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RESUMO 

 

No Brasil, a gestão de resíduos sólidos é ineficiente por conta de falhas normativas e 

políticas. Tal realidade, estende-se também a municípios amazônicos, onde a falta de 

infraestrutura e comprometimento dos gestores para o cumprimento da Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos (PNRS) configura um cenário longe do ideal sustentável. Dessa 

forma, o estudo objetivou-se a buscar as similaridades na gestão de resíduos sólidos de 

quatro municípios de Rondônia: Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Ouro d’Oeste. Os 

dados foram obtidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS e 

a metodologia utilizada foi adaptada de indicadores de sustentabilidade propostos pela 

literatura, que avalia a gestão em cinco dimensões: 1-política, 2-tecnológica, 3-

ambiental/ecológica, 4-conhecimento/educação ambiental e 5-inclusão social. Após a 

tabulação dos dados, gerou-se uma matriz robusta, que foi a base para criação dos 

dendogramas gerados no software de análises estatísticas Rstudio, versão gratuita. A 

pesquisa avaliou as cinco dimensões, indicando os maiores e menores valores. O 

município de Ji-Paraná apresentou os maiores valores de gestão, seguido de Cacoal, 

Rolim de Moura e Ouro Preto d’Oeste. 

 

Palavras Chave: Indicadores de Sustentabilidade, Resíduos Sólidos, ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, solid waste management is inefficient due to regulatory and political failures. 

This reality also extends to Amazonian municipalities, where the lack of infrastructure 

and the commitment of managers to comply with the National Solid Waste Policy (PNRS) 

configures a scenario far from the sustainable ideal. Thus, the study aimed to seek 

similarities in solid waste management in four municipalities in Rondônia: Ji-Paraná, 

Cacoal, Rolim de Moura and Ouro d'Oeste. The data were obtained by the National 

Sanitation Information System - SNIS and the methodology used was adapted from 

sustainability indicators proposed by the literature, which evaluates management in five 

dimensions: 1-political, 2-technological, 3-environmental/ecological, 4 -environmental 

knowledge/education and 5-social inclusion. After tabulating the data, a robust matrix 

was generated, which was the basis for creating the dendrograms generated in the 

statistical analysis software Rstudio, free version. The research evaluated the five 

dimensions, indicating the highest and lowest values. The municipality of Ji-Paraná 

presented the highest management values, followed by Cacoal, Rolim de Moura and Ouro 

Preto d’Oeste. 

Keywords: Sustainability Indicators, Solid Waste, ODS. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que existem inúmeras definições quanto a temática de resíduos sólidos, 

contudo, o conceito frequentemente encontrado entre elas é que se trata de materiais 

consumidos que vieram a perder o seu valor no mercado, tornando-se dispensáveis aos 

olhos de seus detentores, Ornelas (2011). 

Desde os primórdios, a geração de resíduos provém dos resquícios das atividades 

antrópicas. Contudo, como apontam Oliveira (2018) e Santos (2011), o número desses 

resíduos cresceu demasiadamente após a Revolução Industrial, assim como com os 

incentivos ao consumo e o crescimento econômico-demográfico. O aumento 

populacional, quando associado ao poder aquisitivo, além de causar o excesso de 

materiais descartáveis, implica no surgimento de problemas ambientais e sanitários, 

dentre eles está a dificuldade em encontrar novas áreas ambientalmente adequadas para a 

disposição desses resíduos, como exposto por Lima (2018). 

A geração em grande escala e o consumismo se tornam grandes desafios para a 

gestão eficiente dos resíduos sólidos urbanos (ALBANO et al., 2018; FRANCESCHI et 

al., 2017). Desta forma, em concordância com Nascimento et al. (2015) e dada a 

disposição irregular dos resíduos urbanos ao longo da história, há complexidade em sua 

quantificação. Em áreas rurais, essa avaliação é ainda mais complicada, pois esse 

empecilho é acrescido da ausência ou insuficiência do sistema de coleta. 

Marshall e Farahbakhsh (2013), discorrem sobre o papel dos aspectos ambientais 

e de saúde como propulsores no gerenciamento de resíduos sólidos em países 

desenvolvidos. Segundo Henry et al., (2006) em grande parte dos países emergentes, a 

quantidade dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados é inferior quando em 

comparativo com os países industrializados; todavia, a gestão de resíduos supracitada não 

condiz com parâmetros sustentáveis. Rebehy et al. (2017) fazem uma ressalva quanto aos 

fatores que retardam o melhoramento na gestão de resíduos, sendo estes: desigualdade, 

questões institucionais, aspectos culturais e socioeconômicos, crescimento econômico, 

governança, políticas públicas.  

No caso do Brasil, há uma considerável emergência em se planejar e discutir 

estratégias abrangentes, fomentado pela ciência, em prazos longos e ações imediatas para 
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refrear os impactos das práticas atuais. Campos (2014) enfatiza que o progresso brasileiro 

é reduzido devido a possíveis desafios sociais, econômicos e políticos locais. 

Conforme ABRELPE 2021, grande parte das cidades brasileiras ainda 

encaminha seus resíduos para lixões e aterros controlados, totalizando 35,8% do Brasil.  

Nos municípios de Rondônia, a realidade do panorama da Região Norte se 

estende, onde, mesmo com alguns estudos desenvolvidos ao longo dos anos, os dados 

levantados sobre resíduos ainda são insuficientes. As discussões abordadas por outros 

autores não se aprofundam a respeito das contribuições feitas pela gestão de resíduos nos 

municípios, a qual estima-se possuir base legal e recursos para sancionar os problemas 

por eles apresentados em seus estudos. 

Diante da falta de estudos referentes a gestão de RSU no estado de Rondônia, 

torna-se indispensável complementar os dados obtidos ao longo dos anos, onde a pesquisa 

supracitada não só abordaria a problemática como também destacaria as prioridades dos 

municípios estudados, consoantes as suas respectivas realidades, visando auxiliar o poder 

público na tomada de decisões para com o gerenciamento de resíduos sólidos. Por tal, 

essa pesquisa baseia-se em avaliar a gestão de resíduos nos municípios da Região de 

Influência de Ji-Paraná, sendo estes: Cacoal, Rolim de Moura e Ouro Preto d’Oeste.  
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1.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nos tópicos a seguir, inicia-se pela definição de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos, contextualizando o leitor acerca de sua importância e dos impactos que 

implicam sua geração. Em sequência, fez-se também um apanhado sobre as definições e 

aplicações dos Indicadores de Sustentabilidade. Por fim, é esclarecida a definição de 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e sua relevância para a discussão do tema. 

