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RESUMO 

 

Atualmente assistem-se transformações consideráveis no mundo, principalmente no 
que tange aos aspectos ambientais. Essa situação impõe a necessidade premente das 
nações em formularem novas políticas para o setor, sob pena do comprometimento das 
gerações futuras. O propósito da pesquisa é apresentar aos municípios brasileiros, em 
especial aos paranaenses, uma metodologia para formação de consórcios públicos 
intermunicipais, de forma a auxiliar os mesmos a atender a legislação federal em 
relação ao Programa Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. Nesse 
contexto, a pesquisa traçou um panorama sobre a estrutura de consórcios no Brasil, 
bem como salientou a sistemática convencional da atuação na gestão do Resíduos 
Sólidos Urbanos, quanto a sua destinação e o reaproveitamento, além de avaliar 
iniciativas de sucesso em outras nações. Aliado a isso, a pesquisa propôs também, 
avaliação de tecnologias para destinação e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. 
O caráter da avaliação consistiu na análise, identificação e comparação de resultados 
entre as mesmas. O projeto se concentrou em uma tecnologia tradicional, que é o 
aterro sanitário e, em outra, que se trata de uma tecnologia inovadora, que é a 
gaseificação. O foco da pesquisa se concentra em evidenciar a importância da 
inteligência cooperativa, principalmente quando existem problemas comuns, na busca 
de soluções conjuntas, bem como apresentar alternativas tecnológicas que além 
propiciar a solução do problema de gestão e destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos, 
possam contribuir para a obtenção de benefícios diretos e indiretos, tanto no âmbito 
ambiental quanto social. Para tanto, o trabalho teve como base a realização de visitas 
técnicas tanto no Aterro Sanitário de Cascavel, no Estado do Paraná, bem como no 
Projeto Piloto da Carbogás em Mauá, Estado de São Paulo, onde se desenvolve a 
tecnologia de gaseificação, que é o processo de transformação do Resíduos Sólidos 
em energia, além da visita aos órgãos vinculados ao tema. As informações obtidas 
permitem estabelecer o método para atendimento ao programa nacional e como 
consequência a possibilidade de geração de energia. Como resultados, a pesquisa 
apresenta uma metodologia referencial para formação de Consórcios Intermunicipais, 
bem como, comparação entre os modelos tecnológicos, que podem auxiliar uma 
tomada de decisões. 
 

 

Palavras-chaves: Consórcios intermunicipais, cooperação, resíduos sólidos, aterros 

sanitário e gaseificação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

There are now considerable changes in the world, especially in relation to environmental 
aspects. This situation imposes the pressing need for nations to formulate new policies 
for the sector, otherwise the commitment of future generations. The purpose of the 
research is to present to the Brazilian municipalities, especially the people of Paraná, a 
methodology for the formation of intermunicipal public consortia, to assist them to 
comply with federal legislation in relation to the National Program for Urban Solid Waste 
Management. In this context, the research outlined the structure of consortia in Brazil, as 
well as emphasizing the conventional system of action in the management of Urban 
Solid Waste, as to its destination and reuse, as well as evaluating successful initiatives 
in other nations. Allied to this, the research also proposed, the evaluation of 
technologies for destination and treatment of Urban Solid Waste. The character of the 
evaluation consisted in the analysis, identification and comparison of the results 
between them. The project focused on a traditional technology, which is the landfill and, 
in another one, that it is an innovative technology, which is gasification. The focus of the 
research is to highlight the importance of cooperative intelligence, especially when there 
are common problems, in the search for joint solutions, as well as to present 
technological alternatives that in addition to propitiate the solution of the problem of 
management and destination of Urban Solid Waste, can contribute to the achievement of 
direct and indirect benefits, both in the environmental and social spheres. For that, the 
work had as methodological reference the realization of technical visits in both the 
Cascavel Sanitary Landfill, in the State of Paraná, as well as in the Carbogás Pilot 
Project in Mauá, State of São Paulo. As results, the research presents a referential 
methodology for the formation of Intermunicipal Consortia, as well as a comparison 
between technological models, which can aid in decision making. 

 

Keywords: Intermunicipal consortia, cooperation, solid waste, sanitary landfills and 

gasification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Atualmente mais de 50% (cinquenta por cento) dos municípios brasileiros, não 

atendem a legislação em relação ao adequado destino dos Resíduos Sólidos Urbanos – 

RSUs. Essa situação impõe a necessidade premente de apresentação de soluções 

tecnológicas para o setor, sob pena do comprometimento das gerações futuras. E como 

auxiliar os pequenos e médios municípios se adequarem à Lei 12305/2010. 

Para enfrentar tal momento, se faz necessário ações pontuais procurando 

reformular o processo organizacional de forma a dinamizar o potencial econômico e 

social, com estratégias de gestão inovadoras, priorizando novos modelos. De acordo 

com Alves (2008), o conceito de clusters, é uma rede de instituições nos setores 

públicos e privados cujas atividades e interações iniciam, importam, modificam e 

difundem novas tecnologias. Este pode ser um caminho a ser considerado como forma 

de buscar soluções consistentes para o problema. 

O modelo organizacional, na essência da inteligência cooperativa, certamente 

poderá impulsionar o desenvolvimento local ou regional com vistas a estabelecerem 

ações conjuntas com objetivos definidos, especialmente, numa questão que assola as 

cidades em geral, no concerne ao meio ambiente, a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos, objeto dessa pesquisa. 

A Lei Federal 12305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional 

de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos - PNRS, estabelece em seu artigo primeiro, 

como premissa, as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos, incluindo os perigosos, a responsabilidade do gerador e do 

poder público. (BRASIL, 2010). 

Não obstante aos efeitos da legislação, os municípios que passaram a ser 

responsáveis por tal gestão estão tendo dificuldades em atendê-la na íntegra, ou por 

falta de recursos ou domínio tecnológico sobre o assunto. Com isso, observa-se uma 

lacuna entre o que preconiza a Legislação e o que de fato é feito na gestão de resíduos 

sólidos na maioria dos municípios. 
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Dessa forma, o problema que se apresenta é de como realizar a gestão de 

resíduos sólidos utilizando as políticas públicas com ações e soluções pautadas na 

legislação de forma conjunta, que além de atender as premissas legais, possam ter 

benefícios econômicos e ambientais no processo. 

Mediante tais considerações e tendo em vista as questões impositivas para a 

solução do problema, há uma real e urgente necessidade de identificar modelos e 

formas que venham a contribuir para resolver tal situação.  

É sabido que ações conjuntas e organizadas favorecem o atingimento objetivos 

complexos. Nesse âmbito, uma das alternativas que tem se mostrado eficaz para a 

solução do problema em questão, está alicerçada na cooperação intermunicipal, muito 

embora seja uma consciência na maioria dos municípios, grande parte desses 

governos ainda não está preparada, organizada e nem propensa a isso, pois buscam 

soluções paliativas e inconsistentes para o problema. 

Atualmente, o enfrentamento ao problema do destino dos RSUs, em sua 

maioria, é equivocado e a correção se torna cada vez mais necessária por conta do 

desenvolvimento natural da sociedade que, de forma geral, estimula a produção e o 

consumo em grande escala. Neste contexto, uma forma de mitigar e compensar, 

consiste em apresentar medidas pragmáticas e eficazes. Assim sendo, a ideia proposta 

tem como a estrutura da inteligência cooperativa, que nada mais é que a união de 

municípios de forma organizada e conjunta na gestão dos RSUs. Segundo Andrade 

(2010), a cooperação pode otimizar investimentos, contribuir para a inclusão 

socioeconômica de agentes via desenvolvimento endógeno, promover ações e políticas 

públicas orientadas à melhoria do capital social, estimular a gestão participativa e a 

mobilização e ainda possibilitar articulações entre as instituições públicas e a sociedade 

civil. 

As formas contemporâneas sugerem como alternativa, a cooperação que 

através da organização em consórcios públicos, ou arranjos territoriais, que consiste em 

associar forças, somar competências, estabelecer uma real sinergia com o propósito de 

construir um resultado melhor. 
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Os consórcios intermunicipais têm se apresentado como um contraponto à 

política equivocada de criação indiscriminada de municípios após a constituição de 

1988, sob esse aspecto pode se considerar: 

Não há como falar em políticas regionais que envolvam iniciativas "de baixo 
para cima" sem que existam organizações que promovam, em caráter 
permanente, a articulação dos atores micro e/ou mesoregionais para formular 
essas iniciativas, identificando, de forma legítima, os consensos e as posições 
convergentes entre esses atores possibilitando a formulação de estratégias 
comuns (RANDOLPH, 2014). 

De acordo com Andrade e Machado (2014), que citam a Lei número 

11.705/2005, (BRASIL, 2005) que disciplina a formação de consórcios intermunicipais, 

é de se esperar que formas institucionais criem um sistema de compartilhamento de 

benefícios e custos que estabeleçam algum nível de equivalência em relação aos 

associados, com objetivos claros e buscas de soluções conjuntas, potencializando 

assim suas competências. 

No que concerne aos aspectos legais, Negrini (2009) cita que os consórcios 

públicos podem ser considerados o estágio final do processo de cooperação, 

fornecendo os instrumentos para possibilitar a gestão e a prestação conjunta de 

serviços públicos. 

Essas observações sugestionam que uma das alternativas, mais viável aos 

municípios, é a de se associar na busca de soluções conjuntas.  Todavia, isso não é 

garantia de que essas articulações sejam duradouras e eficazes. De acordo com 

Abrucio, Dieguez e Filippim (2013), as dificuldades são consideráveis tendo em vista os 

aspectos políticos que envolvem tais decisões. 

Um trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado do Ceará mostra que os 

consórcios intermunicipais, na área de gestão pública, podem trazer instrumentos 

inovadores especialmente no segmento de resíduos sólidos urbanos, e de forma 

assertiva orienta acerca dos procedimentos necessários para a devida associação. 

A prática brasileira sob a ótica das relações de cooperação federativa é 

precária, segundo Ribeiro (2007), mas observa que cabe ao município, por estar perto 

do cidadão, a iniciativa da ação de realizar tais práticas de políticas públicas e ressalta 

que a organização sob forma de consórcios públicos é uma alternativa viável. 
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A Caixa Econômica Federal, instituição bancária brasileira, apoiou a publicação 

de guias práticos orientativos para a formação de consórcios públicos sob a autoria de 

Batista (2011), que tem como base auxiliar as administrações municipais a se 

organizarem de forma cooperativa e buscarem a solução dos problemas estruturantes 

que afetam os municípios, como no caso, a disposição adequada dos resíduos sólidos 

urbanos. 

Apesar das visões socialistas ou capitalistas sobre a ótica da cooperação, Alves 

(2008), relata que o associativismo, baseado na inteligência cooperativa, se apresenta 

como um avançado método, capaz de constituir um novo paradigma de 

desenvolvimento pois, tem suas diretrizes fundamentadas na exploração da 

mobilização e no máximo aproveitamento das potencialidades regionais. 

O desenvolvimento é alavancado por instituições e organizações, ou 

interorganizações híbridas e complexas, cujas interações fortalecem politicamente a 

segurança econômica, fomentando a construção social dos valores e a definição das 

prioridades sociais cita Andrade (2010), e ainda enfatiza que a articulação estratégica 

dos agentes sociais, chamada de “desenvolvimento durável” é o 

“(...) conjunto coordenado de processos participativos, permitindo progredir de 
modo contínuo na análise, no debate e no reforço de capacidades de 
planejamento e de mobilização de recursos econômicos, sociais e ambientais 
da sociedade a curto e longo prazos, cujo alcance é devido às estratégias 
articuladas, quando possível, e, em caso contrário, dependendo de arbitragem 
e conciliação” (ANDRADE, 2010 e FISCHER, 2007). 

