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Resumo: A falta de recursos e a ausência de capacidade de planejamento são as principais 
dificuldades encontradas pelos munícipios brasileiros, principalmente os de pequeno porte, para 
garantir a eficiência na prestação dos serviços públicos relacionados ao gerenciamento de resíduos 
sólidos e para sua adequação às legislações vigentes. A elaboração dos planos de gestão integrada de 
resíduos sólidos são imprescindíveis para que os municípios tenham acesso aos recursos da União, 
destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, nos quais os consórcios públicos são 
considerados instrumentos viabilizadores destes modelos. Desta forma, o presente estudo analisa a 
formação de consórcio público, para o município de Soure, como alternativa para solucionar ou 
minimizar as adversidades geradas pelo tratamento e/ou disposição final inadequada do lixo. O 
estudo contou com uma análise prévia do atual cenário de resíduos sólidos no município, bem como a 
avaliação da atual disposição final e uma breve análise dos locais adequados para implantação de 
aterro sanitário. Por fim, foi realizada a avaliação do consórcio público como forma de garantir um 
local ambientalmente e socialmente adequado para destinação final dos resíduos sólidos, assim como 
garantir a sustentabilidade deste através de incentivos do governo federal, conforme prevê a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 
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PUBLIC CONSORTIUM: AN ALTERNATIVE FOR SUSTAINABLE WASTE DISPOSAL OF 

SOLID END SOURE MUNICIPALITY, ISLAND MARAJÓ- PA 
 

 
Abstract: The lack of resources and capacity of planning are the main difficulties encountered by 
Brazilian municipalities, especially small ones, to ensure efficiency in the provision of public services 
related to solid waste management and its adaptation to current legislation. The development of waste 
integrated solid management plans are essential for municipalities to have access to the resources of 
the Union, for services related to urban cleaning and solid waste management, in which the public 
consortium are considered enablers instruments of these models. Therefore the present study analyzes 



 

 

the formation of a public consortium for the municipality of Soure as an alternative to solve or 
minimize the odds generated by the treatment and / or disposal of inappropriate waste. The study had 
a previous analysis of the current scenario of solid waste in the city, as well as evaluating the current 
disposal and a brief analysis of suitable sites for the implementation of the landfill. Finally, it was 
performed an evaluation of the public consortium in order to ensure a local environmentally and 
socially suitable for disposal of solid waste and ensuring sustainable by encouraging the federal 
government, as envisaged in the National Policy of Solid Waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
De acordo com o levantamento do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2015) apenas 

40% dos 5561 municípios brasileiros dispõem seus resíduos em aterros sanitários. Ainda que este 
número tenha aumentado nos últimos anos, ainda é incipiente para que se cumpram as diretrizes 
estabelecidas por BRASIL (2010), através da Lei Federal nº 12.305, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos – PNRS. Esta lei prevê o encerramento dos lixões e disposição final ambientalmente 
adequada dos resíduos, além de outras ações que devem ser cumpridas em nível local, como a 
implantação da logística reversa e a elaboração de Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos – PGIRS. 

O aterro sanitário é o local considerado ambientalmente adequado para destinação final 
de resíduos sólidos depois de esgotada todas as formas de tratamento como prevê a PNRS. Este 
apresenta um grupo de técnicas capazes de reduzir demasiadamente os impactos socioambientais 
gerados no tratamento de resíduos sólidos. O aterro sanitário garante a impermeabilização do solo, 
impedindo que o chorume contamine o lençol freático, como ocorre no aterro controlado e no 
vazadouro a céu aberto. O chorume resultante da decomposição dos resíduos orgânicos é coletado e 
tratado em uma estação de tratamento de efluentes. É realizada uma cobertura diária do lixo, assim 
como ocorre em aterros controlados, para evitar-se a proliferação de vetores, mau cheiro e poluição 
visual. (IBGE, 2011) 

A provisão de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é 
competência dos municípios, embora possa ser exercido por empresas particulares por meio de 
concessão pública. No entanto, os municípios, em especial os de pequeno porte, apresentam diversas 
dificuldades para adequação à PNRS, como falta de recursos, planejamento e capacidade técnica para 
a gestão de resíduos sólidos urbanos. Desta forma, a utilização dos consórcios públicos como 
instrumento da gestão associada no setor de resíduos sólidos, apresentam-se como uma alternativa 
viável e relevante face às exigências do atual cenário. Estes consórcios podem trazer diversos 
benefícios, como gerar economia de custos pelo aumento da escala e possibilidade para que vários 
municípios utilizem um mesmo local para dispor seus resíduos (SILVA, 2015; ANJOS, 2014) 