 

1.1  A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 Definem-se como Resíduos Sólidos, os resquícios de atividades humanas, sendo 

descartados como insignificantes ou sem valor.  Esses resíduos sólidos podem ainda ser 

classificados: pelo seu tipo ou pela fonte geradora, onde os resíduos oriundos das 

atividades comerciais e domésticas, são nomeados como resíduos sólidos urbanos — 

RSU (ABNT, 2004). 

Os RSU correspondem tanto ao montante gerado em meio urbano, quanto a 

massa que provém da agricultura, resíduos minerais e indústria. Esses materiais tendem 

a ser heterogêneos, incluindo frações orgânicas e inorgânicas, tais como: garrafas, papeis 

e papelão, tecidos, embalagens de produtos dentre outros materiais descartados pela 

sociedade por não carregarem mais utilidade. (RAMACHANDRA et al., 2018). 

O crescimento econômico alcançado hoje tem levado as pessoas a utilizarem os 

recursos naturais de forma indiscriminada, gerando enormes problemas ambientais, dessa 

forma, a ciência busca constantemente superar essas limitações (GEORGESCU-

ROEGEN, 2012).  

Uma das consequências do crescimento econômico é o aumento na geração de 

resíduos. Entende-se que a quantidade de resíduos gerados correlaciona-se ao 

aparecimento de inovações tecnológicas, uma vez que desencadeia a necessidade de 
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consumo dos novos produtos, implicando no descarte dos bens considerados como 

antigos (JUNIOR et. al, 2014). 

A problemática dos resíduos é apenas um dos exemplos dos malefícios ao meio 

ambiente, causados pela busca por desenvolvimento e evolução da economia humana. 

(ALVES, 2016). 

Dessa forma, a Gestão de Resíduos Sólidos (GRS) corresponde a um conjunto 

de ações que visam encaminhar os resíduos, dividindo-se em etapas de coleta, transporte 

e destinação ambientalmente adequada, com o objetivo de reduzir os impactos da geração 

de resíduos e preservar o meio ambiente.  

 Para se promover o gerenciamento de resíduos, os homens criam normas, leis, 

resoluções e políticas no intuito de atenuar os impactos negativos de suas ações sobre o 

meio ambiente (BICALHO E PEREIRA, 2018). 

 Contudo, a gestão de resíduos sólidos difere-se em vários países. Nos países 

desenvolvidos, a GRS é repleta de avanços, nos países em desenvolvimento ainda tem-se 

um cenário complexo e alvo de discussões (ARAÚJO et al., 2019).  

 No caso do Brasil, a gestão de resíduos sólidos divide-se entre o Poder Público, 

empresas terceirizadas e a população, onde a responsabilidade de cada resíduo produzido 

compete ao seu gerador, tanto em domicílio quanto em instituições.   

 Com o propósito de ocupar uma lacuna legislativa no Brasil, o qual, 

historicamente carece de políticas eficientes a respeito do tratamento de resíduos, criam-

se a Lei nº. 11.445/2007, que estabelece a Política Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB) e a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, essa última que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

 A PNRS introduz outros conceitos indispensáveis para a gestão de resíduos, como 

a obrigatoriedade e responsabilidade compartilhada, o que impõe a sociedade a participar 

da gestão dos resíduos gerados.  

 As legislações em pauta contam com a obrigatoriedade de proibição da disposição 

em céu aberto, destacando a redução, reutilização, reciclagem, tratamento e erradicação 

adequada dos RSU, evitando maiores riscos ao meio ambiente e à saúde pública 

(ALFAIA et al., 2017). 
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 Dessa forma, todos os geradores, individuais ou não, são responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos, levando em conta o papel de cada um na cadeia produtiva 

(geração, consumo, descarte etc.). Quando eficiente, a gestão determina o máximo do 

reaproveitamento da reciclagem, diminuindo a produção de rejeitos (materiais que não 

possuem mais validade técnica e econômica e não podem ser reciclados).   

 A importância do bom gerenciamento de resíduos consiste em diminuir os 

impactos negativos ao meio ambiente, uma vez que o dano ocasionado pela geração de 

resíduos pode ser reduzido caso todas as etapas da gestão sejam realizadas de forma 

correta.  

1.2 Indicadores de Sustentabilidade na Gestão de Resíduos Sólidos 

 

  A eficiência da gestão de resíduos sólidos pode ser mensurada por indicadores de 

sustentabilidade. Esses indicadores são, nada mais que variáveis capazes de traduzir 

informações e estratégias para a gestão de RSU, analisando aspectos que correlacionam 

a sociedade com o meio-ambiente (UGALDE, 2010). 

 No Brasil e no mundo, os indicadores relacionados ao RSU frequentemente 

usados são aqueles que explicam a capacidade de aproveitar os resíduos gerados 

(reutilização, reciclagem e compostagem) e correlacionam a geração de resíduos com o 

tamanho da população (UGALDE, 2010).  

 Nesse viés, uma cidade é supostamente dita como sustentável quando é capaz de 

melhorar ou manter na média a saúde do seu sistema ambiental, reduzir o impacto 

negativo, bem como reduzir a desigualdade social, promovendo aos cidadãos condições 

de vida digna (BRAGA et al. 2004).  

 Sendo assim, a gestão de resíduos é descrita como sustentável quando os 

indicadores de sustentabilidade são inseridos no sistema e o tornam mais equilibrado, 

onde a prestação de serviços com qualidade é suficiente para resolver os problemas de 

origem ambiental (DANTAS, 2008).  

 Entretanto, o uso dessa ferramenta é foco de debate há mais tempo do que se 

imagina. Compreende-se que a busca de uma metodologia para análise da gestão de 
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resíduos se dá pelo fato de essa problemática ser configurada como um dos maiores 

problemas socioambientais da atualidade. 