Neste contexto os municípios brasileiros, de forma isolada em sua maioria, ou 

em consórcios intermunicipais, têm buscado como alternativa para a destinação dos 

RSU, os aterros sanitários, que de certa forma, sob o aspecto ambiental e legal, é uma 

alternativa correta e adequada. Não obstante a essa afirmação ser assertiva, isso, de 

certa forma, também é um complicador pois, há dificuldades como, encontrar áreas 

para o respectivo destino, a rejeição da população lindeira ao local, os custos de 

implantação e manutenção, os cuidados permanentes que o aterro exige, entre outras, 

com esses complicadores, exige-se estratégias muito bem elaboradas do setor público.  

Em contraponto a essa questão, a proposta dessa pesquisa consiste em 

através da inteligência cooperativa, sob forma de consórcios públicos intermunicipais, 

destinar seus resíduos sólidos urbanos à geração de energia utilizando a tecnologia de 
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gaseificação, que visa conversão energética dos RSUs da região, reduzindo o passivo 

ambiental, e atendendo a legislação. (INFIESTA, 2015). 

A gaseificação, de acordo com Infiesta (2015), é um conjunto de reações que 

se processam no interior de um reator, alimentados por Combustível Derivado de 

Resíduos – (CDR), que é o RSU de baixa umidade, comprimido em forma de bloco, 

sem contato com o meio ambiente e com pouca presença de oxigênio. Essas reações 

geram gases, conhecidos como gás de Syntesis, que através de sua queima permitem 

o aquecimento de caldeiras e a partir da energia térmica oriunda do processo, gerar a 

energia elétrica.  

E, ao contrário do processo de combustão, a gaseificação não emite, pela 

ausência ou pobre presença de oxigênio, componentes tóxicos como os NOXs, SOXs, 

dioxinas ou furanos, que são radicais de cloro ligados por átomos de oxigênio, se 

caracterizando por um processo ambientalmente seguro. (INFIESTA, 2015). 

Com intuito de atingir os objetivos propostos desta pesquisa, elaborou-se um 

fluxograma das etapas que foram seguidas para atender os propósitos da dissertação, 

desde o referencial teórico até as análises dos dados e considerações finais, conforme 

demonstra a Figura 1. 

 

FIGURA 1: FLUXOGRAMA DAS ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DA PESQUISA 
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Fonte: O Autor (2016) 

Na primeira etapa o trabalho consiste na pesquisa bibliográfica relativa ao 

referencial teórico sobre o tema e o estudo da legislação no âmbito do PNRS, bem 

como uma pesquisa de caráter complementar baseada em experiências de outros 

estudos correlatos. 

A segunda etapa tem como base a obtenção de dados, através das visitas a 

órgãos e entidades relacionadas ao objeto da dissertação, além de coleta de dados nas 

pesquisas realizadas in loco no Aterro Sanitário de Cascavel – PR e no Projeto Piloto 

na Usina de Gaseificação de Mauá-SP. 

A terceira etapa é destinada à avaliação pormenorizada da pesquisa 

exploratória e visitas in loco com o propósito de orientar a estruturação e 

desenvolvimento da metodologia para o atendimento aos objetivos propostos. 

A última etapa se caracteriza pela análise e discussão dos resultados obtidos, 

as considerações finais sobre a pesquisa e sugestões de trabalhos que possam ser 

desenvolvidos no futuro como forma de aprimoramento e complementação do estudo. 

   

1.2 OBJETIVOS 

 

Etapa 1 - Referências Básicas:  
 Referencial Bibliográfico 
Pesquisa Complementar  

Etapa 2 - Referências de Campo: 
Pesquisa Exploratória  
Pesquisa de Campo 

Etapa 3 - Método: 
Desenvolvimento do Método 

Avaliação da Pesquisa Exploratória 

Etapa 4 - Resultado e Discussões: 
Considerações Finais  

Trabalhos futuros 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma metodologia para que os municípios brasileiros possam se 

organizar através de consórcios públicos intermunicipais para gerenciar os resíduos 

sólidos urbanos, na destinação para a geração de energia pela tecnologia de 

gaseificação, eliminando, assim, passivos ambientais correlatos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Comparar as tecnologias no âmbito operacional e ambiental entre um aterro 

sanitário e o processo de gaseificação; 

b) Evidenciar que o instrumento de integração associativa é uma alternativa ao 

atendimento à legislação para os pequenos e médios municípios, no que se 

refere a Lei n° 12305/2010; 

c) Analisar os resultados operacionais e energéticos do aterro sanitário implantado 

na Cidade de Cascavel - PR em relação à implementação da planta Piloto de 

Gaseificação em Mauá - SP.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

O propósito da pesquisa é o atendimento ao PNRS para que os municípios 

possam ter alternativas nas buscas de soluções tanto na gestão, como no destino dos 

RSUs. E para tanto, a formação de consórcios públicos intermunicipais, além de 

otimizar a operação, pode auxiliar em uma tomada de decisão em relação a destinação 

dos resíduos sólidos pois, proporciona a comparação entre duas tecnologias, o aterro 

sanitário e a tecnologia da gaseificação.  

Neste contexto, a pesquisa propõe auxiliar a Administração Pública na busca de 

soluções para o destino dos RSUs e o aproveitamento do grande potencial energético 

destes resíduos, tendo como referência mundial o propósito do Waste to energy, que 

consiste na geração de energia através da utilização racional dos resíduos em geral, e 

que se consolida como mais uma fonte de energia e ainda contribuindo para a 

diminuição de passivos ambientais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 AS TRANSFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS 

 

As reformulações nos processos organizacionais são constantes e inexoráveis. 

A necessidade de se ajustarem aos novos cenários impostos pela evolução da 

sociedade é o mecanismo que impulsiona a transição para um novo paradigma de 

desenvolvimento. 

As características marcantes no atual contexto contemporâneo, no âmbito 

organizacional, são as transformações impulsionadas pela inovação, pelo 

desenvolvimento, pela evolução, enfim, a necessidade de adaptação a um novo cenário 

e ao alinhamento à essas situações, mudanças que se constituem como significativos 

desafios. 



27 

 

 

De acordo com Marim e Marini (2010), o advento de uma nova administração 

para o desenvolvimento é outra característica da visão organizacional contemporânea e 

se baseia em um conceito de desenvolvimento aberto, num ambiente marcado pela 

globalização, integração e interdependência e atrelado ao desenvolvimento econômico, 

social e da sustentabilidade ambiental. 

Não obstante às mudanças nos meios organizacionais, quando se discute nos 

âmbitos regionais, a temática é a mesma, e qualquer estratégia para incrementar o 

crescimento de uma localidade ou uma região passa necessariamente por uma análise 

semelhante. Desta forma, estruturada em pelo menos, três pilares: a cooperação da 

sociedade local, agregação de valor das atividades econômicas e a reestruturação e 

modernização do setor público, conforme enfatiza Buarque (2008), demonstrado na 

Figura 2.  

Toda região (microrregião, município e localidade) pode ser competitiva em 

algumas áreas, se potencializarem suas vocações regionais, ou atividades correlatas e 

promoverem o desenvolvimento sustentável através da forma organizada de 

cooperação, consorciada se utilizando da essência da inteligência cooperativa. 

 

 

 

 
FIGURA 2: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE MODELO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
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Fonte: Adaptado de Buarque (2008). 

 

2.2 COOPERAÇÃO – SINERGIA INTELIGENTE 
 

A estrutura organizacional de uma sociedade que tem como referência a 

inteligência cooperativa é potencialmente preparada para sustentar e promover o 

desenvolvimento de sua região. A história tem testemunhado e evidenciado modelos, 

de relativo sucesso, como alternativa à solução de problemas nos aspectos sociais, 

econômicos e ambientais. (ALVES, 2008). 

No entanto, cabe ressaltar que o desenvolvimento sustentável parte, assim, de 

uma nova perspectiva de desenvolvimento. 

Se baseia em pressupostos éticos, que demandam solidariedades interligadas: 
solidariedade sincrônica, com a geração a qual pertencemos, e solidariedade 
diacrônica com as gerações futuras. O bem-estar das gerações atuais não pode 
comprometer as oportunidades e necessidades futuras, reduzindo as 
possibilidades de reprodução e desenvolvimento futuro; e o bem-estar de uma 
parcela da geração atual não pode ser construída em detrimento de outra parte, 
com oportunidades desiguais na sociedade. (BUARQUE, 2008). 

De acordo com Almeida (2012), as observações ora citadas demonstram 

claramente que, não obstante a importância do desenvolvimento, sendo ele sob a forma 

cooperativa ou não, a sustentabilidade é um poderoso impulsionador de inovação e 

GESTÃO PÚBLICA 
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EFICIÊNCIA 
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QUALIDADE  
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GOVERNANÇA ORGANIZAÇÃO 
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certamente possibilitará novas oportunidades e o que reforça o conceito da inteligência 

cooperativa é que ninguém poderá resolver as atuais demandas de forma isolada.  

Ainda considerando essa referência ao imperativo modelo, deve se enfatizar 

mais uma abordagem sobre o tema,  

Na sociedade do conhecimento de hoje diminui a disposição em aceitar as 
decisões hierarquicamente ou pouco transparente. Exigem, por outro lado, 
novas formas de participação e comunicação. Governar não pode ser ação 
unidirecional e hierárquica das autoridades públicas para com os cidadãos e 
para sociedade. Governar requer cada vez mais o aumento da capacidade de 
envolvimento e compromisso, tanto na definição de problemas e políticas, como 
na gestão de centros, serviços e programas. O nível local é uma alternativa 
experimental para testar novos modelos de cooperação, bem como formas 
inovadoras de cooperação para articular liderança política e participação social 
– inteligência cooperativa. (SELLER, 2011).  
 

Desse modo, com enfoque nessa sistemática de orientação voltada ao modelo, 

apresenta-se alguns modelos de arranjos de cooperação organizacionais. 

 

2.2.1 Os Modelos Associativistas e suas origens 

 

A sociedade humana vive sempre diante de acirrados e constante movimentos 

de transição que são recorrentes e inevitáveis, como hábitos e costumes se renovando 

de forma intensa. Nesse ambiente há sempre a necessidade de contramedidas de 

adaptabilidades.  E como não poderia ser diferente, as organizações de forma geral, 

também são afetadas e para tanto devem se ajustar a essas transformações, conforme 

cita Alves (2008). 

Ainda segundo Alves (2008), durante séculos a humanidade tem procurado se 

organizar através de grupos e aglomerações com objetivos de sobrevivência tanto no 

aspecto econômico como social.  

A cooperação entre a sociedade humana é uma prática relativamente antiga, e 

a tônica para a formação dessas organizações sociais e econômicas foram pautadas 

por motivos de sobrevivência, com intuito de suprir suas necessidades básicas. De 

acordo com Alves (2008) desde a antiguidade, na Babilônia, Egito, Grécia e China, as 

populações cooperavam entre si, em suas plantações e produções, nos artesanatos e 

no transporte de mercadorias. Já na América Latina, os Astecas e Maias já cultivavam o 
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mutualismo como forma de vida, em organizações fortemente estruturadas. (GEDIEL et 

al. 2001). 