Segundo Oliveira (2004), o consórcio intermunicipal (CI) é uma modalidade de 
associação entre vários entes da mesma natureza, com o objetivo de viabilizar o planejamento, a 
regulação e a execução de atividades de um modo geral, disponibilizando recursos humanos e 
materiais para que se possa atingir objetivos em comuns dos entes federados. Os Consórcios Públicos, 
instituídos por BRASIL (2005) com a lei nº 11.107, e regulamentado pelo Decreto n. 6.017 (BRASIL, 
2007), estão presentes em diferentes setores, como saúde, transporte, desenvolvimento regional, 
turismo, saneamento, resíduos sólidos, entre outros. 

De acordo com a PNRS, a elaboração de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PGIRS) pelos municípios é fundamental para que os municípios tenham acesso aos recursos da União 
para os serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para obtenção de 
incentivos. Os municípios que optarem por consórcios intermunicipais para a área terão prioridade na 
obtenção de financiamento federal. As regiões metropolitanas e aglomerados urbanos, os estados 
poderão elaborar Planos Microrregionais de Gestão, obrigatoriamente com a participação dos 
municípios partícipes. Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para 
gestão dos resíduos sólidos estarão dispensados da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos, em razão do Plano Microrregional. (BRASIL, 2010) 



 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), o 
município de Soure, Pará, possui uma população de 23.001 habitantes, sendo considerado assim um 
município de pequeno porte, quer dizer, com população inferior ou igual a 50.000 habitantes. Em 
geral, os munícipios de pequeno porte são os que mais enfrentam dificuldades no que diz respeito à 
gestão de resíduos sólidos, devido aos critérios adotados no repasse de recursos pelo Governo Federal. 
Esta dificuldade é encontrada até em municípios de médio e alto porte, pois estes recursos muitas 
vezes apresentam-se como insuficientes.  

Neste contexto, o presente estudo examina o consórcio público como instrumento de 
gestão associada para a prestação de serviços públicos de gerenciamento de resíduos sólidos, tendo em 
vista a eficiência e a sustentabilidade econômica que pode ser conferida por ele. O objetivo principal 
do trabalho é avaliar a formação de consórcio público como alternativa para disposição final de 
resíduos sólidos do Município de Soure, apontando as vantagens e dificuldade na formação deste. 

 
2. METODOLOGIA 

 
A fim de nortear a avaliação para um possível tratamento compartilhado dos resíduos 

sólidos, através de consórcio público intermunicipal, o estudo foi desenvolvido em 3 etapas: 
Na primeira etapa foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais, descritiva e 

investigação explicativa fundamentada pela teoria. Em seguida foi realizada a organização e a análise 
dos resultados, com base no que foi exposto pelos órgãos responsáveis por fiscalizar, monitorar e 
deliberar assuntos referentes ao gerenciamento de resíduos sólidos do Município de Soure, além de 
dados coletados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A segunda etapa 
consiste na avaliação do local onde atualmente é feita a disposição final dos resíduos sólidos, bem 
como um estudo para definição da área mais favorável para a destinação destes resíduos, este estudo 
foi baseado nos elementos definidos pelo Programa PARÁ URBE do Governo do Estado do Pará, 
onde foram apresentadas áreas preferenciais para instalação do aterro sanitário. Por fim, a terceira 
etapa apresenta as medidas a serem adotadas para disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos, assim como a proposta para a ação consorciada.  