 Desde a Rio-92, os indicadores de sustentabilidade têm recebido certa relevância, 

pois demonstram a preocupação do público com o meio ambiente, com a tomada de 

decisões sobre tendências globais, locais e ambientais. Nesse contexto, indicadores 

representam a tentativa de quantificar as tendências e explanam se está correta a ideia de 

que as causas socioambientais estão cada vez mais degradadas pelo mundo 

(GUIMARÃES, 2019).  

 Diversos indicadores de desenvolvimento sustentável foram formulados com o 

passar dos anos, abrangendo diversas escalas (global, nacional, regional e comunitária). 

Essas variáveis analisam incontáveis abordagens possíveis para o desenvolvimento 

sustentável, conforme observado por mais setores da sociedade. Objetivamente, 

indicadores aplicados a nível internacional avançaram para garantir os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), e atualmente, dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) (MARCHAND, 2014).  

1.3 A Gestão de Resíduos Sólidos como Objetivo de Sustentabilidade 

 

Os resíduos sólidos são uma preocupação crescente no mundo em razão da 

complexidade das demandas sociais, econômicas e ambientais da atualidade causadas 

pela rápida industrialização (GOUVEIA, 2012).  

Em virtude disso, os ODS foram introduzidos em 2015 pela Cúpula das Nações 

Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, e consistem em uma agenda mundial 

composta por 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas até 2030 (ONU, 2022).   

Concisamente, os ODS são definidos como ações para erradicar a pobreza, 

proteger o meio ambiente e o clima e assegurar que os indivíduos do mundo prosperem 

(ONU, 2022).  

 Por esta razão, a sociedade civil e o setor privado tendem a adotar uma nova 

postura quanto ao seu comportamento, como promover novos padrões de consumo, 

reduzindo a geração de resíduos, a fim de proteger o meio ambiente e melhorar a 

qualidade de vida (GODOY, 2013). 
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 Em conformidade, o conceito de Cidades Sustentáveis vem sendo incentivado 

pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) com o intuito de solucionar os 

problemas socioambientais e, dentro desse cenário se encontram ODS. 

Acerca da Gestão de Resíduos Sólidos, dentre os ODS, há três que se aplicam à 

temática: 10 – Redução das Desigualdades, 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis e 

12- Consumo e Produção Responsáveis. 

O ODS #10 diz respeito à redução das desigualdades sociais, econômicas e 

combate a todos os tipos de descriminação. As metas correlacionadas com a gestão de 

RSU são descritas a seguir: 

Meta 10.1. Até 2030, alcançar o crescimento da renda dos 40% da população 

com renda mais baixa, elevando a uma taxa maior que a média nacional. 

Meta 10.2. Até 2030, incentivar a inclusão social, econômica e política de 

todos, independentemente da idade, gênero, raça, etnia, origem, religião, 

condição econômica entre outras (CANELLAS, 2020). 

Há uma importância maior em iniciativas de economia solidária, obtidas através 

das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, fazendo-se possível, dessa 

maneira, a superação da desigualdade de renda, entre etnias, povos, gêneros dentre outros.  

O ODS #11 trata-se de transformar a construção de espaços urbanos e sua gestão 

em prol do desenvolvimento sustentável. Correlacionado a urbanização, a gestão de 

resíduos se enquadra neste objetivo. As metas cabíveis a temática, são: 

Meta 11.3. Até 2030, ampliar a urbanização sustentável e inclusiva, bem como 

as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos 

integrados, participativos e sustentáveis, em todos os países; 

Meta 11.6 Até 2030, diminuir o impacto negativo per capita dos municípios 

incluindo atenção especial à qualidade do ar, gestão de resíduos e outros 

(UNITED NATIONS, 2015, p. 21 e 22). 

 

Esse objetivo se torna possível no Brasil quando se alcança um correto 

gerenciamento de RSU, em cidades que implantaram o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PGRS) e a adoção de soluções consorciais 

intermunicipais, onde os recursos financeiros repassados pelo poder público incentiva a 

gestão de resíduos. 
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ODS #12 corresponde ao consumo e produção responsável, afirmando que a 

base do desenvolvimento econômico e social são possíveis por meio de mudanças nos 

padrões de consumo. As metas aplicáveis aos RSU são: 

Meta 12.4. Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente correto de resíduos 

químicos e todos os outros, ao longo do seu ciclo de vida, em concordância 

com os marcos internacionais, reduzir a liberação destes no ar, solo e água, a 

fim de minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde 

humana. 

Meta 12.5. Até 2030, diminuir a geração de resíduos por meio da redução, 

prevenção, reuso e reciclagem (CANELLAS, 2020). 

Em relação aos RSU, tal objetivo recorre a uma redução na geração de resíduos, 

no incentivo a reciclagem, no reuso e na reformulação do ciclo de vida dos produtos, da 

destinação correta aos resíduos químicos, do redesenho de embalagens e seus ciclos de 

vida pós-consumo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Área de Estudo 

 Os estudos foram realizados no município de Ji-Paraná e outras cidades que 

sofrem sua influência direta, situadas na Região Norte do país. Estas cidades são Cacoal, 

Rolim de Moura e Ouro Preto D’Oeste. 

As cidades supracitadas têm atividades econômicas semelhantes, voltadas para 

agropecuária, indústria e serviços de saúde pública, administração, educação, defesa, e 

seguridade social (IBGE, 2015). 
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Figura 1: Mapa de Localização da Região de Influência de Ji-Paraná. 

 

2.2 Análise de Dados 

 

O delineamento da pesquisa pode ser enquadrado como pesquisa exploratória, 

caracterizada quando se busca conhecer o assunto com melhor profundidade, tornando-o 

mais compreensível no decorrer da pesquisa (RAUPP, 2006).  

Os dados de infraestrutura da Gestão de Resíduos Sólidos (GRS) foram obtidos 

pelo Painel de Resíduos Sólidos, site pertencente ao Ministério do Meio Ambiente que 

utiliza dados coletados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, 

com ano de referência 2019. A fim de se levantar informações sobre a situação das 

cooperativas de catadores, foram feitas entrevistas com os cooperados.  

