economicidade e eficiência (FARIAS, 2017; BRITO, 2018). 

Diante desse dado, durante a pesquisa de campo junto aos municípios 

apurou-se sobre a regularidade do pagamento do contrato de rateio e sobre a 

arrecadação da taxa de coleta de lixo. Todos relataram que passaram por dificuldades 

no cumprimento dos pagamentos das cotas de rateio.  
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Por seu turno, o consórcio pode valer-se das funções da governança (avaliar, 

direcionar e monitorar) para instrumentalizar as estratégias que visem minimizar os 

impactos por eventuais inadimplências dos municípios membros e garantir a 

estabilidade financeira do consórcio.  

Ao levar em consideração os cenários econômicos, as demandas e a 

disponibilidade de recurso de cada membro (avaliar), o CONRESOL pode estabelecer 

o direcionamento a ser dado no trato da questão dos contratos de rateio (direcionar), 

identificando dos pontos a serem corrigidos e os riscos a serem evitados ou 

minimizados (monitorar). 

O arranjo institucional também se configura na busca para solução de um 

problema em comum. Assim sendo, o que motivou o ingresso no CONRESOL, se são 

objetivos técnicos, financeiros, político, cumprimento da lei e/ou ambiental, apurando-

se que a maioria afirmou que o critério financeiro foi o principal objetivo para a busca 

da gestão consorciada, ou seja, a necessidade de otimizar os poucos recursos 

públicos disponíveis para serem empregados na coleta e disposição final de RSU. 

A pesquisa de campo também evidenciou que os critérios técnicos e 

ambientais foram relevantes para a tomada da decisão de ingressar no CONRESOL, 

na medida em que a gestão consorciada permite acesso à técnicas de disposição final 

de RSU que, isoladamente, o município não teria condições de implantar, bem como 

a preocupação em dar a destinação ambientalmente adequada para os RUS. 

A pesquisa revelou também que 70% dos participantes contribui sugerindo ou 

propondo técnicas, soluções, levando novas estratégias para a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos, e 30% membros nem sempre colaboram.  

A partir desses dados, pode-se considerar que a modalidade de gestão 

consorciada, enquanto estratégia para possibilitar acesso a tecnologias, soluções e 

medidas que, isoladamente, o município não conseguira alcançar, por escassez de 

recursos financeiros, de estrutura e de pessoal técnico disponível, viabiliza a 

colaboração e o compartilhamento de ações para melhor gestão de RSU. 

Essa prática colabora para o alcance do ODS 12, ao possibilitar que os 

municípios haja em acordo como o dispositivo legal da PNRS, que visa contribuir para 

a preservação do meio ambiente e alcançar o manejo ambientalmente adequado dos 

RSU. Ao longo do seu ciclo de vida, lançando mão de várias técnicas para a redução 

do volume produzido e para a disposição final correta de todo resíduo coletado nas 

cidades, o CONRESOL contribui para o alcance dos ODS, em especial os ODS 6,11 
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e 12, minimizando com isso os impactos negativos da geração de lixo sobre o 

ambiente. 

Assim sendo, pode-se concluir que a governança pública permite a gestão 

estratégica do consórcio público e o efetivo monitoramento da alta administração, 

instrumentalizando o arranjo institucional pautado na parceria e cooperação, com a 

finalidade de concretizar os resultados das decisões que toma e, em última análise, 

atender ao interesse público. 

 De acordo com Pereira & Moreira (2016), o que leva à criação de um consórcio 

público é a necessidade de atender demandas sociais específicas, a prestação de um 

serviço público mais eficiente e a menor custo, por essa razão a cooperação e a 

integração entre os membros do CONESOL são pressupostos da participação na 

gestão consorciada de RSU.  

 Nesse sentido, a atuação de servidores municipais, além do Prefeito 

Municipal, enquanto representantes dos municípios membros, permite o efetivo 

envolvimento com a gestão consorciada e o fortalecimento do vínculo institucional. 

 Compõe o CONRESOL, municípios com diferentes características 

geográficas, econômicas, sociais, geológicas, culturais e políticas. Inegavelmente, 

essa diversidade reflete na gestão consorciada, pois, como sustenta Brito (2018), as 

circunstâncias econômicas, sociais, culturais, políticas, o porte e a distância territorial 

de cada cidade membro propicia o predomínio dos municípios maiores sobre os de 

menor porte na condução das deliberações dentro do consórcio. 