2.1. Caracterização da área de estudo 

O Município de Soure pertence à mesorregião do Marajó e à microrregião do Arari. 
Localiza-se na costa oriental do Arquipélago de Marajó e seu território compreende uma área de 3.513 
km², distando cerca de 80 km da cidade de Belém, Capital do Estado do Pará. Banhado ao sul pelo rio 
Paracauari, que o separa do município de Salvaterra, têm como limites: ao norte, o Oceano Atlântico; 
a leste, a baía de Marajó; ao sul, o município de Salvaterra e a oeste os municípios de Cachoeira do 
Arari e Chaves. Sua sede municipal apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 00º43’48”S e 
48º30’24”W Gr. A figura 1 mostra sua localização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Figura 1: Localização do munícipio de Soure – PA 

 
           Fonte: Autores, 2016 
 

Segundo o IBGE (2010), a população do Município de Soure está estimada em 23.001 
habitantes, distribuindo-se predominantemente em sua área urbana e apresenta uma taxa de 
crescimento anual de 1,43% ao ano. O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH do Município de 
Soure apresentou um expressivo crescimento nos últimos anos, indicando melhoria na qualidade de 
vida segundo esse indicador, passando de uma referência de baixo desenvolvimento humano, com 
0,362 no ano de 1970, para um índice de médio desenvolvimento humano, com 0,615 em 2010. 
(IPEA, 2016) 

Partindo de Belém, o acesso ao município pode ser feito por meio aéreo, fluvial e 
rodofluvial, com duração média, nestes últimos casos, de aproximadamente 3 horas de viagem, 
dependendo da maré. O percurso aéreo é feito por voo fretado, já que não existe voo regular até o 
município. O aeródromo possui capacidade para aeronaves de pequeno, médio e grande porte. A 
duração do vôo partindo de Belém é de aproximadamente 20 minutos. 

O clima do Município de Soure apresenta-se como equatorial úmido e de acordo com o 
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (2016) o trimestre mais chuvoso do ano é fevereiro, 
março e abril, e o período mais seco compreende os meses de setembro, outubro e novembro. Nesta 
região predominam os campos limpos ou áreas de planície recobertas por gramíneas. A presença dos 
campos é uma constante nos municípios da porção oriental do Marajó. Entretanto, há presença de 
formações esparsas com arbustos, conhecida localmente como “ilhas do mato”. A área do município, 
por inserir áreas litorâneas e semilitorâneas, favorece grandemente à presença do mangue. Em sua 
hidrografia o Rio Paracauari apresenta-se como o mais importante rio do município de Soure, com o 
seu curso, no sentido geral, de oeste para leste, este serve de limite natural com o município de 
Salvaterra e deságua na Baía de Marajó.  

Dentre as unidades de conservação do município está a Reserva Extrativista Marinha de 
Soure (RESEX Soure), criada pelo Decreto Federal s/nº, de 22 de novembro de 2001, que ocupa uma 
área de 27.463,58 hectares, 93 correspondendo a 0,022% do território paraense, abrangendo, em sua 
maioria, manguezais, igarapés, rios, “furos” e uma parte adjacente marinha, com um espelho d´água 
de uma milha náutica de extensão (1.852 metros). A RESEX Soure envolve todas as praias do  
 



 

 

 
 
município: Pesqueiro, Araruna, Barra Velha e Praia de Caju-Úna, cartões-postais da região e 
importantes atrativos turísticos do lugar. 

2.2. Síntese do cenário de resíduos sólidos no município de Soure – PA 

Atualmente o gerenciamento do sistema municipal de limpeza pública do município de 
Soure é de responsabilidade da Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos que funciona no 
prédio destinado ao funcionamento da Secretaria Executiva de Transporte do Pará – SETRAN, sito à 
quarta rua, prolongamento, Bairro Tucumanduba. Possui um contingente de 54 profissionais entre 
efetivos e prestadores de serviço para a gestão e execução da limpeza pública. 

Uma característica peculiar que diferencia o sistema de limpeza pública do município de 
Soure de qualquer outro município é a utilização da tração animal, através do búfalo, animal 
considerado como símbolo do Marajó, que traciona carroças com os resíduos até a Secretaria de Obras 
onde todo o material coletado é transbordado para um caminhão compactador e conduzido até o 
destino o final (aterro controlado), conforme mostra a figura 2. 
 
 

Figura 2: Transbordo da carroça para caminhão coletor 

 
                Fonte: PARA URBE, 2005. 

 
A tabela 1 apresenta um demonstrativo dos atuais equipamentos que o município dispõe 

para a execução dos serviços de coleta dos resíduos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       Tabela 1: Atuais equipamentos do município de Soure utilizados no serviço de coleta 

 
Fonte: AMAM e Prefeitura Municipal de Soure, 2012. 
 