Para verificar a qualidade da GRS da área de estudo, utilizou-se questionário 

adaptado de Alvarenga (2014), onde o modelo original foi desenvolvido pelo Ministério 

do Meio Ambiente com a finalidade de avaliar o cumprimento da Lei 12.305/10 (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS). O questionário adaptado possui 15 questões que 

abrangem as 5 dimensões da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos: Política, Ambiental, 

Tecnológica, Educação Ambiental e Inclusão Social, propostas pela legislação vigente. 
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Ao longo dos anos, muitos autores utilizaram indicadores de sustentabilidade 

como ferramentas de avaliação de dados de seus estudos, sendo estes de várias esferas 

científicas. Para este, cujo foco principal é a temática de resíduos Sólidos, utilizou-se 

como base Indicadores de Sustentabilidade propostos primeiramente por Milanez (2002), 

em seguida, por Polaz e Teixeira (2008), posteriormente, adaptados por Santiago e Dias 

(2012) e também adaptada por Alvarenga (2014). O agrupamento dos indicadores, apesar 

das alterações, permaneceu de acordo com as 5 dimensões descritas por Santiago e Dias, 

(2012), onde é possível ao autor da pesquisa responder o questionário proposto sem o 

auxílio de gestores locais. Em vista às limitações impostas pelo período de pandemia, 

justifica-se como alternativa para a finalização do estudo. 

A matriz de indicadores resultou em 5 dimensões de sustentabilidade, contendo 

5 perguntas-chaves e 15 indicadores, onde apresentou-se para cada indicador dois ou três 

descritores como opções de respostas, das quais poderiam ser pontuadas em 1, 2 e 3 de 

acordo com o grau de desempenho dos itens avaliados, como descrito pelo quadro 1. 

 

Quadro1: Matriz de indicadores de sustentabilidade, adaptada de Alvarenga (2014). 

     

Dimensão Pergunta-Chave Indicador Descritor Pontuação 

1. Política 

Está em 

consonância 

com os 

preceitos legais 

das políticas 

públicas na área 

de saneamento 

e Resíduos 

Sólidos? 

1.1 

Intersetorialidade 

Possui Órgão 

responsável 

pelo GRSU e 

secretaria 

específica para 

a Gestão 

Ambiental   

1.2 Envia 

anualmente 

informações para 

o SNIS 

Sim   

Não   

Às vezes 
  

1.3 Possui um 

Plano Municipal 

de Gestão 

Sim   

Em elaboração   

Não Possui   
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Integrada de 

Resíduos Sólidos 

2. Tecnológica 

Observa os 

princípios da 

tecnologia 

apropriada? 

2.1 Infraestrutura 

e Equipamentos 

de Coleta 

Bom   

Razoável   

Ruim   

2.2 Presença de 

Instalações de 

Recuperação de 

Resíduos 

Sim, com área 

de triagem e 

compostagem   

Sim, apenas 

com área de 

triagem   

Inexistente   

2.3 Infraestrutura 

e Equipamentos 

de triagem 

Bom   

Ruim   

Inexistente   

3. Ambiental/ Ecológica 

Exerce impacto 

Ambiental 

Mínimo 

3.1 Existência de 

Coleta Seletiva 

no Município 

Existe   

Em implantação   

Não existe   

3.2 Existência de 

Pontos de Coleta 

Voluntária 

Atende mais de 

50% da 

população   

Atende menos 

de 50 % da 

população   

Não Existe   

2.4 Manejo do 

composto 

orgânico 

(quando houver) 

Bom   

Ruim    

Não Existe   
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4. 

Conhecimento/Educação 

Ambiental/Mobilização 

Social 

Consonância 

com a Política 

Nacional de 

Educação 

Ambiental, 

onde há a 

participação 

popular nas 

tomadas de 

decisões acerca 

da GRSU? 

4.1 Inclusão de 

ações de 

Educação 

Ambiental 

Durante o 

diagnóstico, 

concepção e 

implantação   

Somente 

durante a fase 

de implantação   

Nenhuma   

4.2 Realização 

da Avaliação de 

gestão de RS de 

forma 

participativa 

Anualmente   

Esporádica   

Não há    

4.3 Realização 

de eventos 

municipais com 

a temática 

ambiental 

Anualmente   

Esporádica   

Ausência de 

eventos   

5. Inclusão Social 

Há inserção de 

catadores e 

artesãos de 

forma 

organizada na 

GRSU? 

Catadores 

organizados em 

Cooperativas, 

Associações 

Durante o 

diagnóstico, 

concepção e 

implantação   

Somente 

durante a fase 

de implantação   

Presença de 

catadores na 

área de 

disposição final   

Sim, totalmente   
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Uso de EPI pelos 

trabalhadores 

Sim, 

parcialmente   

Fonte: Adaptado de Santiago e Dias (2012). 

 

Para a dimensão Política foi considerada a intersetorialidade, se há uma 

secretaria ou órgão responsável pelos resíduos, o envio de informações ao SNIS, e a 

existência de um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Na dimensão Tecnológica foi a avaliada a qualidade da infraestrutura e dos 

equipamentos de coleta e de triagem, se existem instalações de recuperação de resíduos e 

manejo de resíduos orgânicos. 

Na dimensão Ambiental/Ecológica questionou-se a existência da coleta seletiva 

e se há pontos de coleta voluntários. 

Em Conhecimento, Educação Ambiental e Mobilidade Social avaliou-se a 

inclusão de ações de educação ambiental no município, a realização de avaliação de 

gestão de RSU de forma participativa, e a realização de eventos municipais com a 

temática ambiental. 

Por último, a dimensão Inclusão Social avaliou-se a existência de catadores 

organizados em cooperativas e associações, o uso correto dos EPIs e a salubridade do 

ambiente de trabalho. 

Após o preenchimento dos questionários dos municípios da área de estudo, os 

dados foram enfim tabulados em planilhas do Excel 2016, a fim de se obter a matriz que 

originaria os agrupamentos hierárquicos (dendrogramas). Em um estudo semelhante, a 

análise de cluster mostrou as principais demandas do município de Cacoal, (também 

analisado neste estudo) utilizando-se da participação popular na tomada de decisões 

(CAVALCANTE et., al 2021). Por fim, os dendrogramas foram obtidos pelo software R, 

versão 4.0.2 e Rstudio, ambos disponíveis gratuitamente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

3.1 Infraestrutura e o gerenciamento de RSU na zona de influência de Ji-Paraná 

 

 Em relação aos ODS, o ODS 12 que condiz com a produção responsável, tem-se 

a meta 12. 4 “Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente correto de resíduos químicos 

e todos os outros, ao longo do seu ciclo de vida, em concordância com os marcos 



25 
 

internacionais, reduzir a liberação destes no ar, solo e água, a fim de minimizar os 

impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana.”, assim, foi possível 

verificar quais municípios se aproximaram dessa realidade. 