  Dentro da dinâmica da participação dos municípios no CONRESOL 

identificou-se a presença dos princípios da governança pública, em especial: (i) a 

equidade, consubstanciada na igualdade de voto e de direitos e deveres; (ii) a 

responsabilidade, materializada na participação das decisões; (iii) a eficiência, com o 

acompanhamento sistemático da execução dos contratos de rateio e de prestação de 

serviços pelos Conselhos Técnico e Fiscal;  (iv) a probidade, pela observância às 

normas; (v) a transparência, com o aceso as informações e dados pelos Conselhos e 

pela Assembleia Geral e; (vi) accountability, com o acompanhamento da rotina 

contábil do consórcio. 

A participação dos municípios também enseja a existência de um canal de 

informações, enquanto ferramenta importante para que se concretize a gestão 

consorciada, na medida que viabiliza a participação e a troca de dados entre os 

membros e também à sociedade, visto que o consórcio público tem, em última análise, 
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o compromisso com o interesse público em comum: a destinação final adequada dos 

resíduos sólidos coletados nas cidades que compõem o consórcio público.  

Contudo, a via de comunicação deve ser dupla: ao mesmo tempo em que o 

CONRESOL disponibiliza as informações aos seus membros e a sociedade, também 

deve o consorciado apresentar os dados necessários sobre a coleta de RSU com 

vistas a subsidiar a gestão consorciada. 

Outro ponto que se reputou relevante a ser investigado foi compreender se 

são estabelecidos metas, indicadores, avaliação de risco, para embasar o 

planejamento e a analisar os resultados alcançados.  

 Analisando os dados levantados sob o prisma da governança pública pode-

se identificar que ainda é insuficiente a presença da avaliação, direcionamento e 

monitoramento, enquanto estrutura dinâmica retroalimentada (funções da 

governança) que de maneira cíclica e dinâmica pode conferir efetividade à política 

pública, a aplicação dos recursos públicos e a eficiência do serviço público prestado 

(NARDES et. al, 2014). 

 Por outro lado, o CONRESOL estuda a viabilização de um novo sistema de 

tratamento e disposição de RSU que contemplará outras técnicas, além do aterro 

sanitário. Denominado de Sistema Integrado e Descentralizado de Tratamento de 

Resíduos e Disposição Final de Rejeitos37, que se encontra em fase de licitação para 

a contratação da empresa para a exploração da prestação do serviço público, por 

meio de concessão, consistente em proceder a recepção, triagem mecanizada, 

transbordo, transporte secundário, tratamento dos RSU e disposição final 

ambientalmente adequada dos resíduos e dos rejeitos oriundos dos 23 municípios 

membros do CONRESOL. 

 Nota-se porém a presença dos indicativos das funções da governança – 

avaliar, direcionar e monitorar – visto que ao conceber o novo sistema, não se busca 

apenas a economicidade no sentido de reduzir os custos com o pagamento pelo uso 

de aterro sanitário, mas avalia-se e direciona buscando agregar valor econômico aos 

RSU, além de uma evidente preocupação com os aspectos sociais e ambientais 

decorrentes da disposição final de resíduos, buscando com isso utilizar outros 

instrumentos de gestão como a economia circular, estando alinhado ao ODS 11.638 

                                            
37 https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/consorcio-intermunicipal-para-gestao-dos-residuos-solidos-
urbanos/132 
38 https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/ 
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que preconiza a meta de até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita 

das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de 

resíduos municipais e outros. 

Por outro lado, analisou-se que, atualmente, o CONRESOL não se vale da 

logística reversa, enquanto mecanismo para o reaproveitamento dos materiais com 

potencial para reciclagem ou reutilização, com vistas a diminuir o volume destinado a 

disposição final, estimular a economia circular, promover a participação da iniciativa 

privada e da sociedade civil na gestão consorciada de RSU e minimizar o passivo 

ambiental. Entretanto, identificou-se que o novo sistema contemplará a logística 

reversa, na medida em que prevê a valorização dos materiais reaproveitáveis, com a 

separação e reciclagem, objetivando ganhos ambientais. 