Os estudos realizados pela AMAM - Associação dos Municípios do Arquipélago de 
Marajó - apontaram para o resultado que detectou como principais resíduos sólidos do município de 
Soure os tipos abaixo descritos, segundo a classificação de lixo domiciliar, limpeza urbana (varrição, 
roçagem e poda), comercial, serviços de saúde, entulhos, industriais e resíduos volumosos. 

A Prefeitura de Soure ainda não possui oficialmente coleta seletiva municipal. Em 
ocasiões de grandes movimentos, como eventos promovidos pelo poder público, os resíduos 
recicláveis são coletados por catadores, remunerados para tal, os quais são organizados através da 
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis do Marajó. Esta cooperativa foi montada no ano de 
2007 através do Programa PARA URBE e conta atualmente com 21 catadores cooperados.  

Atualmente, o serviço de coleta de resíduos domésticos atende cerca de 90% dos 
domicílios da área urbana e é realizado no sistema porta a porta.  Neste contexto, são coletadas 
aproximadamente 12 toneladas de lixo por dia, e para tal são utilizados  1 caminhão compactador, 10 
carroças e 1 caminhão basculante (como suporte, quando necessário). Por tratar-se de um destino 
turístico, nos períodos de alta temporada, como o mês de julho, em que há um aumento significativo 
da população flutuante do município, consequentemente ocorre, também, um aumento em média de 
30% no volume de lixo gerado, então é incorporada no serviço, rotineiramente, uma caçamba 
basculante. Na zona rural, com as comunidades de Céu, Caju-Úna e Pedral, foi diagnosticada a queima 
dos resíduos no fundo dos quintais e a inexistência do sistema de coleta. 

Os serviços de limpeza Urbana têm sido intensificados nos últimos três anos, com a 
aquisição de 02 caminhões basculantes, duas pás mecânicas e 15 carroças. Alguns destes 
equipamentos foram obtidos por convênios com o Governo Estadual. O município gera em torno de 10 
viagens de 8 m³/caçamba por dia de resíduos oriundos da limpeza urbana, estimados em 28 toneladas 
de entulhos. Os entulhos da construção civil não apresentam grandes problemas ao município, uma 
vez que é comum a reutilização deste material em novas construções públicas ou até mesmo 
particulares. 

O sistema de coleta, transporte e destinação dos resíduos oriundos dos serviços de saúde, 
tanto dos estabelecimentos públicos, quanto privados, são feitos pela Prefeitura Municipal. Os 
estabelecimentos geradores desses resíduos são basicamente, os hospitais públicos, clínicas 
particulares, consultórios dentários, farmácias e ambulatórios. 

Nos períodos de férias onde o fluxo é muito mais intenso, o lixo acumulado pelos 
barraqueiros na Praia de Pesqueiro é acondicionado em um contêiner de 1000 litros, adquirido há 
alguns anos atrás através do Programa PARA URBE, que fica estacionado no final da PA 154, entrada 
da praia, sendo coletado 03 vezes por semana pelo caminhão compactador. Fora do período de férias a 
coleta é realizada somente aos finais de semana. Já na Praia da Barra Velha os barraqueiros queimam 
o lixo gerado jogando os resíduos nos fundos das barracas, próximo ao mangue, justificando o ato pela 
não existência de coleta regular. 

 
 
 

TIPO QUANTIDADE TRAÇÃO SERVIÇO 
Carroças 10 Búfalo Lixo doméstico 
Carroça 04 Búfalo Varrição/poda 
Carroça 01 Búfalo Matadouro e Mercado Municipal 
Caminhão 
compactador 

01 --- Lixo doméstico e comercial 

Caminhão 
basculante 

01 --- Entulhos, Suporte para as carroças e 
transporte dos resíduos ao destino 
final 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1. Destinação final dos resíduos sólidos do Município de Soure – PA 

 
Em 2005, através do Programa PARÁ URBE do Governo do Estado do Pará, realizaram-

se estudos para a definição da área mais favorável para a destinação dos resíduos sólidos. Tais estudos 
previram a atual área que o município utiliza para destinar seus resíduos (Figura 3).  

 
Figura 3: Localização do Galpão de Triagem e Aterro Controlado de Soure. 