 As despesas com manejo de RSU equivalem a média do valor por habitante 

urbano para a realização das atividades de manejo de resíduos sólidos urbanos durante 

um ano.  Assim, as informações de Infraestrutura e Gerenciamento de RSU estão descritas 

no Quadro 2.  

Quadro 2: Indicadores dos Municípios da Zona de Influência de Ji-Paraná 

 

Município Despesas 

com 

Manejo de 

RSU 

(R$/hab.) 

Cobertura 

da Coleta de 

Resíduos 

Domiciliares 

(%) 

Massa 

Coletada 

(kg/hab./dia) 

Massa de 

Materiais 

Reciclável 

Recuperada 

(kg/hab./ano) 

Materiais 

Recicláveis 

recuperados 

pela coleta 

seletiva 

(kg/hab./ano) 

Ji-Paraná 42.37 

R$/hab. 

100% 0.61 

kg/hab./dia 

-  - 

Cacoal 78.67 

R$/hab. 

100%  0.93 

kg/hab./dia 

3,12 

kg/hab./ano 

13, 52 

kg/há/ano  

Rolim de 

Moura 

89.52 

R$/hab. 

100%   - 

Ouro Preto 

d’Oeste 

33.33 

R$/hab. 

100% 0.55 

kg/hab./dia 

- - 

Fonte: Adaptado de SNIS 2019. 

 

Rolim de Moura apresentou o maior valor nessa categoria (89.52 R$/hab.) em 

seguida tem-se Cacoal (78.67 R$/hab.). Este valor expressivo pode dever-se ao fato de 

que os resíduos sólidos de Rolim de Moura são coletados por uma empresa terceirizada e 

transportados ao aterro de Estrela de Rondônia.  

Cacoal, por sua vez, possui também uma empresa terceirizada que realiza a 

coleta e um aterro sanitário gerenciado por uma empresa privada, fator que explicaria a 

despesa citada para as taxas de serviço. Ji-Paraná exerce o terceiro lugar (42.37 R$/hab.) 

o que pode implicar que seus resíduos ainda seguiam ao aterro controlado do município, 

uma vez que a prefeitura e a administração do novo aterro sanitário, permaneciam em 

negociação sobre as taxas de serviço no ano que estes dados foram tabulados.  
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A despesa de Ouro Preto d’Oeste, (33.33 R$/hab.) segue como a menor em 

comparação com as demais devido ao fato de não transportar seus resíduos a outro 

munícipio, ou existir aterro sanitário, sendo os RSU destinados a um lixão a céu aberto. 

A cobertura de coleta de resíduos domiciliares remete ao percentual da 

população atendida pelo serviço de coleta domiciliar. No sistema, todos os municípios 

afirmam que a cobertura dos serviços de coleta de resíduos domiciliares corresponde a 

100%. 

A massa coletada corresponde à média em kg/hab. de resíduos domiciliares e 

públicos coletados. Cacoal apresentou o maior valor da tabela (0.93 kg/hab./dia) em 

seguida Ji-Paraná (0.61 kg/hab./dia), que poderiam ser oriundas do tamanho de suas 

respectivas populações, contudo Cacoal, mesmo com população menor, ainda teria uma 

média mais expressiva que Ji-Paraná. Ouro Preto d’Oeste (0.55 kg/hab./dia) e Rolim de 

Moura (0.52 kg/hab./dia) diferem-se apenas por Ouro Preto d’Oeste possuir população 

maior que Rolim de Moura.  

 Ainda em conformidade ao ODS 12, tem-se a meta 12.5. - Até 2030, diminuir a 

geração de resíduos por meio da redução, prevenção, reuso e reciclagem.  

Em relação à massa de materiais recicláveis recuperada, equivale, em média, a 

quantidade de materiais recicláveis secos recuperados durante o processo de triagem. 

Apenas Rolim de Moura (7.64 kg/hab./ano) e Cacoal (3,12 kg/hab./ano) possuíam essas 

informações, pelo fato da prefeitura de Rolim de Moura ter contrato de prestação de 

serviços com a RECICOOP, a cooperativa de catadores local e Cacoal, COOPCATAR 

por quando a cooperativa ainda estava presente na área de triagem do aterro sanitário. A 

cooperativa de Ji-Paraná, COOCAMARJI e Ouro Preto d’Oeste, COOCAMARPO, não 

informaram estes dados no sistema, mas sabe-se que ambos os municípios possuem 

cooperativas de catadores que são capazes de quantificar os materiais recicláveis que 

costumam obter. 

Por fim, o indicador de materiais recicláveis recolhidos por coleta seletiva, 

corresponde à média de recicláveis, domésticos e públicos, que são recolhidos por 

intermédio de coleta seletiva. Até então, quando realizada a pesquisa, apenas Cacoal 

(13,52 kg/hab./ano) possuía coleta seletiva implantada em comparação aos demais 

municípios. Sugere-se confrontar este valor quando a coleta seletiva de Ji-Paraná já 

estiver vigorando e estes dados estiverem sistematizados, uma vez que a coleta seletiva 

foi implantada recentemente.  

 



27 
 

3.2 A Análise de Cluster na Gestão de RSU alinhada aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Os clusters podem ser definidos como os agrupamentos que formam um 

dendrograma, unindo as variáveis em comum, neste caso para avaliar a gestão de RSU. 

Nesse sentido, os grupos (ou clusters) resultantes da dimensão Política estão ilustrados na 

Figura 2. 

 

Figura 2: Dimensão Política nos Municípios da Zona de Influência de Ji-Paraná. 