Assim sendo, a pesquisa demonstra que a governança pública se apresenta 

como um instrumento importante para o desenvolvimento da gestão integrada. 

Contudo, ainda se faz necessário avançar na aplicação das boas práticas de 

governança no âmbito da administração pública, para tornar mais eficiente a condução 

das políticas públicas e a prestação do serviço público com vistas a satisfação do 

interesse coletivo. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 Esse artigo investigou como a governança pode contribuir para a eficiência da 

gestão integrada de resíduos sólidos urbanos em consórcio público intermunicipal. 

 Pela análise dos dados levantados durante a pesquisa de campo e as 

reflexões a partir do referencial teórico, constatou-se que a governança pública pode 

ser relevante instrumento para potencializar a eficiência da gestão integrada em 

consórcio intermunicipal para resíduos sólidos urbanos, na medida em que permite 

que os Prefeitos dos municípios membros, possam tomar decisões com maior controle 

e informação e direcionar as ações para dar a devida destinação aos RSU.  

 Possibilita ainda solucionar o problema decorrente das limitações financeiras, 

sociais, ambientais, geográficas que cada município membro possui para, em última 

análise, efetivar a PNRS, contribuindo para o alcance dos ODS 6, 11 e 12.  

 A eficiência da gestão de RSU por meio de consórcio público está ligada às 

decisões internas, de controle e desempenho por parte dos municípios membros. 

Promover a gestão consorciada de RSU fortalece a atuação coordenada da região 

metropolitana, pois está baseada na cooperação entre municípios na busca de 
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solução para um problema comum. Razão pela qual a governança púbica pode 

contribuir para a instrumentalização da gestão do consórcio público e, por 

conseguinte, da eficiência na prestação do serviço público de coleta e destinação final 

adequada dos resíduos, cumprindo o PNRS e o Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

do Paraná – Lei/ PR 19.261/0217 – e atendendo ao interesse público. 

 As funções da governança pública, de acordo com o Referencial Básico de 

Governança do TCU, podem auxiliar na melhoria da gestão consorciada de RSU, na 

medida em que permitem estabelecer um sistema que permite AVALIAR, 

DIRECIONAR e MONITORAR com vistas a melhor planejar as medidas e ações que 

potencializem a implantação do sistema de tratamento e disposição final eficiente, 

pautado em aspectos econômicos, sociais e ambientais afetos aos RSU, 

determinando as metas, indicadores e considerando potenciais riscos que podem 

comprometer o alcance dos resultados almejados. 

 A governança pública exige também a adoção de boas práticas pautadas nos 

princípios da legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, 

transparência e accountability e na atenção a seleção das pessoas qualificadas 

envolvidas com a rotina da gestão consorciada. Exige delimitação das funções e 

processos e na prestação de contas, mormente com a responsabilidade de cada 

município membro com a cota parte no rateio do custeio para dar sustentabilidade 

financeira ao consórcio público. 

 Outra forma que os municípios podem buscar para superar tal desafio pode 

ser a adoção de políticas públicas visando, de fato, reduzir substancialmente a 

geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, 

contribuindo de forma mais efetiva para o alcance dos ODS 6, 11 e 12.    

Também é cabível expor que a pesquisa não esgota todo o tema, ao contrário 

contribuir para novas buscas no sentido de avançar na construção do conhecimento 

acerca da temática sobre a gestão integrada dos RSU e da governança pública. 

Sendo assim, os resultados obtidos permitem que a pesquisa desenvolvida 

seja replicada, complementada e até mesmo melhorada, abrindo novas possibilidade 

de análises e investigações futuras para avançar no importante estudo sobre a 

governança pública, ainda pouco explorado no campo da ciência, contribuindo com o 

conhecimento científico sobre a temática suscitada. 
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Apêndice 4 -  Questionário aplicado junto ao CONRESOL. 
 

 
QUESTIONÁRIO 01 – Elaborado com o objetivo de proporcionar o contato inicial com a instituição 

analisada. 
 