Segundo Veiga e Fonseca (2001), as primeiras sociedades cooperativas 

surgem, informalmente, no século XVIII, nos estaleiros de Woolwich e Chatham na 

Inglaterra. E na França aparecem em 1823, só em Paris havia 160 associações de 

ajuda mútua com cerca de 12 mil membros. Já a primeira cooperativa formal surgiu em 

1844 na cidade de Rockdale, na Inglaterra, cujos princípios tornaram-se referência para 

todo o movimento cooperativo internacional. 

No Brasil, a história das organizações sociais, como cooperativismo e 

associativismo, tem seu início no século XIX, mais precisamente numa colônia 

denominada Colônia Cecília, no Estado do Paraná. Apesar de uma existência curta, 

essa colônia introduziu no Brasil a filosofia cooperativista, e suas bases foram 

inspiradas no movimento anarquista italiano. (ABRANTES, 2004). O Associativismo tem 

como alavanca iniciativas de caráter governamental ou provocadas pelas ações do 

Estado, e surge de forma mais efetiva após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, conforme cita Alves (2008). 

Nesse processo evolutivo surgem as primeiras distinções entre conceitos de 

associativismo e cooperativismo. Abrantes (2004) observa que o associativismo se 

refere à congregação ou integração de pessoas ou instituições com objetivos comuns, 

com os mais variados interesses, não existindo de forma obrigatória as relações 

econômicas e financeiras, ao seu contraponto o mecanismo cooperativista já preconiza, 

em sua essência, os objetivos e finalidades de caráter econômico-financeiro. 

O entendimento de Rech (2000), em relação ao associativismo, é que a referida 

organização tem objetivos mais amplos, portanto menos definidos, e o patrimônio é 

integralmente da associação e não dos sócios como no caso de uma cooperativa. 

Uma das prerrogativas naturais dos modelos de cooperação, independente da 

sua constituição, é que haja, sempre e indistintamente, vantagens mútuas para todos, 

sendo esses, beneficiados de igual forma, conforme cita Santos, Santos e Catapan 

(2014). 
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2.2.2 Os Sistemas de Cooperação Contemporâneos – Redes de Produção Integrada 

 

Como já citado o processo de mudança é constante e natural na evolução 

humana e isto se estende de forma análoga aos processos organizacionais. Segundo 

Campos (2002), essas transformações ocorrem em razão de uma antítese ao 

comportamento conformista que, por sua vez, conduz à satisfação de uma 

necessidade. Já o comportamento inconformista, leva ao atendimento de uma 

necessidade diferente, que é a essência da transformação e a busca incessante por 

novos modelos e processos. E neste contexto, as transformações nos processos 

organizacionais de cooperação mútua, não são excludentes.   

Na concepção das organizações que tem como premissa a inteligência 

cooperativa como as redes de negócios, cooperativas, associações, clusters, arranjos 

produtivos locais e consórcios, o foco passa a ser a diminuição de riscos, ganho de 

sinergia e potencialização dos resultados, conforme observa Casarotto Filho e Pires 

(2001). 

Neste contexto o estabelecimento da confiança é primordial, 

A construção da confiança é a principal e mais basilar das realizações 
necessárias para empreender uma conquista. A confiança invariavelmente 
advém da expectativa de sucesso. Esse conhecimento prévio se consolida na 
medida exata da qualidade de informação disponíveis sobre movimentos 
necessários e as trajetórias para se alcançar o objetivo almejado. Parcos 
conhecimentos geram baixa confiança ou, por outro lado, quanto mais se 
conhece mais se acredita e assim é maior a confiança. Portanto, da duradoura 
interação sistemática e harmônica existente entre as organizações advém o 
sucesso da cooperação. (ALVES, 2008). 

 

2.2.2.1 Clusters 

 

Os Clusters se caracterizam por ser uma concentração de organizações com o 

propósito de, em conjunto, potencializar seus objetivos e estratégias, racionalizando 

suas operações. Segundo Amato Neto (2000), é importante frisar que clusters são 

formados quando ambos os aspectos setorial e geográfico estão concentrados.  

O projeto brasileiro denominado Cresce Minas, apresenta o seguinte conceito 

de clusters,   
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Cluster é um conjunto de empresas e entidades que se interagem, gerando e 
capturando sinergias, com potencial de atingir crescimento competitivo contínuo 
superior ao de uma simples aglomeração econômica. Nele, as empresas estão 
geograficamente próximas e pertencem à cadeia produtiva de valor de um setor 
produtivo. Essa interação das empresas gera, entre outros benefícios, redução 
de custos operacionais e dos riscos apresentados, aumento da qualidade dos 
produtos e serviços, acesso a mão-de-obra mais qualificada, atração de capital, 
criação de empreendedores e melhor qualidade de vida. (CRESCE MINAS, 
2000).  

Outro relato de referência quanto à modalidade de rede produtiva e a sua 

importância é descrita como: 

As empresas inter-relacionadas e conectadas a outras organizações nos 
territórios em  forma de cluster constroem capacidades, normalmente intangível, 
difíceis de imitar ou conseguir por parte das empresas que estão fora 
deles.(RODRÍGUEZ e VALENCIA, 2008).  

 

2.2.2.2 Arranjo Produtivo Local – APL 

 

O Arranjo Produtivo Local, conhecido como APL, consiste numa concentração 

de empresas e instituições localizadas em uma mesma região e que fazem parte de 

uma cadeia produtiva. São formados por produtores, fornecedores especializados, 

universidades, associações de classe, instituições governamentais entre outras 

organizações que trabalham de forma cooperada, proporcionando um ambiente 

favorável para o crescimento local, conforme destaca Alves (2008). 

 

2.2.2.3 Consórcios 

 

Os consórcios são definidos como um conjunto de relações e redes de ajuda 

mútua que, podem ser mobilizadas efetivamente para beneficiar indivíduos ou grupos 

sociais, conforme descreve Abrucio, Dieguez e Filippim (2013). 

Sendo assim, de forma geral, se trata de mais um modelo de rede integrada 

ondes, seus objetivos consistem em nada mais que associar forças, competências, 

estabelecer real sinergia em busca de um propósito comum. 

De acordo com Almeida (2012), os modelos ora apresentados, de algumas 

formas contemporâneas de aglomerações produtivas, só se sustentam, em seus 

modelos preconizados por busca de um desenvolvimento socioeconômico consistente 

se, de forma imperiosa busquem o domínio da informação e do conhecimento.   
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E neste contexto o sucesso dessas alianças multiorganizacionais alicerçados 

na cooperação, possibilitam moldar o destino de regiões e consolidar o 

desenvolvimento de forma sustentada. Diante dessa premissa, Surowiecki (2006) 

afirma que a cooperação funciona bem, porque garante uma diversidade de pontos de 

vista e de contraditórios, e que as ideias devem triunfar não em função de quem as 

defendem, ou de quem não as defendem, mas sim em função de seu valor intrínseco, 

sendo essa a base da sinergia organizacional. 

             Não obstante a área de ação ou atuação, as redes de cooperação e 

colaboração sob a óticas das pesquisadoras Leite e Lima (2012), são mecanismos 

valiosos de progresso e as mesmas reforçam que também na produção do 

conhecimento, essas uniões de esforços contribuem sobremaneira para consolidação 

de um novo paradigma.  

Em síntese, o novo paradigma de sustentação no modelo de arranjos 

produtivos organizacionais, tem como propósito preconizar as transformações, na 

ordem econômica, nas mudanças das estruturas sociais e suas representações e, 

principalmente, na mitigação e preservação do meio ambiente.  

 

2.3 OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS COMO MECANISMOS DE COOPERAÇÃO E 

INDUTOR DE DESENVOLVIMENTO 

 

Num país com dimensões continentais como o Brasil e contando com mais de 

cinco mil municípios, a discussão sobre a cooperação federalista é um assunto em 

pauta em qualquer agenda pública relacionada. 

Conforme observa, Abrucio, Dieguez e Filippim (2013) a relação de cooperação 

entre os organismos públicos tem sido um termo recorrente, principalmente porque a 

dicotomia, centralização versus descentralização, mostra-se cada vez mais desgastada 

como chave para entender a dinâmica do federalismo brasileiro. 

De acordo com Randolph (2014), a abordagem da atual discussão parte da 

compreensão de que a formulação e implantação de uma política regional de 

desenvolvimento são processos complexos. Portanto, o que se vislumbra é a 

necessidade de reformulação do processo federalista de forma articulada, através de 



34 

 

 

diferentes formas de arranjos políticos institucionais, termo emprestado da economia 

que fala em arranjos produtivos. 

A Federação Brasileira indica a concentração em torno de um poder único de 

onde emanam as decisões do Estado. Segundo Batista et al. (2011), nesse contexto 

fica evidenciado a necessidade de criação de mecanismos que permitam uma maior 

articulação através de associativismo regional, como uma solução intergovernamental 

defende Abrucio, Dieguez e Filippim (2013). 

Segundo as observações de Machado e Andrade (2014), a alternativa de 

associativismo regional tecnicamente e legalmente mais adequada, tendo em vista a 

constituição federativa do país é a organização em consórcios públicos municipais, 

como forma de distribuição de custos e benefícios. Ainda nesse tema, observa-se que,  

É neste contexto que o Consórcio Público emerge como figura estratégica, à 
medida que viabiliza ação de cooperação entre entes federados e, por meio 
delas, potencializa a capacidade do setor público na execução de políticas 
públicas que fornecem infraestrutura para o desenvolvimento socioeconômico e 
garantia de direitos sociais. (BATISTA et al. 2011). 

 

2.3.1 Consórcios Públicos – Marco Legal 

 

As primeiras iniciativas de consolidar esses mecanismos de cooperação 

federalista surgem, em 1933, ainda na chamada Segunda República.  Durante o Estado 

Novo, a Constituição de 1937 também se faz menção aos agrupamentos de munícipios. 

Com a Constituição de 1967, surgem os chamados convênios, conforme descreve 

Machado e Andrade (2014).  A emenda constitucional n° 01/1969 que cria os 

denominados “Consórcios Administrativos”, conforme cita Batista (2011), mas 

basicamente instrumentalizados de forma legal sob a denominação de convênios. Eram 

considerados como acordos celebrados entre entidades da mesma espécie ou do 

mesmo nível, destinados a realização de objetivos comuns. 

Ainda segundo Batista (2011), é na década de 1980 que surgem as primeiras 

experiências bem-sucedidas da cooperação intermunicipal, embora ainda carentes de 

uma estrutura formal e legal que permitisse uma garantia orgânica do modelo. 

Na Constituição Federal de 1988, foi previsto no parágrafo único do seu artigo 

23, a regulamentação de lei complementar para instituir e disciplinar “a cooperação 
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entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios” conforme explicita a 

Confederação Nacional dos Municípios-CNM (2007). 

Em 1988, surge uma emenda constitucional número 19/1988 que passa a 

permitir que consórcios públicos e a gestão associada de serviços públicos comuns, 

possam ser disciplinados por meio de lei ordinária e não através de lei complementar. 

Contudo, em 06 de abril de 2005, é regulamentada e implantada de forma legal 

a Lei dos Consórcios Públicos, de número 11.107. E cabe salientar que a Lei institui 

procedimentos de cooperação federativa, podendo ser utilizada nas relações entre os 

municípios, mas, também, nas relações dos estados com os municípios e, ainda, da 

União, com os estados e municípios (CNM, 2007). 

Objetivando uma melhor compreensão, o Manual Consórcios Públicos – 

Orientações Gerais, Governo do Ceará (2010), apresenta as formas de associações 

entre os entes federados, conforme demonstra as Figuras 3 e 4, que orientam as 

formas de composição dos consórcios. A associação horizontal se caracteriza por entre 

as mesmas esferas de poder, já a associação vertical, se caracteriza por se relacionar 

diferentes esferas de poder. 