 

A primeira Dimensão avalia a consonância da gestão municipal com a Política 

Nacional de resíduos sólidos. Nesta dimensão, formaram-se dois agrupamentos 

hierárquicos: um grupo, formado por Políticas Públicas em Gestão de Resíduos Sólidos 

e Dados no SNIS, e o outro grupo, acerca do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 
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No primeiro grupo, obteve-se que todos os munícipios estudados possuem 

secretaria ou órgão responsável pela gestão de resíduos sólidos, bem como todos também 

enviam anualmente seus dados ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 

SNIS. 

O grupo que corresponde a existência de um Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, encontra-se em um agrupamento diferente devido a 

apenas Ji-Paraná possuir um Plano Municipal, atualmente em revisão por causa das 

mudanças mais recentes na área de resíduos. Wilson et al. (2015) afirmam que pela ótica 

social, além de promover o bem-estar e saúde das pessoas, a taxa de sucesso de um 

sistema de gestão pode significar melhor governança. Por conseguinte, tem-se maior 

interesse por parte de atividades de turismo e empresas, tornando a sociedade melhor 

sucedida.  

 

A figura 3 remete aos grupos formados na Dimensão Tecnológica. 

 

Figura 3: Agrupamentos da Dimensão Tecnológica. 
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 A dimensão tecnológica avalia a eficácia e qualidade dos equipamentos de coleta 

e triagem, bem como se existe uma área propícia para o processo de recuperação dos 

resíduos. Novamente, predominam-se dois grupos. O primeiro, correspondente a áreas de 

recuperação de resíduos e a qualidade de equipamentos de triagem, obteve similaridade 

em baixos valores pois os municípios estudados possuem apenas área de triagem a fim de 

se avaliar os resíduos, onde nem todas essas áreas detém os melhores equipamentos para 

a recuperação.  

 Em correlação com o ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis, através da 

meta 12.4 (alcançar até 2020 o destino ambientalmente correto dos resíduos), nem todos 

os municípios atingiram essa proposta. Um exemplo disso, é o município de Ouro Preto 

d’Oeste que ainda destina seus resíduos a um lixão à céu aberto, onde claramente não há 

infraestrura suficiente para triar de maneira adequada esses materiais.  

 

 O segundo grupo, comporta apenas a eficácia da infraestrutura e equipamentos de 

coleta. Esse resultado possui interpretação positiva no agrupamento para todos os 

municípios, uma vez esse serviço é prestado por empresas terceirizadas. Em um estudo 

envolvendo também Indicadores de Sustentabilidade, Souza et al., (2019) avaliaram a 

gestão de resíduos sólidos em Marituba – PA, cujo resultado de sua análise também 

determinou que a variável de coleta obteve os maiores resultados, o que sucedeu em um 

baixo nível de sustentabilidade indicada por essa dimensão.  

A dimensão ambiental e ecológica remete às ações de gestão promovidas a fim 

de se recuperar os resíduos descartados, sendo eles recíclaveis ou orgânicos. Formam-se 

dois agrupamentos predominantes, o grupo formado pela existência de coleta seletiva e 

Pontos de Coleta Voluntária e o grupo formado apenas pelo manejo de compostos 

orgânicos. Nesse contexto, os resultados da Dimensão Ambiental estão descritos na figura 

4. 
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Figura 4: Dimensão Ambiental e Ecológica da Zona de Influência de Ji-Paraná. 

 

No primeiro grupo, pode-se dizer que os valores são intermédiarios, pois Cacoal 

possui coleta seletiva e Ji-Paraná está implantando aos poucos, ao passo que se sabe que 

apenas Ji-Paraná possui pontos de Coleta Voluntária (SNIS 2019).  

Besen et al., (2017) explicam que a coleta seletiva, além de promover a economia 

de insumos e recursos naturais, a reutilização de materiais, o aumento do mercado 

reciclável e propiciar um consumo consciente, garantem a inclusão de catadores no 

processo sócio produtivo. 

Silva et al. (2013) discutem o amplo papel da reciclagem, que está aquém do 

benefício econômico, estendendo-se à esfera ambiental, dado que ela evita diversos danos 

ambientais decorridas do processo produtivo, sendo alguns destes: perda de 

biodiversidade, contaminação do ciclo hidrológico, solo e ar, bem como danos à saúde 

humana. 
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O outro grupo, cujo único elemento é o manejo de compostos orgânicos, detém 

os maiores valores somados, pois nenhum dos quatro munícipios possui tratamento 

adequado para compostos orgânicos. Deve-se desassociar a ideia de que o maior valor da 

análise significa algo bom, quando na verdade diz mais sobre a similaridade que os 

municípios possuem, seja esta positiva ou negativa. 

A figura 5 corresponde ao resultado da dimensão de conhecimento, educação 

ambiental e mobilização social. 

 

Figura 5: Análise da Dimensão Conhecimento, Educação Ambiental e Mobilização Social. 

 

A dimensão 4 avalia a promoção de atividades e eventos com temáticas 

ambientais, o envolvimento da população com as mesmas, bem como o apelo popular 

frente as demandas de resíduos sólidos. Formam-se novamente dois clusters nessa 

análise, o primeiro com valores intermediários composto por Ações de Educação 

Ambiental e a Participação na Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e o segundo grupo 

composto apenas por Eventos com Temática Ambiental.  
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No primeiro grupo, obteve-se que todos os municípios não realizam Ações de 

Educação Ambiental com frequência mínima, bem como a Participação Popular na 

GRSU. Esta última, pode ser fomentada por audiências públicas sobre a situação de 

Resíduos, como foi o caso de Ji-Paraná, cuja administração pública promoveu no ano de 

2019 diversas audiências com o intuito de discutir temáticas como a implantação do aterro 

sanitário, a situação do aterro controlado, implantação da Coleta Seletiva e a 

Apresentação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos.  

Conforme Fung (2006) é importante conhecer as ferramentas de participação 

social, a comunicação entre os participantes, quem deve participar, bem como o impacto 

de quem participa sobre o resultado final, esclarecendo o poder de cada grupo dentro 

dessa dinâmica. 

Em relação ao grupo formado por Eventos com Temática Ambiental, os 

municípios tem similaridade em promover esses eventos com pouca frequência. No 

entanto, quando se há esses eventos, possuem pouco envolvimento popular e 

normalmente são promovidos por instituições tais como as Secretarias de Meio Ambiente 

dos municípios, universidades, ONGs e Projetos Ambientais sem fins lucrativos. Por 

conta da pandemia de covid-19, no ano de 2020 não houve nenhum evento de cunho 

ambiental e ecológico que pudesse ser contemplado. 