1. Qual é/são a(s) atividade(s) desempenhada pelo consórcio dentro do processo de gerenciamento 
de resíduos sólidos produzidos pelos municípios consorciados: coleta, transporte, transbordo, 
tratamento, disposição final adequada? 

 
 
2. Qual(is) o(s) tipo(s) de resíduos sólidos o consórcio abrange? Por quê? 
 
 
3. O consórcio desenvolve alguma forma de reaproveitamento dos materiais coletados? De que 

maneira é realizado? 
 

 
4. Há alguma parceria com cooperativas ou associações de reciclagem? Se sim, quais? 
 
 
5. Há alguma forma de tratamento dos resíduos sólidos coletados pelo consórcio? 

 
 
6. Atualmente, aonde são depositados definitivamente os resíduos coletados pelo consórcio? 
 

Fonte: A autora, 2019 
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Apêndice 5 – Questionário aplicado junto ao CONRESOL. 

 

QUESTIONÁRIO 02 – Elaborado com o objetivo de possibilitar o levantamento das primeiras 
informações a respeito da governança na instituição pesquisada 
 

 
1. No CONRESOL, o processo de solução de conflitos, as deliberações e as decisões contam com a 
participação de todos os municípios consorciados? Se sim, como se efetiva essa participação? 

 
2. Existe um canal de disseminação de informações aos consorciados sobre os dados, problemas, 
soluções, deliberações? Como funciona? 

 
3. Existe algum canal de disseminação de informações à sociedade sobre os dados e ações do 
consórcio? 

 
4. No CONRESOL existem metas periódicas (semestral, anual, etc) a serem atingidas pela gestão? 
Como e por quem são estabelecidas? 

 
5. São avaliados os riscos que podem afetar a execução das ações e medidas adotadas e 
comprometer o atingimento das metas? Se sim, como? 

 
6. Existe algum procedimento formal de avaliação das ações desenvolvidas pelo CONRESOL? Se 
sim, como? 

 
7. É realizada avaliação ou é utilizado algum indicador que permite identificar a eficiência da gestão 
dos recursos financeiros geridos/aplicados? Se sim, quais são? 
8. A sustentabilidade é considerada com um fator para estipular metas, ações e soluções 
desenvolvidas no CONRESOL? De que maneira? 

 
9. O CONRESOL estabelece algum indicador, índice ou aplica alguma avaliação para apurar o 
impacto ambiental (positivo ou negativo) de suas atividades de gestão de resíduos sólidos urbanos? 

 
10. Existe alguma medida ou ação desenvolvida pelo CONRESOL com o objetivo de promover a 
diminuição do volume de resíduos sólidos que é destinado periodicamente aos aterros? Se sim, essas 
medidas ou ações são integradas ou contam com a participação da iniciativa privada e/ou a sociedade 
civil? 

 

Fonte: A autora, 2019 
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Apêndice 6 – Questionário aplicado junto aos municípios consorciados.  
 

QUESTIONÁRIO 01 – elaborado com o objetivo de levantar dados e informações sobre a 
governança e sustentabilidade diretamente com as cidades integrantes do CONRESOL 
 

1. Nome do Município______________________________________________ 
2. Qual o porte do Município (população)? 
3. Quantas toneladas/dia de resíduos sólidos urbanos que o Município recolhe? 
4. Qual o gasto anual ou mensal do Município para custear a o serviço público de coleta 
de resíduos sólidos urbanos? 

 
5. O Município possui lixão, aterro controlado ou aterro sanitário? 

 
6. A gestão dos resíduos sólidos urbanos por meio de consórcio público (CONRESOL) 
ser mostra uma estratégia para o seu município? 

(    ) SIM   (    ) NÃO   (    ) PARCIALMENTE 
 

7. O município possui acesso às informações, dados, problemas, soluções e decisões 
do CONRESOL? 
(    ) SIM   (    ) NÃO   (    ) PARCIALMENTE 
 
8. O município é convidado ou convocado pelo CONRESOL a participar das reuniões 
para a solução de problemas e conflitos sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos? 
(    ) SIM   (    ) NÃO   (    ) PARCIALMENTE 
 