 

FIGURA 3: ASSOCIAÇÃO HORIZONTAL: CONSTITUÍDA ENTRE AS MESMAS ESFERAS DE PODER 

 

Fonte: Adaptado do Manual de Consórcios Públicos do Ceará (2010). 
 

 

Governos Governos 

Municípios Municípios 
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FIGURA 4: ASSOCIAÇÃO VERTICAL: CONSTITUÍDA POR DIFERENTES ESFERAS DE PODER 

 

 

Fonte: Adaptado do Manual de Consórcios Públicos do Ceará (2010). 
 

No entanto, a efetiva regulamentação da referida Lei se dá por meio de um 

Decreto Federal de n°. 6017 de 17 de janeiro de 2007. 

O quadro 1 mostra de forma parametrizada o marco legal dos consórcios 

públicos no Brasil. 
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QUADRO 1: EVOLUÇÃO LEGAL DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS NO BRASIL 

  Legislação Denominação Descrição da Abrangência 
2a República 

 
 

Decreto no 
23.611, 

de 20-12-1933 
 

 
 

Consórcios 
profissionais- 
cooperativos 

 

Art. 7o — Os consórcios profissionais-cooperativos 
poderão constituir uniões municipais, federais estaduais 
e confederações nacionais, desde que de uma mesma 
finalidade econômico-profissional, e terão personalidade 
jurídica separada e gozarão dos mesmos direitos e 
vantagens dos consórcios profissionais-cooperativos 
isolados. 

Estado Novo 
 
 

Constituição de 
1937 

 

 
 

Agrupamentos 
de 

municípios 
 

Art. 29 — Os municípios da mesma região podem 
agrupar-se para a instalação, exploração e 
administração de serviços públicos comuns. O 
agrupamento, assim constituído, será dotado de 
personalidade jurídica limitada a seus fins. Parágrafo 
único — Caberá aos Estados regular as condições em 
que tais agrupamentos poderão constituir-se, bem como 
a forma, de sua administração. 

Ditadura Militar 
 

Constituição de 
1967 

 

 
 

Convênios 

Art. 16, § 4o — Os municípios poderão celebrar 
convênios para a realização de obras ou exploração de 
serviços públicos de interesse comum, cuja execução 
ficará dependendo de aprovação das respectivas 
Câmaras Municipais. 

Ditadura Militar 
Emenda/Const. 

no 1, de 
1969 

 
 

Convênios 

Art. 13, § 3o — A união, os estados e municípios 
poderão celebrar convênios para execução de suas leis, 
serviços ou decisões, por intermédio de funcionários 
federais, estaduais ou municipais. 

Período 
democrático 

 
Constituição de 

1988 
 

 
 

Consórcios 
públicos e 
convênios 

 

Art. 241 — A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 
públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços 
públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. 

Período 
democrático 

 
Lei no 11.107, de 

6-4-2005 
 

Consórcios 
públicos 

(1), e 
Consórcios 

administrativos 
(2) 

Art. 1o Dispõe sobre normas gerais para a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem 
consórcios públicos para a realização de objetivos de 
interesse comum; § 1o O consórcio público constituirá 
associação pública (1) ou pessoa jurídica de direito 
privado (2). 

Período 
democrático 

 
Decreto no 6.017, 

de 17-1-2007 
 

Consórcios 
públicos 

(1), e 
Consórcios 

administrativos 

Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, 
que dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos. 
 

Fonte: Adaptado de Machado e Andrade (2014). 

 

2.3.2. Estrutura dos Consórcios Intermunicipais 

 

Segundo Teixeira e Meneguim (2012), os consórcios intermunicipais se 

caracterizam como parcerias entre municípios para realização de ações conjuntas, sob 
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forma de possibilitar a melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados à 

população. A possibilidade de agregação dos municípios, no caso especial àqueles 

com população inferior a 10 mil habitantes, podem trazer significativas economias de 

escala e prover melhorias substanciais a população no que concerne ao atendimento 

aos serviços públicos essenciais. 

 

2.3.2.1 Associativismo Intermunicipal - Visão federalista sob perspectiva internacional 

 

Conforme já comentado, há vários países no mundo que tem sua constituição 

baseada no sistema federativo. Sob uma avaliação contextual, esta pesquisa tomará 

como referência o modelo de associativismo territorial mais voltado para a integração 

intermunicipal, não obstante haver outros modelos de arranjos territoriais cooperativos 

como, por exemplo, as organizações das regiões metropolitanas e os clusters 

econômicos. 

Conforme Abrucio e Sano (2013), há atualmente 22 nações que adotam o 

sistema federalista no mundo e, pelo menos duas, não tenham formalmente essa 

constituição, mas atuam como tal, que é o caso da Espanha e África do Sul. 

Considerando que a parcela de países que adotam o modelo federativo é 

próxima a 10% da constituição continental mundial dá uma impressão de irrelevância, 

muito embora, caso considerar, que os países que constituem tal parcela, têm uma 

importância geopolítica e econômica de destaque. 

O quadro 2 mostra quais países adotam o modelo de regime federalista.   
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QUADRO 2: PAÍSES COM CONSTITUIÇÃO FEDERALISTA 

                      PAÍSES ENTES FEDERATIVOS E TERRITÓRIOS VINCULADOS À UNIÃO 

ARGENTINA 22 províncias + 1 território nacional + 1 distrito federal 

AUSTRÁLIA 
6 estados + 1 território + 1 capital federal + 7 administrações 

territoriais 

ÁUSTRIA 9 Länder 

BÉLGICA 3 regiões + 3 comunidades culturais 

BRASIL 26 estados + 1 distrito federal + 5507 municípios 

CANADÁ 10 províncias + 3 territórios + organizações aborígenes 

ILHAS CÔMOROS 4 ilhas 

ETIÓPIA 9 estados + 1 área metropolitana 

ALEMANHA 16 Länder 

ÍNDIA 25 estados + 7 territórios da União + 260 mil governos locais 

MALÁSIA 13 estados 

MÉXICO 31 estados +1 distrito federal 

MICRONÉSIA 4 estados 

NIGÉRIA 36 estados + 1 território local 

PAQUISTÃO 4 províncias + 6 áreas tribais + 1 capital federal 

RÚSSIA 89 repúblicas e 22 regiões 

ILHA DE SAINT KITTS AND NEVIS 2 ilhas 

ÁFRICA DO SUL * 9 províncias 

ESPANHA * 17 regiões autônomas 

SUÍÇA 26 cantões 

EMIRADOS ÁRABES 7 emirados 

EUA 
50 estados + 2 entes associados + 130 nações indígenas 

dependentes da União 

VENEZUELA 
20 estados + 2 territórios + 1 distrito federal + 2 dependências 

federais + 72 ilhas 

IUGOSLÁVIA 2 repúblicas 

 

Fonte: Abrucio e Sano (2013). 
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No caso dos Estados Unidos da América, na articulação intermunicipal ocorre 

uma fragmentação, há os mais ligados às atividades do agronegócio e os que focam 

em áreas mais metropolitanas e urbanas. (ABRUCIO; SANO, 2013). 

De acordo com Abrucio e Sano (2013), os EUA têm mais de 39 mil governos 

locais, sendo que 56,4% deles possuem menos que 2500 habitantes. A oferta de 

serviços públicos a partir da cooperação intermunicipal é comum e a obtenção de 

ganhos em escala é notória. O sistema de associação intermunicipal segue a 

sistemática semelhante às adotadas no Brasil, que além do sistema intermunicipal, 

permite também a inclusão, quando necessário, a participação dos governos Federal e 

Estadual na organização. 

Ainda segundo Abrucio e Sano (2013), no caso da Espanha, que conta com 

8.101 municípios, a sistemática, apesar de ser uma monarquia parlamentarista, atua no 

formato de um modelo federativo. Lá o sistema é baseado em arranjos territoriais como: 

áreas metropolitanas, 49 comarcas na região da Catalunha que atuam de forma 

cooperativa entre os municípios, as comunidades que têm um viés mais no setor rural e 

também as figuras dos consórcios intermunicipais. Há exemplos semelhantes também 

no Canadá, México e Alemanha, evidentemente que cada um com suas 

particularidades legais, no entanto, mantendo a filosofia da cooperação através do 

associativismo cooperativo intermunicipal. 

 

2.3.2.2   Sistema Associativista Intermunicipal no Brasil 

 

Nas observações discutidas sobre as origens dos Consórcios Públicos, o Brasil 

procura de certa forma, substituir o federalismo competitivo pelo federalismo 

cooperativo, conforme relata Andrade (2010) e por assim dizer, propiciar mecanismos 

que visem diminuir a dependência da União. Neste mesmo enfoque, o autor destaca, 

ainda, que os Consórcios Públicos Intermunicipais podem alavancar políticas 

transversais e territoriais, de forma a permitir um maior impulso na consecução de 

políticas públicas de interesse comum aos partícipes. 

Considerando que as formas de federalismo cooperativo, devem sempre levar 

em conta os interesses comuns e que expressam o menor conflito possível. Nesse 
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sentido, a formação de consórcios públicos está baseada fundamentalmente na 

vontade e na voluntariedade dos partícipes de cooperar em relação a um problema 

comum, cita Randolph (2014). 

Avaliando esse contexto, a citação a seguir evidencia que os consórcios 

públicos devem sempre estar balizado por um planejamento regional. 

As experiências de consórcios existentes caminham na busca do resgate dos 
conceitos de cooperação intergovernamental e solidariedade, e podem auxiliar 
e potencializar ações de articulação microrregional. Os consórcios têm sido 
apontados como um instrumento que permite ganhos de escala nas políticas 
públicas, além de ser um modelo gerencial que pode viabilizar a gestão 
microrregional. Possibilita a discussão de um planejamento regional; a 
ampliação de serviços por parte dos municípios; a racionalização de 
equipamentos; a ampliação de cooperação regional, a flexibilização dos 
mecanismos de aquisição e de contratação de pessoal; entre outras. 
(RANDOLPH, 2014). 

É imperativo considerar que as iniciativas de cooperação intermunicipal devem 

sempre considerar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Neste 

caso os consórcios intermunicipais devem se estruturar de forma que, além de se 

relacionarem na cooperação horizontal, isto é, entre si, devem também ter 

relacionamento na cooperação vertical, que pode de certa forma atender premissa de 

políticas públicas de âmbito nacional e ou estadual.  

A figura 5, com base nas ponderações de Batista (2011), faz uma relação entre 

os problemas comuns, afeto aos entes da federação, que podem, de forma conjunta, 

ser solucionados com a formação de consórcios.   
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FIGURA 5: INTEGRAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Batista (2011). 

 

Apesar da pesquisa já ter enfatizado, sobremaneira, as vantagens do modelo 

Associativista em geral e específico no âmbito dos municípios, a publicação, Governo 

do Ceará (2010), reforça alguns pontos que justificam, de forma sintética, uma Estrutura 

Organizacional, como segue: 

 

a. Os Consórcios são instrumentos de descentralização de recursos técnicos e 

financeiros; 

b. Garantem maior cooperação, maior descentralização e mais prestígio para os 

municípios; 

c. Garantem ganhos de escala, melhorias da capacidade técnica, gerencial e 

financeira de grupos de municípios; 

d. Permitem alianças em regiões de interesses comuns, como bacias hidrográficas 

ou em espaços regionais e territórios melhorando a prestação de serviços dos serviços 

públicos colocados à disposição do cidadão; 
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e. Contribuem para a transparência das ações das esferas do poder envolvido e para 

a socialização e otimização na aplicação de recursos públicos. 