Os resultados da análise da dimensão de inclusão social são expostos na figura 

6. 
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Figura 6: Dimensão de Inclusão Social na Zona de Influência de Ji-Paraná. 

 

A análise de Inclusão Social avalia a existência e a inserção de Cooperativas de 

catadores no cenário da gestão de resíduos, bem como suas atuais condições de trabalho. 

Nessa análise, também existem dois agrupamentos: o primeiro grupo com valores 

intermediários contendo as variaveis de inserção de Catadores e Artesãos e Uso de EPI; 

e o segundo grupo contendo a Salubridade do Local de trabalho dos catadores. 

O primeiro grupo resultou da tentativa de participação de algumas cooperativas 

na Gestão de Resíduos de seus respectivos municípios. Em Ji-Paraná, a COOCAMARJI 

prestava todo o serviço de reciclagem, ainda que informal, até participar da discussão 

sobre a implantação da Coleta Seletiva. Após esse processo, espera-se que quando a 

Coleta Seletiva começar a atender parte dos bairros, cooperados sejam convocados para 

uma parceria com a empresa responsável pela coleta.  

Em Cacoal, até o presente momento, foi preciso cessar as atividades da 

cooperativa COOPERCATAR a fim de se regulamentar com as exigências da prefeitura. 

Dessa forma, mesmo com o aterro sanitário em funcionamento e instalações adequadas 
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para a triagem, a cooperativa ainda não trabalha pois ainda estão em fase de tramites 

legais com a gestão do aterro. 

Em Rolim de Moura, a RECICOOP foi contratada pela prefeitura a fim de 

prestarem serviços de coleta e transporte de resíduos recicláveis, sendo eles domiciliar, 

comercial e industrial. 

Em Ouro Preto d’Oeste, a COOCARMARPO trabalha em condições 

extremamente desfavoráveis. A começar pelo município não possuir aterro, mas sim um 

lixão à céu aberto, recentemente a cooperativa conseguiu apenas um barracão para 

realizar a triagem, contudo, essa estrutura não é propícia para o clima da região, podendo 

sofrer sérios danos nos meses de chuvas e ventos. A sede da cooperativa é a casa do 

representante mais antigo, com 8 anos de serviço. 

Dado o parecer inicial sobre a situação das cooperativas, tem-se que todas elas 

possuem pouco ou nenhum equipamento de proteção individual (EPI). Isso deve-se ao 

fato de que somente a COOCAMARJI e a RECICOOP são regulamentadas, onde 

somente a RECICOOP recebeu EPI por parte da administração pública. 

 

Em relação ao segundo grupo, formado pelo elemento de Salubridade no Local 

de Trabalho, obteve-se os maiores valores encontrados, o que implica que todos os 

trabalhadores estão sujeitos à riscos durante suas atividades.  

Em relação ao ODS 10 — Redução das Desigualdades, vê se que todos os 

municípios do estudo ainda tem muito o que melhorar.  

Os catadores prestam os insumos iniciais para a fase de transformação dos 

materiais recicláveis a fim de estarem recuperados para retornar ao processo de produção, 

IPEA (2017). Contudo, a impressão que se tem com os resultados dessa análise de 

Inclusão Social é que os catadores correspondem sempre ao elo mais fraco, cuja presença 

incomoda quando deveria ser enaltecida.  

Em entrevista com esses representantes, tem-se uma dura realidade que embora 

seja difícil de quantificar em um estudo, é marginalizada e ignorada pela sociedade. 

Acompanhá-los durante a elaboração desse estudo é entender que, apesar de todas as 

dificuldades, eles ainda lutam por reconhecimento social e condições de trabalho dignas. 

Miguel (2002) estabelece que órgãos competentes não se preocupam tanto com 

aqueles que carecem de capital (cultural e econômico) e de tempo livre, os que não 

possuem o hábito de falar pelos demais, que não participam de maiores relações sociais, 

admitindo que tais instrumentos ditos como formais sobre a participação social não 
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remetem à realidade de dominação cultural cujos grupos menos favorecidos estão 

inseridos. 

Finalmente, tem-se as variáveis de todas as dimensões dos Indicadores de 

Sustentabilidade agrupadas na figura 7.  

 

Figura 7: Panorama da Gestão de Resíduos Sólidos na zona de influência de Ji-Paraná. 

 

Aqui, comparam-se todas as variáveis de forma generalizada em cada dimensão 

de sustentabilidade, a fim de se obter as áreas mais vulneráveis da Gestão de Resíduos 

Sólidos da Zona de Influência de Ji-Paraná.  

O primeiro cluster é formado por infraestrura e equipamentos de Triagem, 

Recuperação de Resíduos e Uso de EPI para os trabalhadores. Esse grupo representa 

similaridade em ter valores baixos ou intermediários para todos os municípios conforme 
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demonstrado no questionário. Próximo a este grupo, tem-se o cluster formado pela Coleta 

Seletiva, que diferente do primeiro, possui apenas um município com coleta funcionando. 

Em seguida, vê-se um grupo de valores igualmente baixos formado pelo Manejo 

de Compostos Orgânicos e Salubridade. Essa semelhança negativa, sobre a inexistência 

de uma correta destinação para resíduos orgânicos e a presença de ambiente de trabalho 

salubre para os catadores, é uma realidade de todos os municípios estudados, 

configurando uma grande falha nas gestões atuais. 

No próximo grupo, tem-se a Participação Popular na tomada de decisões da 

GRSU e a existência de Pontos de Coleta voluntária. Esses elementos de valores baixos 

possuem certa semelhança no que tange a apenas um município promover audiências e 

reuniões a respeito da gestão, bem como possui Pontos de entrega Voluntária. 

Prosseguindo com lógica semelhante, o próximo grupo é composto pela Inserção 

de Catadores na gestão e a existência de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos 

Sólidos. Novamente, apenas um município atende a ambos elementos, fator que configura 

o valor negativo. Uma cidade é dita como produtiva quando seus habitantes refletem 

satisfação, tendo acesso à educação, segurança, saneamento entre outros serviços básicos. 