 
                          Fonte: Adaptado de PARA URBE 2005. 
 
 

Atualmente a Prefeitura Municipal de Soure utiliza-se de dois métodos para a destinação 
final dos resíduos domiciliares: o galpão de triagem de 300 m², operado pela Cooperativa de Catadores 
e Materiais Recicláveis do Marajó, e a utilização de células simplificadas de fácil construção e 
operação, localizadas no aterro. 

As células tem a dimensão de 10x40 com 3m de profundidade, construídas com uma pá 
mecânica onde o material da cava é colocado ao lado e utilizado para a cobertura dos resíduos 
compactados, o que é feito também com o mesmo equipamento, facilitando assim a operação e 
otimizando o uso da referida máquina.  

As células tem uma vida útil de aproximadamente um ano e meio. Não foi identificada a 
presença de chorume no ambiente. Os gases não são coletados ou queimados. A Prefeitura não segue 
ainda um projeto licenciado de aterro sanitário, apenas utiliza a metodologia de célula simplificada. O 
sistema de aterramento se caracteriza como um aterro controlado.  
 
3.2. Definição de área para de Disposição Final 
 

A NBR 8419 de abril de 1992, que trata da apresentação de projetos de aterros sanitários 
de resíduos sólidos urbanos, apresenta alguns critérios básicos que devem ser observados na escolha 
do local destinado ao aterro sanitário: zoneamento ambiental; zoneamento urbano; acessos; 
vizinhança; economia de transporte; titulação da área escolhida; economia operacional do aterro 
sanitário (jazida, etc.); infraestrutura urbana; bacia e sub bacia hidrográfica onde o aterro sanitário se 
localizará. 

De acordo com esses critérios, o estudo de locais preferenciais a instalação de aterro 
sanitário no município de Soure levou em consideração os seguintes fatores: 



 

 

 
Área de várzea e mangue 
 

Áreas de Várzea e Mangue são áreas inundáveis diariamente durante a maré cheia e 
permanentemente durante o período de chuvas intensas. Estas áreas apresentam ecossistemas que 
podem ser impactados negativamente pelo chorume produzido pelos resíduos sólidos domésticos. Este 
ambiente apresenta algumas restrições, tais quais como, a contaminação das águas superficiais pelo 
chorume e metais pesados. O nível freático nessa região fica, no geral, abaixo de 0,5 m de 
profundidade, no período mais seco do ano sendo frequentemente inundadas durante a maré cheia 
diária, nos períodos de maior precipitação pluviométrica estas áreas, permanecem, no geral, totalmente 
inundadas.  

As áreas de várzea e mangue são locais de reprodução de espécies marinhas e estuarinas 
por oferecerem ambiente rico em nutrientes e protegido contra predadores, estas áreas são constituídas 
por argilas moles a muito moles de baixa resistência e alta compressibilidade que limitam 
significativamente a espessura e a altura das células de lixo. 

Com base no exposto, as áreas com mangue e várzea foram consideradas inviáveis e 
inadequadas para implantação de aterros sanitários. 

 
Áreas de terra firme  
 

Considera-se áreas adequadas à instalação de aterro sanitário as áreas de terra firme não 
sujeitas à inundação e distantes no mínimo 500 m de área urbana e de expansão urbana; 

As áreas urbanas ou de expansão urbanas são áreas de terra firme consideradas 
inadequadas para instalação de aterro sanitário, em função de ser propícia a conflitos de atividades. A 
atividade de um aterro sanitário impõe, no seu entorno, uma série de impactos no meio ambiente, tais 
como: aumento do tráfego de veículos, alteração negativa na qualidade do ar, aumento do nível de 
ruído e partículas sólidas em suspensão, desvalorização de imóveis, etc., sendo incompatível com as 
atividades típicas das áreas urbanizadas e de expansão urbana da Cidade de Soure.  

Para a instalação de um aterro sanitário no município de Soure as áreas devem seguir 
seguintes características: não está localizado em área de várzea e/ou mangue; estar a uma distância 
mínima de 500m de área urbana ou de expansão urbana. 