 

Ainda nessa avaliação contextual, Teixeira e Meneguim (2012) reforçam que, 

apesar de toda essa orientação vantajosa do modelo, há riscos. O risco maior consiste 

na falta de continuidade do munícipio partícipe por conta de harmonia política do 

mandatário em questão. Vale ressaltar que um dos problemas de sustentabilidade dos 

Consórcios está atrelado ao horizonte temporal de uma legislatura e os interesses dos 

gestores no modelo, tendo em vista pressões políticas no sentido de redefinição das 

prioridades. Contudo, são variáveis que devem ser bem discutidas quando da formação 

dos referidos consórcios. 

Observa-se que o risco de continuidade da constituição de um consórcio é parte 

de um princípio de orientação democrática sustentado pela cidadania de uma 

sociedade civil. Contudo, cabe ao mandatário municipal assumir que a gestão do 

desenvolvimento a partir de uma estrutura de governança territorial tenha uma 

ampliação da parte democrática, não só pela dimensão representativa, mas de forma 

efetiva na dimensão participativa da sociedade. Talvez, segundo Dallabrida e 

Zimermann (2009), isso possa ser o antídoto a problemas recorrentes de continuidade 

na administração pública. 

O gráfico 1 apresenta um panorama da situação atual no Brasil, os dados são 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. (IBGE, 2011). 
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GRÁFICO 1: QUANTIDADE DE CONSÓRCIOS NO BRASIL POR POPULAÇÃO MUNICIPAL 

 

  

 

 

Fonte: IBGE (2011). 

 

Segundo dados do IBGE, o Brasil conta com 2903 municípios consorciados. Os 

dados têm com base em 2011, e é importante ressaltar que mais de 70% dos 

consórcios são constituídos por municípios de até 20.000 habitantes, ou seja, há pouca 

participação dos pequenos municípios tanto quanto dos grandes. (IBGE 2011). Outro 

ponto importante a destacar é que o Brasil, atualmente, conta com 5565 municípios, e 

deste total, 2903 municípios, isto é, 52,16%, estão consorciados em alguma finalidade. 

Outro ponto a considerar é que na maioria dos consórcios organizados, duas áreas se 

destacam, a área de saúde e o meio ambiente.  

Outro dado relevante a considerar é que dos 2903 municípios consorciados 

existentes no país, 2288 estão relacionados à área de saúde, muito embora é 

importante salientar que há no país 5561 consórcios, isto significa dizer que, há 

municípios participando em mais de um consórcio. 

No caso da saúde, o mecanismo de formação dos consórcios está diretamente 

relacionado com o apresentado na figura 4. Há o envolvimento dos três níveis do poder 

público, a União, o Estado e o Município, com a finalidade de atender uma política 

Quantidade Consórcios 
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pública específica. A segunda área de destaque em formação de consórcio é a área do 

meio ambiente, com 704 municípios consorciados. Área de interesse desta pesquisa. 

  

2.4 OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 
 

Por muito tempo a humanidade deu mais atenção à produção econômica de 

bens e serviços em detrimento da saúde e a qualidade de vida. E o reflexo disso está 

sendo sentido em todo mundo com efeitos negativos para as próximas gerações se 

nada for feito. E nesse contexto a alternativa está voltado a criar mecanismos de 

desenvolvimento sustentável, que segundo Robles Jr e Bonelli (2008), significa atender 

às necessidades da geração atual, sem comprometer o direito de suas futuras gerações 

e enfatiza que, a questão e as respostas, do alcance dos limites das ações para reduzir 

o impacto dos danos da vida urbana cotidiana, sejam baseadas em soluções que 

possam romper com círculo vicioso atual, para um círculo virtuoso com base nas 

propostas de gestão de políticas públicas. (JACOBI, 2006). 

Dentre as políticas públicas, objeto dessa pesquisa, envolve de maneira mais 

efetiva a Lei número 12.305/2010 que se refere a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e alguns aspectos da Lei número 11.445/2007 que trata da Política Nacional de 

Saneamento Básico. 

  RSU é todo rejeito doméstico gerado diariamente, como restos de alimentos, 

sacolas plásticas, frascos, papéis em geral, roupas, restos de podas, restos de feiras 

como: frutas, legumes, verduras em geral, e outros materiais orgânicos e não 

orgânicos. O RSU não inclui resíduos hospitalares, industriais, perigosos ou radioativos. 

A produção diária de resíduos sólidos contribui, sobremaneira, na contaminação 

do meio ambiente, quando não tratado adequadamente. É necessário lembrar que 

estes resíduos, não deixam de ser um produto valioso porque é descartado. em todo 

ciclo de vida de qualquer produto, como: extração de matéria prima, produção, 

transporte, comercialização, utilização e o destino final, há geração de resíduos, 

entretanto, a destinação equivocada é que provocam um significativo passivo 

ambiental.  

Depois de descartado, os resíduos sólidos geralmente seguem para aterros 

sanitários onde há a decomposição da sua parte orgânica, gerando o gás metano 
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(CH4), o pior dos gases, pois é 25 vezes mais potente do que o gás carbônico, no 

sentido de dano ambiental, se considerarmos para contribuição em termos de gases de 

efeito estufa. Segundo Abrelpe – Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (2013), entre 2007 e 2010 observou uma quantidade crescente de resíduos 

que receberam destinação inadequada 42% do total, ou 23 milhões de toneladas em 

2010, isto é, em vazadouros a céu aberto ou aterros “controlados”, conforme cita 

Ibrahim, Ibrahim e Cantuária (2015). 

Atualmente os resíduos sólidos são considerados um dos maiores problemas 

para as cidades e as administrações municipais. Eles representam um importante e 

elevado custo nas áreas de saúde pública, infraestrutura urbana e órgãos ambientais.  

Em áreas urbanas, cada pessoa produz aproximadamente, em média, 1 Kg de 

resíduo a cada dia e, segundo a ONU, a produção dos resíduos sólidos urbanos vem 

crescendo três vezes mais rapidamente que a população mundial. Dar um destino 

correto aos RSU e aos demais resíduos gerados é um problema que precisa ser 

enfrentado.  (AMAZONIA.ORG.BR, 2015).  

 

2.4.1 Panorama dos Resíduos Sólidos no Mundo 

 

O gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos no mundo tem se tornado 

um problema econômico, ambiental e de saúde pública, (com 1,3 bilhões de toneladas 

de resíduos sólidos urbano sendo produzidas a cada ano e três bilhões de pessoas ao 

redor do mundo sem acesso a facilidades de descarte correta desse mesmo resíduo 

sólido). Alavancados pelo crescimento populacional, urbanização e aumento do 

consumo, os volumes de resíduos, possivelmente dobrarão de tamanho em cidades de 

baixa renda da África e da Ásia até 2030. (WORLD BANK, 2012). 

O país que mais gera resíduo por pessoa no mundo é a ilha de Trinidad e 

Tobago, no Caribe. Segundo relatório do Banco Mundial, cada pessoa por lá gera 14,4 

quilos de lixo por dia, um número muito acima do segundo colocado, o Kuwait, onde 

cada habitante gera 5,72 Kg de lixo por dia.  

Além dos dois primeiros colocados, entre os dez maiores geradores de resíduo 

sólido urbano por pessoa do mundo, somente outros três países possuem população 
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maior que um milhão de habitantes: Sri Lanka, Nova Zelândia e Irlanda. (WORLD 

BANK, 2012). 

Segundo o site Portal dos Resíduos Sólidos (2013), a produção mundial total de 

resíduos sólidos da população urbana é de 1,3 bilhões de toneladas por ano, ou 1,2 kg 

por dia para cada habitante das cidades. Cerca de metade é produzida nos países da 

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que inclui 34 

países). As previsões indicam que o valor total deve crescer para 2,2 bilhões de 

toneladas em 2025, com a China que vai aumentar de três vezes a sua quantidade (de 

520 milhões de toneladas para 1,4 bilhões). 

Vale lembrar que devido ao fato de vários países não possuírem ainda um 

sistema de controle de dados bem elaborado e políticas definidas, os dados ainda estão 

incompletos. Se cada habitante do planeta produzir 1 kg de resíduo sólido urbano por 

dia, então ter-se-á mais de 7 milhões de toneladas de resíduos sendo produzidas 

diariamente. 

Diversos países já entenderam o potencial no setor de resíduos sólidos e 

desenvolvem tecnologias específicas para solucionar os problemas. Nesse mercado 

gigantesco, as chances para quem investe só aumentam, se considerar que a 

humanidade não vai poder fugir das soluções ambientalmente corretas que o setor 

necessita. Empresas que se estabelecerem agora poderão em um futuro próximo 

rapidamente expandir para mercados internacionais. A figura 6 apresenta a quantidade 

de RSU produzidos, por país, no planeta. (WORLD BANK, 2012). 
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FIGURA 6: PRODUÇÃO DE RSU PER CAPITA NO MUNDO 

 

Fonte: World Bank (2012). 

O problema do resíduo sólido urbano no mundo afeta todos os ecossistemas 

existentes, não é novidade que, por exemplo, os oceanos estão se tornando dia após 

dia depósitos flutuantes desse tipo de material, com cerca de 8 milhões de toneladas de 

lixo plástico lançadas anualmente, segundo cientistas. Portal Fundação Verde (2016) 

faz menção sobre o fato, essa quantidade poderia, por exemplo, cobrir 34 vezes toda a 

área da ilha de Manhattan, em Nova York, com uma camada de lixo à altura dos joelhos 

de uma pessoa. Além disso, superam de 20 a 2 mil vezes os cálculos anteriores sobre a 

massa de plástico levada pelas correntes oceânicas. 

O crescimento econômico está, obviamente, intimamente ligado à geração do 

resíduo sólido urbano, no entanto as estruturas de coleta e destinação de resíduos não 

acompanharam tal crescimento. Estima-se que, por exemplo, a quantidade de plástico 

jogada anualmente nos mares pode alcançar 17,5 milhões de toneladas até 2025. Isso 

significa que até lá, 155 milhões de toneladas chegarão aos oceanos. 

O Banco Mundial estima que o patamar máximo de lixo produzido no mundo só 

será atingido em 2100. O pesquisador Roland Geyer, da Universidade da Califórnia, 
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que também participou do estudo, disse que não é possível limpar o plástico dos 

oceanos. “Fechar a torneira é a única solução”. (FUNDAÇÃO VERDE, 2016). 

 

2.4.2. O Brasil e o Panorama atual dos Resíduos Sólidos 

 

Assim como no mundo, a problemática da destinação dos resíduos sólidos no 

Brasil está atrelada ao incremento populacional das cidades, a um modelo de 

sociedade extremamente consumista e à falta de uma cultura ambiental, que trate de 

forma consciente o que é descartado e considerado fora de uso. 

Em 2010, foi instituída no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), é importante salientar, que segundo Neto (2013), há dois conceitos que 

merecem um certo destaque, o primeiro está relacionado ao desenvolvimento, 

implantação e operacionalização do sistema de Manejo de Resíduos Sólidos, o 

segundo envolve ações voltadas que contém instrumentos importantes para permitir o 

avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.  

O Princípio da Cooperação prevê a prevenção e a redução na geração de 

resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um 

conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos 

resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou 

reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não 

pode ser reciclado ou reutilizado) sugerem Philippi Jr. et al., (2012), contudo isto não 

está restrito as ações populares, mas também entre as diferentes esferas do poder 

público e demais segmentos da sociedade. Cooperar é agir conjuntamente e não 

separadamente ou de forma antagônica. O artigo 10 da Lei 12.305 é claro ao dizer: 

Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos 
sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de 
controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) 
e do Sistema Nacional de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), bem 
como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, 
consoante o estabelecido na Lei, (PHILIPPI et al., 2012). 