Assim, as cidades precisam ter sistemas eficientes de transporte, infraestrutura, espaços 

verdes e destinação adequada de resíduos. O estilo de vida e o comportamento dos 

moradores possuem um papel fundamental, tal como ações que reduzem o consumo de 

recursos naturais e impactos ambientais negativos (EUROPEAN COMISSION, 2018). 

Logo adiante, tem-se o cluster formado apenas por Ações de Educação 

Ambiental, as quais existem para os municípios, embora realizadas com baixa frequência. 

O próximo grupo é formado por Políticas Públicas na GRSU e infraestrutura e 

qualidade de equipamentos de coleta. Neste grupo, composto pela similaridade entre 

valores medianos, nota-se que todos os municípios possuem uma secretaria ou órgão 

responsável pela gestão de resíduos sólidos, bem como possuem boa estrutura para o 

serviço de coleta, uma vez que esta atividade é realizada por empresas terceirizadas. 

No cluster pertencente apenas aos Eventos com Temática Ambiental, tem-se um 

comportamento semelhante ao apresentado pela variável de atividades de Educação 

Ambiental: os municípios promovem, esporadicamente, eventos de caráter ambiental, 

mas que atendem poucas pessoas. 

Por fim, tem-se o cluster formado pelo Envio de dados ao SNIS, altamente 

positivo e presente em todos os municípios. 
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O diagnóstico dado pelos Indicadores de Sustentabilidade expõe que todos os 

agrupamentos localizados à extrema direita configuram valores intermediários ou muito 

baixos, representando assim, as áreas da gestão passíveis de melhorias. Esses elementos 

advêm principalmente da dimensão de Inclusão Social (Salubridade, uso de EPI e 

inserção de catadores) e da dimensão Ambiental/Ecológica (inexistência de Manejo de 

composto orgânico, Pontos de Coleta voluntária e Coleta Seletiva). Essa informação 

sugere que existe um elo muito fraco entre a maior parte das cooperativas e a 

administração pública municipal, bem como a falta de comprometimento do poder 

público com a recuperação desses resíduos (recicláveis e orgânicos). 

A similaridade entre Políticas Públicas e Infraestrutura dos equipamentos de 

coleta, apesar de positiva é controversa. Embora possuírem secretarias responsáveis por 

administrar os resíduos, a maior parte delas sequer elaborou um Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Assim, questiona-se como essas instituições 

funcionariam, uma vez que não estão totalmente de acordo com a Lei 12.305/10.  

 

3.3 Panorama Geral da Zona de Influência de Ji-Paraná 

 

Ao fim, os municípios da Zona de Influência de Ji-Paraná foram agrupados de 

acordo com a pontuação obtida pelos indicadores de sustentabilidade. Este gráfico 

possibilitou comparar a situação atual da Gestão de Resíduos Sólidos com o alinhamento 

dos ODS supracitados na pesquisa. Dessa forma, a pontuação final dos munícipios pode 

ser observada na figura 8.  
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Figura 8: Pontuação dos Municípios da Zona de influência de Ji-Paraná. 

 

A Agenda 2030 da ONU relativamente ao Objetivo 11 — cidades e comunidades 

sustentáveis – contém dez indicadores globais para as metas pressupostas. Em 

interpretação à figura, as barras horizontais que compõem as colunas correspondem aos 

valores das respostas tabuladas. Ou seja, quanto maior a barra, maior será o valor 

respondido para a respectiva dimensão, bem como quanto mais estreita for barra, menor 

será o número da questão. 

A meta 11.6 condiz com reduzir o impacto ambiental negativo das cidades, em 

especial à emissão de gases atmosféricos e a correta gestão de resíduos municipais 

(OLIVEIRA, 2018). 

Ji-Paraná apresentou os maiores valores em relação aos demais municípios, o 

que implica que sua gestão atual está mais avançada quanto a atingir o ODS 11 em 

comparativo as demais cidades. Possivelmente, a diferença entre Ji-Paraná e os outros 

municípios é apenas em relação à dimensão política, por possuir Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - GIRS e maior participação popular. Contudo, em 

estudos anteriores, tem-se que essas mudanças no cenário de GRS são muito recentes, o 

que não garante que o município é um modelo a ser seguido, mas sim um modelo em fase 

transitória e pode vir a se tornar um exemplo de sustentabilidade no futuro.  

Cacoal é o segundo município com mais valores positivos, contudo ainda se vê 

muitos elementos passíveis de mudança em sua gestão. Aqui, há uma fortificação por 

conta da existência da Coleta Seletiva, mas uma baixa valorização em prol da cooperativa 

de catadores e existência de Plano Municipal, Participação popular dentre outras.  

Rolim de Moura e Ouro Preto d’Oeste permanecem como os munícipios com 

pontuação mais baixa em termos de sustentabilidade de GRS, havendo pouca (senão 

nenhuma) diferença entre os mesmos. Deste modo, ambos garantiram seus melhores 

valores apenas nas questões introdutórias (existência de secretaria ou órgão responsável 

e envio de dados ao SNIS), restando pendências em todas as demais dimensões adotadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo possibilitou conhecer a respeito da infraestrutura da gestão de resíduos 

sólidos, organizando-os metodicamente conforme o método aglomerativo hierárquico, 

relacionando-os aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, atualmente debatido a 

fim de se estabelecer tendências globais.  

A análise de cluster ilustrou diversas semelhanças e problemas entre a GRS, com 

ênfase na situação das cooperativas, recuperação de resíduos e cumprimento da legislação 

vigente. 

O desenvolvimento dessa pesquisa só foi possível por conta da grande gama de 

informações disponíveis em sites de órgãos oficiais e pelo envolvimento de catadores, 

haja visto que por conta da pandemia de covid-19 os dados em campo, tais como visitas 

in loco, ficando pendentes para pesquisas sucessoras a esta.  

Embora sejam discutidos neste estudo, os ODS não são fatores limitantes, mas 

sim ferramentas de planejamento de curto e longo prazo, capazes de avaliar a proximidade 

entre políticas locais, nacionais, globais e ambientais. Espera-se, ainda assim que o estudo 

em questão possa contribuir àqueles que pretendem seguir na área de gestão de resíduos 

sólidos, fortalecendo o debate acerca do desenvolvimento sustentável. 
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