O município apresenta poucas opções de áreas adequadas à instalação de aterros 
sanitários, em função da maioria dos locais próximos a sede municipal ficarem recobertos de água 
parte do ano, outro fator que inviabilizou a instalação de aterro sanitário de local diferente ao proposto 
foi o custo de transporte de resíduos, o qual foi ajustado a menor distância possível da sede municipal 
de modo a não inviabilizar economicamente a implantação de um Sistema de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos na Cidade de Soure, em condições que represente ganho de qualidade ambiental e de 
segurança no tráfego aéreo local.  

No momento o atual sistema de limpeza pública opera nas proximidades do aeródromo 
Soure, só que como lixão sem qualquer controle ambiental como recobrimento do lixo disposto e no 
monitoramento de aves de rapina. Considerando que a atual área do aterro controlado encontra-se 
muito próxima ao aeroporto municipal, conclui-se que só seria possível um aterro sanitário no mesmo 
local se forem adotadas medidas para que o local não apresente atrativo à pássaros. Essas medidas 
podem ser: criação do centro de compostagem e verme-compostagem com destinação do composto á 
agricultura local; e aquisição de um incinerador para lixos perigosos e hospitalares; 

Atualmente o município de Soure encontra-se em desvantagem quanto à disponibilidade 
de áreas para a destinação dos resíduos. A partir da Lei 12.305 e sua Resolução no Decreto nº 7.404, é 
incentivada a redução, reutilização e reciclagem dos produtos e resíduos de forma que se possa 
minimizar o volume a ser rejeitado no aterro sanitário, constituindo-se esta em uma das maiores metas 
a ser alcançada pelos municípios brasileiros. 

A adoção das citadas medidas possibilitaria o uso do aterro apenas para rejeitos secos, 
incentivando a reciclagem que, por sua vez, produz a redução de volumes de orgânicos e favorece o 
trabalho e o aumento da renda dos catadores, de forma que restaria para o aterramento apenas os 



 

 

rejeitos que, em sua maioria, ainda poderiam ser reduzidos com a aplicação do programa da logística 
reversa que os faria retornar ao meio produtivo. 

 
3.3. Consórcio intermunicipal 
 

O Consórcio público intermunicipal apresenta-se como solução para o município de 
Soure, talvez a mais indicada, visto que, são poucas as áreas adequadas disponíveis para implantação 
de um aterro sanitário dentro do município. No caso em questão, coloca-se a ideia de tratamento 
compartilhado dos resíduos sólidos com o município vizinho Salvaterra. 

Esta discussão já foi colocada em pauta em anos anteriores, porém, apesar de vários 
contatos com a Prefeitura de Salvaterra para a assinatura do Protocolo de Intenções do denominado 
Consórcio de Saneamento Básico com ênfase em Resíduos Sólidos do Marajó, que abrange os 
municípios de Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Ararí e Cachoeira do Ararí, apenas os municípios de 
Soure e Cachoeira do Ararí o aprovaram em suas Câmaras Municipais, faltando um terceiro município 
para efetivá-lo. 

Nas figuras abaixo encontram-se os modelos para a ação consorciada realizados em anos 
anteriores. A figura 4 apresenta apenas os dois municípios que aprovaram o consórcio e a figura 5 
contém a proposta para o consórcio com todos os municípios citados. 

 
Figura 4 - Cenário do Consórcio em 2007 

 
Fonte: PARA URBE, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 5 - Cenário em 2012 para o consórcio 

            
      Fonte: AMAM, 2012 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

O consórcio público intermunicipal é uma boa alternativa para destinação final dos 
resíduos, já que o munícipio não possui local apropriado para destinação final, segundo o que exige a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, os municípios vizinhos também serão 
beneficiados, haja vista que consiste em um plano integrado, além de dividir os custos. Este projeto 
visa também a disseminação de uma prática sustentável, já que os lixões seriam extintos, além de uma 
facilidade de gestão, devido à centralização do processo com uma estação de transbordo em cada 
município participante. 

Ressalta-se que a problemática de correta indisposição dos resíduos sólidos urbanos, 
impacta diversos ecossistemas, gerando poluição e contaminação de recursos hídricos, obstrução de 
dispositivos de drenagem, além de facilitar a propagação de doenças e vetores. 

Outro fator atrativo para a implantação da gestão integrada é o incentivo financeiro do 
governo federal, que em uma tentativa de disseminar e fomentar obras e melhorias sanitárias, concede 
benefícios aos municípios integrantes do plano. 
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