A lei também institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de 

resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e 
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titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos 

resíduos e embalagens pós-consumo. Cria metas importantes que irão contribuir para a 

eliminação dos vazadouros e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, 

estadual, microrregional, intermunicipal e metropolitano e municipal, além de impor que 

os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

conforme relatam Barbosa e Ibrahim (2014). É de fato um dos grandes avanços da 

PNRS é responsabilidade compartilhada. 

A responsabilidade compartilhada é conjunto de atribuições individualizadas e 
encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e 
rejeitos gerados, bem como reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos (BARBOSA; 
IBRAHIM, 2014). 

Referente ao fechamento dos vazadouros, o prazo inicialmente proposto na 

PNRS, previa a erradicação destes até setembro de 2014, porém isso não ocorreu. O 

novo prazo está em discussão através de medida provisória, mas ainda sem definição. 

No entanto, considerando que não foram introduzidos quaisquer outros incentivos, 

penalidades e estratégias para alcançar este objetivo, pode-se concluir que não haverá 

mudanças significativas em relação ao cenário atual. A menos, é claro, que novas 

estratégias envolvendo as três esferas de governo e a iniciativa privada sejam 

estabelecidas de forma objetiva para implantar soluções que levem à total erradicação 

dos lixões.  

Pode-se citar como principais problemas gerados pela disposição inadequada 

de resíduos sólidos: disseminação de doenças, contaminação do solo e de águas 

subterrâneas pelo chorume, a poluição pelo gás metano (gerado na decomposição da 

matéria orgânica presente no lixo), o risco de acidentes aéreos causados por urubus, 

garças e gaivotas que sobrevoam lixões próximos a aeroportos e o passivo ambiental 

criado na área destinada a receber estes detritos.  

O Quadro 3 mostra os locais de destino e, apesar da legislação ser clara quanto 

à correta disposição final dos resíduos, grande parte dos RSUs produzidos ainda é 

aterrada de maneira incorreta, acarretando sérios prejuízos à saúde e ao meio 

ambiente. (ABRELPE, 2013). 
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QUADRO 3: DESTINAÇÃO FINAL DOS RSU ENTRE AS REGIÕES DO BRASIL 

 

Fonte: ABRELPE (2013). 

 

Mais de 75 milhões de pessoas – cerca de um terço da população brasileira 

ainda são afetadas pela destinação de resíduos em locais inadequados, o que mostra a 

inércia e o descaso com que esse tema tem sido tratado no Brasil. Atualmente, 42% 

dos resíduos coletados (ou quase 30 milhões de toneladas por ano) ainda são 

despejados em vazadouros a céu aberto e aterros controlados, espaços 

ambientalmente inadequados, que continuam sendo utilizados por 3.344 municípios de 

todas as regiões do país. E igualmente, além dessa situação, há a ausência de 

legislação atualizada e marcos de referência institucional e política, bem como 

instrumento de financiamentos, relatam Philippi et al., (2012). 

Segundo o Jornal a Gazeta do Povo (2016), após a promulgação da lei de 

resíduos sólidos, em 2010, a quantidade de aterros sanitários mais do que dobrou no 

país. Segundo o jornal, Carlos Silva Filho, da ABRELPE, observa que “Governos, 

indústrias e população ainda veem o lixo como uma despesa, enquanto muitos países o 

veem como matéria-prima e fonte de energia”. 

Os dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, divulgado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2013) mostram que no Brasil, a cada dia, são geradas 201.058 toneladas 

de resíduos sólidos urbanos (RSU). Segundo as empresas de limpeza pública de 

atuação nacional, há um crescimento em torno de 5% ao ano na quantidade de resíduo 

gerado.  

A viabilização de um sistema cíclico de gestão de resíduos, e que abranja o 

maior aproveitamento e recuperação dos materiais através da coleta seletiva, 
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compostagem, reciclagem, recuperação energética e disposição final em aterros 

sanitários sustentável, com foco na recuperação de recursos possibilitará inúmeros 

benefícios para o país. Certamente, os municípios serão os principais beneficiados, 

pois, além de proteger o meio ambiente e conservar os recursos naturais, também trará 

ganhos econômicos para a população local, que lucrará com a criação de novos 

negócios e empregos e observará uma considerável redução nos gastos com saúde, 

advindos justamente da melhoria nas condições ambientais. Assim é importante que as 

empresas e entes da federação se antecipem no planejamento de adoção de medidas 

mitigadoras, para se adequarem de forma administrativa e operacional ao cumprimento 

da PNRS, de acordo com Barbosa e Ibrahim (2014). 

Todavia, com a promulgação da Lei Federal número 12.305/2010 (PNRS, 2010) 

o Brasil avançou um passo em direção à busca de alternativas ambiental e socialmente 

corretas para a problemática dos resíduos sólidos. As diretrizes da PNRS objetivam 

melhorar os aspectos do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, controlar e 

avaliar os serviços e programas relacionados, especialmente no que tange a: 

 

 Educação ambiental; 

 Disposição final ambientalmente adequada; 

 Redução da geração de resíduos sólidos urbanos; 

 Redução dos resíduos sólidos urbanos secos dispostos em aterros 

sanitários; 

 Inclusão dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis secos; 

 Redução de resíduos sólidos urbanos úmidos dispostos em aterros 

sanitários; 

 Tratamento e recuperação de gases em aterros sanitários; 

 Qualificação da gestão dos resíduos sólidos urbanos; e 

 Logística reversa. 

 
A Lei n° 12.305/10 é liberal em disposições a respeito da reciclagem de 

resíduos, de coleta seletiva e de reutilização de resíduos, prevendo, inclusive, tais 

formas de destinação final ambientalmente adequada, conforme art. 3º, inciso VII: 

Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 
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reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e do Suasa. Também inclui entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.  

E como princípio da PNRS (art. 6º, VIII), dentre outras disposições já acima 

citadas, há o item: “VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 

como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania. ” 

No Artigo 9º, a Lei considera, "Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, 

deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos.".  

Como alternativa para a destinação dos resíduos sólidos, no parágrafo § 1º 

deste artigo, a Lei prevê: "Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação 

energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua 

viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de 

emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental“.   

No mesmo viés, a resolução da ANEEL número 271/2007, estabelece 

incentivos na transmissão e distribuição de energia por fontes oriundas de biomassa 

composta por resíduos sólidos urbanos. 

“Art. 3º: Fica assegurado o direito a 100% (cem por cento) de redução, a ser 
aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de 
distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada 
pelos empreendimentos a que se refere o art. 1º desta Resolução, desde que 
atenda a uma das seguintes condições: IV – Aqueles que utilizem como insumo 
energético, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de biomassa composta de 
resíduos sólidos urbanos e/ou de biogás de aterro sanitário ou biodigestores de 
resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estações de tratamento de 
esgoto.” (ANEEL, 2007). 

Visando os incentivos da ANEEL, o aumento da demanda energética do país 

impulsionado pelo PNRS, pode estar relacionado à transformação dos cerca de 75 

milhões de brasileiros usam, provavelmente sem saber, os 3.000 lixões ou aterros 

inadequados ativos no país e são afetados pelos danos ambientais causados por eles: 

contaminação do ar, da água, do solo, da fauna e da flora por substâncias tóxicas e 
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cancerígenas. Um novo estudo fez a conta do impacto do problema no sistema de 

saúde do país: R$ 1,5 bilhão por ano. Se os lixões continuarem abertos, em cinco anos, 

o custo chegará a R$ 7,4 bilhões, de acordo com o site Organics New Brasil (2015).  O 

que poderiam ser a solução da geração distribuída de energia elétrica no Brasil bem 

como a solução ambiental para este problema. 

 

2.4.3 A situação dos Resíduos Sólidos no Paraná 

 

Política de Resíduos Sólidos do Paraná de 2013 visa, principalmente, a 

eliminação de 100% dos lixões no estado e a redução de 30% dos resíduos gerados. 

Estas metas somente poderão ser alcançadas através da convocação de toda 

sociedade, objetivando a mudança de atitude, hábitos de consumo, combate ao 

desperdício, incentivo a reutilização, reaproveitamento dos materiais potencialmente 

recicláveis através da reciclagem.  

O Paraná, que produz diariamente 20 mil toneladas de resíduos de todas as 

origens, ainda tem 93 municípios com lixões a céu aberto. São cidades grandes, 

médias e pequenas que sofrem pela ausência de um sistema correto de saneamento 

ambiental (IAP, 2013). 

Um levantamento feito pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP (2013) mostra a 

realidade dos aterros sanitários, aterros controlados e lixões em todos os municípios 

paranaenses e reforça importância de ações para erradicar áreas inadequadas para 

disposição de resíduos. Mais de 7 milhões de paranaenses, praticamente 70% da 

população do Estado, são atendidos por aterros devidamente licenciados, conforme 

ilustra o gráfico 2. 

Contudo, cabe salientar ainda, que em se tratando de destinação final por 

municípios, há uma grande parcela sem atendimento à Lei 12.305/10, ou seja, segundo 

do relatório do IAP (2013), 214 municípios destinam seus RSU de maneira irregular, isto 

é, em lixões ou aterros controlados, sendo que isso corresponde a 53,6% do total de 

399 municípios que constituem o Estado, conforme ilustra o gráfico 3. 
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GRÁFICO 2: DESTINO FINAL DO RSU - POPULAÇÃO ATENDIDA NO PARANÁ 

 

Fonte: IAP (2013). 

 

O “Relatório da Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Estado do Paraná” foi realizado por técnicos do Instituto em 2012. O documento é 

previsto na Lei Nacional de Resíduos Sólidos (12.305/2010) e parte do Plano de 

Regionalização de Resíduos, do Governo do Estado. Os estudos se basearam no 

licenciamento ambiental estadual e o critério adotado foi à existência ou não, de licença 

ambiental de operação do IAP. 

 

GRÁFICO 3: DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSU POR MUNICÍPIOS NO PARANÁ 
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Fonte: IAP (2013). 

 

Outra ação implementada no Estado, através da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, foi à criação do programa “Paraná sem Lixões”, 

por meio do Decreto Estadual número 8.656 de 31 de julho de 2013, que envolve todos 

os órgãos de governo que executam ações relacionadas ao saneamento ambiental e à 

produção de energia a partir do lixo. Firmou convênio com o Ministério do Meio 

Ambiente – MMA para a elaboração do Plano de Gestão Integrada e Associada de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná - PEGIRSU – PR (2013), como uma 

das etapas de cumprimento da Lei número 12.305/10.  

 Em setembro de 2015, o Governo do Estado do Paraná instituiu um Grupo de 

Trabalho Interinstitucional e Multidisciplinar, formado por técnicos de diversas entidades 

do Estado, para discutir e elaborar propostas para a implantação de mecanismos de 

gestão e de financiamento aos Municípios e Consórcios por ele integrados, de ações e 

investimentos decorrentes da Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(SEMA/SEDU/PARANACIDADE N°. 004/2015). 

A proposta é, através de Parcerias Público Privado (PPP’s) ou Sociedades de 

Propósito Específico (SPE’s), descentralizar a realização de investimentos em 

infraestrutura para destinação final de resíduos sólidos, ficando ao Estado a tarefa de 

acompanhar e fiscalizar o modo como os serviços serão prestados. Conceituar e 

implantar um sistema integrado de tratamento e destinação final de resíduos urbanos é 

uma imperiosa necessidade que desafia a administração pública; são necessários 
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vultosos investimentos, implantação de complexas plantas industriais, utilização de 

tecnologias que viabilizem um projeto que, antes de tudo, deve atender uma 

necessidade ecológica e social, prevê a proposta da Resolução Conjunta N°.004/2015. 