9. O município participa das reuniões, quando comunicado? 
(    ) SIM   (    ) NÃO   (    ) PARCIALMENTE 
 
10. Quando seu município participa da votação sobre alguma decisão a ser tomada no 
âmbito do CONRESOL, qual (is) critério (s) utiliza para a escolha? 
(  ) técnico 
(  ) financeiro 
(   ) político  
(   ) legal (cumprimento da lei) 
(   ) Ambiental 
 
11. O(s) objetivo(s) principal(is) do Município ingressar no CONRESOL foi(ram): 
(  ) técnico 
(  ) financeiro 
(   ) político  
(   ) legal (cumprimento da lei) 
(   ) Ambiental 
 
12. O município é informado se são estabelecidas metas periódicas (semestral, anual), 
planejamentos ou ações para efetivar a gestão de resíduos sólidos urbanos no consórcio? 
 
(    ) SIM   (    ) NÃO  
13. O município é informado se é estabelecido algum sistema de avaliação e indicadores 
de resultados? 
(    ) SIM   (    ) NÃO  
14. Quando solicitado pelo CONRESOL, o município presta as informações e fornece 
dados necessários sobre os resíduos sólidos urbanos da sua cidade? 
(    ) SIM   (    ) NÃO   (    ) PARCIALMENTE 
15. O município contribui ou participa sugerindo ou propondo técnicas, soluções, levando 
novas estratégias para a gestão dos resíduos sólidos urbanos? 
 

(    ) SIM   (    ) NÃO   (    ) PARCIALMENTE 
 

Fonte: A autora, 2019 
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Apêndice 7 – Roteiro de entrevista aplicado junto ao CONRESOL. 

 

Roteiro de entrevista 01 – Elaborado com o objetivo investigar a colaboração do consorciado no 
processo institucional de participação e de governança.  

 
1. Sobre as deliberações do consórcio, estas são realizadas através de votação em assembleia 

formada pelos Municípios, as votações são constantemente marcadas por controversas ou 

divergências entre os votantes? Exemplifique se for o caso.  

 

2. E quando tem esse consenso, essa unanimidade, então ela é construída através desse 

esclarecimento prévio, que facilita então as deliberações? 

 
3. O consórcio busca fomentar a participação da sociedade e/ou do setor produtivo nas ações e 

estratégias sobre RSU?  

 
4. Então o objetivo dessa Câmara Técnica e Controle Social é puxar um pouco mais terceiros, 

particulares, empresa, setor produtivo, sociedade? 

 
5. Então é uma câmara mais estratégica para controle e transparência externos? 

 
6. O plano metropolitano de gestão integrada de RSU que está em fase de licitação e 

implantação é baseado em fatores econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais com medidas 

alternativas de gestão de resíduos sólidos, para além da disposição final em aterro? 

 
7. Então é uma estratégia, uma medida, uma ação adotada pelo consórcio com o objetivo de 

alcançar maior eficiência, maior sustentabilidade sobre a destinação final dos resíduos? 

 

8. Para dar, de fato, maior eficiência para a política pública, em última análise? 

 
Fonte: A autora, 2019 
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Apêndice 8 – Roteiro de entrevista aplicado junto aos municípios de Araucária, 
Colombo, Curitiba e Itaperuçu. 
 

Roteiro de entrevista 02 – Elaborado com o objetivo investigar sobre a colaboração do consorciado no 
processo institucional de estratégias e mecanismos de participação. 

 
1. Como o Município participa da elaboração das ações e da tomada de decisões do 

Consórcio? 

 

2. O Município designou servidores municipais para compor o Conselho Técnico e Conselho 

Fiscal do CONRESOL? Qual a formação e quanto tempo essa pessoa atua no consorcio?  

 
3. Município entende que as ações e projetos realizados pelo consórcio contemplam as 

necessidades do Município satisfatoriamente, sobre a destinação final dos RSU? 

 
4. O Município consegue manter regular o pagamento das cotas de rateio ou encontra dificuldade 

em dar cumprimento? Como esses valores são repassados ao contribuinte? De que forma? 

 
5. O Município arrecada taxa de lixo? De que forma (anual ou mensal, juntamente com a 

cobrança de IPTU)?  

 
6.  O município compreende que as ações sobre a correta destinação dos RSU, estão alinhados 

ao ODS?  

 

Fonte: A autora, 2019 

 