Apesar de muitos municípios realizarem algum tipo de cobrança pelos serviços 

de limpeza pública ou manejo de resíduos sólidos, os custos dos serviços prestados 

não são cobertos pelo valor arrecadado e na maioria dos municípios não há recurso 

anual destinado especificamente para a gestão e serviços relacionados aos resíduos 

sólidos.  

Muitos dos problemas municipais transcendem os limites de seu território, 

exigindo atuação conjunta, deve-se destacar a heterogeneidade dos mesmos quanto à 

sua capacidade financeira e gerencial. Neste contexto, essas necessidades podem ser 

supridas com arranjos intermunicipais, sob a forma de consórcios públicos 

intermunicipais, cita Neto (2013). O Quadro 4 mostra essa dimensão, no Estado mais 

de 50% dos municípios tem até 10 mil habitantes. 

 

QUADRO 4: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO PARANÁ POR MUNICÍPIO 

População Número de Municípios 

Acima de 1 milhão de habitantes 01 

Entre 500 mil e 1 milhão de habitantes 01 

Entre 300 e 500 mil habitantes 02 

Entre 100 e 300 mil habitantes 14 

Entre 50 e 100 mil habitantes 14 

Entre 20 e 50 mil habitantes 55 

Entre 10 e 20 mil habitantes 109 

Até 10 mil habitantes 203 

Fonte: IBGE (2010). 

 

A geração média "per capita" de RSU no Estado do Paraná é de 0,9 kg/hab/dia, 

o que representa uma geração anual de aproximadamente 3.450.000 toneladas. 

Entretanto, essa geração não é homogeneamente distribuída no Estado. Municípios de 

maior porte e maior desenvolvimento econômico tendem a apresentar uma geração 
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média mais elevada que os demais. Bem como a geração “per capita”, a composição 

dos resíduos também depende do nível econômico e do porte dos municípios 

(PEGIRSU, 2013). 

O Plano Estadual para a Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos 

Urbanos do Paraná - PEGIRSU utiliza as taxas de geração conforme demonstra o 

Quadro 5: 

QUADRO 5:TAXA MÉDIA DE GERAÇÃO DE RSU NO PARANÁ 

Faixa de população (hab) Taxa de Geração (kg/hab.dia) 

Menos de 50 mil 0,65 

Entre 50 mil a 500 mil 0,80 

Entre 500 mil a 1 milhão 1,15 

Mais de 1 milhão 1,40 

Fonte: IAP (2013). 

Outro aspecto que o Grupo constituído pela resolução conjunta 004/2015, tem 

como objetivo e método, estudar e estimular alternativas sobre a destinação dos RSU, 

para que não fique restrita a Aterros Sanitários, mas também para a definição de 

implantação de sistemas de destinação final dos resíduos para geração de energia, 

neste caso o volume produzido poderá viabilizar as alternativas para sua 

industrialização. Ressaltando que qualquer alternativa pode considerar a regionalização 

de municípios, quer sejam através de associação de municípios, consórcios, e outros, 

que são altamente favoráveis para a viabilização deste modelo.  

 

2.4.3.1 Características dos RSUs produzidos nos municípios paranaenses 

 

Bem como a geração per capita, a composição dos resíduos também depende 

do nível econômico e do porte dos municípios. Entretanto, uma composição média dos 

RSUs para o Estado do Paraná obtida a partir de dados da SEMA (2011) aponta que 

56,5% dos resíduos gerados é matéria orgânica, 26% recicláveis e 17,5% rejeitos. 

O PEGIRSU do Paraná utiliza a composição média dos resíduos no Quadro 6: 
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QUADRO 6: COMPOSIÇÃO MÉDIA DOS RSUs NO PARANÁ 

Faixa de População Matéria Orgânica Recicláveis Rejeitos/Outros 

Menos de 50 mil 60% 25% 15% 

Entre 50 mil a 500 mil 55% 30% 15% 

Entre 500 mil a 1 milhão 45% 35% 20% 

Fonte: IAP (2013). 

 

Este é o principal ponto, a composição dos RSUs para o qual toda a sociedade 

deve objetivar, pois a adequação da destinação dos resíduos sólidos é a única forma de 

se evitar a perpetuação de ações danosas ao meio ambiente e à saúde pública. Os 

vazadouros e outras formas de destinação impróprias de resíduos representam crime 

ambiental e, além de todo o passivo ambiental que provocam, são ainda um campo 

altamente propenso à proliferação de graves doenças e vetores, que atingem a parcela 

menos favorecida da população.  

 

2.5 RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA – FONTES RENOVÁVEIS 

 

Goldemberg e Lucon (2008) classificam as fontes energéticas como não 

renováveis e renováveis. As não renováveis são de origem fósseis e a nuclear, sendo 

que as renováveis são subdivididas em: 

a) Biomassa primitiva – lenha de desmatamento; 

b) Convencionais – hidráulicas; 

c) Modernas – biomassa moderna (resíduos), solar, geotermal, eólica e maremotriz. 

Não é propósito discutir nesse trabalho as fontes de energia, mas dar uma 

ênfase, nas fontes relacionadas a biomassa moderna. 

De acordo com Silva (2013), a biomassa é um recurso natural que dispõe de 

bioenergia, a qual se caracteriza por ser toda e qualquer forma de energia associada a 

formas de energia química acumulada.  

Burattini (2008), conforme demonstra a Figura 7, classifica as fontes de 

biomassa nas seguintes categorias: 
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FIGURA 7: FONTES DE BIOMASSA 

 

 

 

Fonte: 
Burattini 
(2008), 

adaptado 

pelo autor 
(2016). 

 

2.5.

1 

Co

nve

rsão Energética de Biomassa 

 

A conversão de biomassa em energia se apresenta de várias formas. Contudo, 

segundo Henrichs, Kleinbach e Reis (2016) pode ser classificada em três tipos: 

 

a) Processos Bioquímicos – decomposição de resíduos orgânicos em uma atmosfera 

deficiente de oxigênio; 

b) Combustão direta – queima de biomassa para produzir calor para aquecimento, ou 

produção de eletricidade; 

c) Pirólese – decomposição térmica de resíduos em um gás ou líquido, sob altas 

temperaturas (500° a 900° C) em atmosfera pobre de oxigênio. 

Muito embora no que tange a produção de combustíveis úteis, Henrichs 

Kleinbach e Reis (2016) apresentam outra denominação: 

a) Conversão Biológica – Combustíveis alcoólicos e biogás 

b) Conversão Térmica – Gás sintético e gasolina derivada biocrua 

c) Conversão Química – Biodiesel 

 

Vegetais não lenhosos 
Sacarídeos, Celulósicos 
Amiláceos e Aquáticos 

 

Vegetais lenhosos 

Agrícolas, Urbanos 
Industriais 

 

Óleos Vegetais 
 

Vegetais lenhosos 

Vegetais lenhosos 

Madeiras 
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2.5.2 Recuperação Energética – Processo Térmico 

 

Considerando o aspecto de recuperação de valor dos resíduos de forma geral, 

Freires e Pinheiro (2013), dividem as estratégias de recuperação em direta e por 

processo, conforme demonstra a Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: NÍVEIS DE RECUPERAÇÃO DE PRODUTOS 
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Recuperação por 
Processo 

 

Fonte: Freires e Pinheiro (2013). 

No âmbito da pesquisa, considerando o processo de recuperação energética, o 

propósito é discutir e restringir nos processos de conversões térmicas, neste contexto, 

Barbosa e Ibrahim (2014) definem como processo térmico, qualquer tecnologia de 

tratamento de resíduos que envolva altas temperaturas durante o processamento de 

resíduos, não ocorrendo combustão aberta, do resíduo, na maior parte do processo. 

Enumera-as na sequência alguns processos de conversões térmicas: 

 

Revenda, Reutilização, Redistribuição 

Reparação 

Reforma 

Refabricação 

Canibalização 

Reciclagem 

Recuperação 
Energética 

Recuperação 
Direta 
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2.5.2.1 Incineração 

 

Segundo Freires e Pinheiro (2013), incineração é: 

É o processo de destruição térmica por combustão controlada dos resíduos, em 
fornos e usinas tecnologicamente apropriadas, permitindo a redução em peso e 
volume de resíduos sólidos em cerca de 70 a 90% respectivamente. A 
incineração é recomendada na eliminação de lixos perigosos como resíduos 
hospitalares e tóxicos. É também utilizada na recuperação energética de 
resíduos. (FREIRES e PINHEIRO, 2013). 

 

O referido processo não elimina a formação de dioxinas e furanos, podendo ser 

minimizados com etapas de resfriamento rápido, visando a remoção de gases ácidos e 

eliminação da névoa antes do lançamento na atmosfera. 

 

2.5.2.2 Pirólese 

  

De acordo com Ibrahim, Ibrahim e Cantuária (2015), a pirólese pode ser 

definida como: 

Degradação térmica de qualquer material orgânico na ausência parcial ou total 
de um agente oxidante, ou até mesmo em um ambiente com uma concentração 
de oxigênio capaz de evitar a gaseificação intensiva do material orgânico, 
ocorre normalmente a temperatura mínima de 400 graus Celsius até o regime 

de gaseificação intensiva. (IBRAHIM; IBRAHIM; CANTUÁRIA, 2015). 

 

Neste processo, o produto obtido é um carvão vegetal que pode ser utilizado na 

geração de energia. Há emissão de CO2, no entanto, a emissão de gases poluentes e 

minimizada. 

 

2.5.2.3 Plasma 

  

De acordo com Ibrahim, Ibrahim e Cantuária (2015), trata-se de uma tecnologia 

que visa a destruição de resíduos a uma temperatura de até 3000° Celsius e segundo 

Jiang et al. (2013), pode reduzir os resíduos em até 99% gerando o plasma, que é um 

gás ionizado constituído de elétrons, radicais livres, íons e neutros. Não há emissão de 

poluente, restando somente um resíduo inerte. 
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É ideal para recuperação de produtos perigosos, no entanto, de acordo com 

Amantha Rani et al. (2008), pelo elevado custo, o processo não possui viabilidade 

econômica, o que tem sido um obstáculo à sua utilização de forma mais intensa. 

 

2.5.2.4 Gaseificação 

 

O processo de gaseificação consiste na conversão de combustíveis sólidos ou 

gasosos por meio de reação termoquímica, envolvendo vapor quente e ar, ou oxigênio 

em quantidades inferiores ao mínimo teórico para combustão, conforme descreve Novi 

(2011). 

Segundo a Carbogás (2015), a gaseificação pode ser definida como oxidação 

parcial à elevada temperatura entre 500° a 1400° C e pressão variável. O produto é um 

gás de síntese que pode ser destinado a produção de energia através da utilização de 

geradores, tanto da tecnologia do ciclo Otto, que consiste em um sistema de motor a 

combustão como os tradicionais motores a gasolina ou a gás natural, ou a do ciclo 

Rankine, que é um sistema de utilização de vapor de água, proveniente das caldeiras, 

isto é o sistema tradicional de máquinas a vapor. 

De acordo com Infiesta (2015), os resíduos gerados no processo, definidos 

como cinzas podem ser utilizados, por exemplo, na construção civil, revestimento 

asfáltico, entre outras. Como todo o oxigênio é absorvido na primeira reação, não 

formação de componentes tóxicos como os NOX e SOX, dioxinas ou furanos, que são 

radicais de cloro ligados por átomos de oxigênio. (CARBOGÁS, 2015). 

 

2.5.2.5 Biogás – Aterro Sanitário 

 

O biogás é um gás gerado da decomposição de resíduos em um aterro 

sanitário e tem uma mistura heterogênea composto de metano, dióxido de carbono e 

outros gases. Segundo Henriques (2004), o gás é coletado através de tubos verticais 

perfurados com destinação, regra geral, para geração de energia. A produção de gás 

metano, ou biogás, está na proporção de 1 (uma) tonelada de resíduos sólidos para 
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geração de 300 m³ de gás. O pico da produção biogás em aterro sanitário se dá num 

período de 10 anos. 

 

2.5.3 Recuperação Energética de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

O aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos é uma fonte de 

energia alternativa que apresenta benefícios em termos de sustentabilidade, aproxima o 

padrão energético da inovação contemporânea, que é orientado para a diminuição de 

gases do efeito estufa. A geração de energia através de resíduos sólidos se insere no 

processo de um novo paradigma. Consiste na alternativa premente na busca de 

padrões tecnológicos que degradem menos o meio ambiente alinhadas a 

sustentabilidade ambiental, social e econômica.  

Neste contexto, o propósito é apresentar que a recuperação energética de 

resíduos sólidos urbanos é uma alternativa para a consolidação da Gestão dos 

Resíduos Sólidos nos municípios. 

Em relação ao tema proposto, há vários trabalhos voltados para o conceito de 

associação municipal na ótica de consórcios, inclusive sobre da destinação de RSUs. 

No entanto, cabe salientar que em relação a recuperação energética, no que tange, a 

gaseificação, há atualmente, no pais, dois projetos, um em São Paulo, no município 

sede, de Assis, denominado Consórcio CIVAP, interrompido no momento e, outro em 

implantação pela empresa Furnas em Minas Gerais.   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 
 

Por se tratar de uma da pesquisa de caráter exploratória, os materiais utilizados 

para orientar a consecução do trabalho consistiram em: 

 

 Procedimentos técnicos e administrativos (visita às instituições). 

 Fotos (visita aos locais). 

 Catálogos (visita às instituições). 

 Mapas cartográficos (visita às instituições) 

 Plantas e projetos (visita às instituições) 

 Laudos (visita aos locais). 

 Normas técnicas (visita às instituições).   

 Legislação (visita às instituições). 

 

Os materiais em questão, utilizados como base deste trabalho relacionados à 

integração associativa, ao aterro sanitário e ao processo de gaseificação, foram obtidos 

através de pesquisas e visitas técnicas realizadas in loco nas seguintes instituições: 
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a) Em relação aos materiais utilizados com intuito de evidenciar a integração 

associativa: 

 

 AMP – Associação dos Municípios do Paraná (Normas técnicas). 

 SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, 

 IAP – Instituto Ambiental do Paraná (Procedimentos, catálogos, normas e 

legislação).  

 Instituto Águas do Paraná (Legislação) 

 SEDU – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Legislação). 

 CODAPAR – Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná 

(Normas Técnicas). 

 Fomento Paraná (Legislação). 

 

b) No caso da visita ao Aterro Sanitário de Cascavel, os materiais utilizados foram 

obtidos nas seguintes instituições: 

 

 SMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cascavel. 

(Procedimentos, catálogos, normas e legislação).   

 Escritório Central da OT Ambiental (Normas técnicas, plantas e projetos). 

 Pátio da OT Ambiental. 

 Aterro Sanitário de Cascavel –  fotos: Recepção do RSU, armazenamento, 

lagoas de tratamento, sistema de captação do metano, sistema de moto-

geração, flare, painel de comando, transformador, distribuição de energia, 

sistema recirculação do chorume, áreas recuperadas e área de ampliação.  

 

c) Em relação ao Processo de Gaseificação, os materiais utilizados foram obtidos 

na sede da Carbogás em Mauá – SP, mais especificamente, laudos, procedimentos, 

projetos e fotos. 

 

3.2 MÉTODO 
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Como se trata de um trabalho de desenvolvimento metodológico, nesta primeira 

fase, a pesquisa se concentra nos procedimentos para o desenvolvimento da pesquisa,  

objeto da investigação e relato de experiência, utilizou-se um conjunto de ações com 

base em procedimentos racionais e sistemáticos. E na sequência o método de 

execução do modelo.  

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, procurando-se a sustentação 

da mesma através de um referencial teórico-bibliográfico, de levantamento de bases 

teóricas em relação à situação atual do problema em estudo e sobre os trabalhos já 

realizados em relação ao tema. Após a pesquisa bibliográfica prévia, foram 

determinadas técnicas utilizadas na recolha de dados com abordagem do problema de 

forma quantitativa, informações estas obtidas por meio de arquivos e publicações 

oficiais das municipalidades, em órgãos governamentais no âmbito estadual e local. Os 

levantamentos qualitativos, tiveram como base visitas in loco e contatos com os 

gestores e técnicos dos locais dos projetos e plantas, objeto desta pesquisa,  para a 

obtenção de informações complementares, aos levantamentos teórico-bibliográficos. 

A pesquisa teve como base o caráter exploratório visando proporcionar uma 

maior proximidade do investigador com o problema estudado através da construção de 

ideias e se refere a um relato de experiência de realidade prático-contextual. De acordo 

com Marconi e Lakatos (2007), os critérios para classificação dos tipos de pesquisa 

variam de acordo com o enfoque dado pelos autores que tratam do tema da pesquisa 

científico-acadêmica. A divisão obedece a interesses, condições, campos, situações, 

objetivos, objetos de estudo e modalidades de aplicação metodológica e, embora 

ocorram variações teóricas sobre o tema há pontos comuns nos conceitos e enfoques. 

De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007) a pesquisa exploratória designada por 

outros autores como quase científica ou não científica, consiste normalmente, no passo 

inicial do processo de pesquisa pela experiência e permite a formulação de 

considerações significativas para posteriores pesquisas mais aprofundadas sobre o 

tema em tela. 

 

3.2.1 Referências adotadas para estruturação do modelo 
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Com intuito de dar segurança à pesquisa, buscou-se o máximo de informações 

e situações, de como proceder para uma estruturação de consórcio intermunicipal que 

pudesse orientar as municipalidades na decisão sobre qual a tecnologia mais adequada 

a sua situação. Para tanto, a pesquisa avaliou o comportamento atual de como se 

estrutura um consórcio intermunicipal com base na legislação, o funcionamento de um 

aterro sanitário, como referência adotou o modelo do Aterro Sanitário de Cascavel, no 

Estado do Paraná e finalmente como é o funcionamento de uma Usina de Gaseificação, 

no caso específico o parâmetro foi a Usina piloto da Carbogás instalada em Mauá, na 

região metropolitana da capital de São Paulo. 

 

3.2.1.1 Estruturação de Consórcios Intermunicipais 

 

A Figura 9 apresenta a sistemática adotada por meio de um fluxograma de 

como se desenvolveu o processo levantamento de informações sobre consórcios. 

 

FIGURA 9 - FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DA ESTRUTURAÇÃO DOS CONSÓRCIOS 
INTERMUNICIPAIS. 

            

 

 

Etapa 1 

 Identificação das Instituições 
ligadas aos municípios no âmbito 
da legislação ambiental 

 

Etapa 2 

 Seleção das Instituições que 
podem efetivamente contribuir 
para a consolidação dos objetivos 
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Fonte: O autor (2016). 

 

 

a) Etapa 1: 

Nesta etapa consistiu em identificar instituições que de forma direta ou indireta 

estivessem relacionadas a questão de, tanto na organização quanto aspectos 

ambientais. 

Pesquisou-se então, várias instituições relacionadas ao tema, como AMP – 

Associação do Municípios do Paraná, IAP – Instituto Ambiental do Paraná, SEMA – 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEDU – Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, Paraná Cidade, CODAPAR – Companhia Paranaense de 

Desenvolvimento Agropecuário e Fomento Paraná e Águas Paraná. 

 

b) Etapa 2: 

Etapa 3 

 Levantamento da situação atual 
dos municípios em relação ao 
atendimento ao PNGRS 

 

Etapa 4 

 Identificação dos consórcios 
intermunicipais existentes, no 
âmbito do PNGRS 

 

Etapa 5 

 Identificação das políticas 
públicas no âmbito estadual para 
atendimento à legislação 

 

Etapa 6 

 Identificação das características 
dos municípios para a 
estruturação de consórcios 

 

Etapa 7 

 Ações estruturadas para 
formação de consórcios 
intermunicipais 

 

Etapa 8 

 Elaboração da metodologia para 
estruturação de consórcios 
intermunicipais 
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Após a identificação e contato com as Instituições nominadas, nesta etapa 

observou-se que, no âmbito da pesquisa, a SEMA, SEDU, Paraná Cidade e no caso da 

Fomento Paraná, foram as entidades que apresentaram elementos mais consistentes e 

informações relevantes para a pesquisa. 

 

c) Etapa 3: 

O Levantamento previsto nesta etapa, levou em conta os cadastros dos 

municípios junto aos órgãos competentes no que tange as questões ambientais, 

principalmente no aspecto relativo a legislação que trata ao atendimento ao PNGRS – 

Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

d) Etapa 4: 

Foi avaliado junto a SEMA mais especificamente sobre a questão de eventuais 

registros e/ou cadastros de consórcios intermunicipais com objetivos específicos de 

Gestão de Resíduos Sólidos, com intuito de se adequarem à legislação federal. E no 

caso da SEDU e Paraná Cidade, se havia alguma solicitação de pedidos de 

financiamento ou apoio ao programa. 

 

e) Etapa 5: 

Nessa fase da pesquisa buscou-se a existência, junto aos órgãos, como SEDU, 

SEMA, Paraná Cidade e Fomento Paraná, se haviam a existência de modelos de 

políticas públicas ao nível de Estado, em apoio aos municípios no sentido de auxiliá-los 

no atendimento a legislação. 

 

f) Etapa 6:  

A etapa 6 teve como principal objetivo avaliar as características dos municípios, 

e se haviam essas estatísticas, quanto ao volume de resíduos sólidos gerados, a 

existência de cidades polos e as distâncias entre os mesmos. 

 

g) Etapa 7: 
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Já a etapa 7, se caracterizou em identificar e avaliar quais são as ações 

necessárias e sistemáticas para a formação de consórcios intermunicipais, tanto sob a 

ótica da pré-estruturação, da organização e na gestão administrativa, operacional e 

financeira, inclusive com definição da estrutura organizacional formal. 

 

h) Etapa 8: 

Na fase final da pesquisa o trabalho consistiu em elaborar um processo 

metodológico que visa orientar os municípios a se organizarem em consórcios, 

considerando suas particularidades, atendimento a legislação, modelos de gestão, 

entre outros aspectos relevantes para a formação do mesmo. 

 

3.2.1.2 Aterro Sanitário de Cascavel 

 

A Figura 10 apresenta a sistemática adotada por meio de um fluxograma de 

como se desenvolveu o processo metodológico para atender os objetivos propostos. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA PARA COLETA DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
E OPERACIONAIS DO ATERRO SANITÁRIO DE CASCAVEL 

               

 

Etapa 1 

 Identificação das características 
do aterro sanitário de Cascavel 

 

Etapa 2 

 Levantamento dos aspectos 
geográficos a ambientais do local  
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Fonte: O autor (2016). 

 

a) Etapa 1: 

 Em relação a identificação das características do aterro sanitário do município 

de Cascavel, inicialmente a ação consistiu numa pesquisa de caráter bibliográfico e 

informativa sobre o referido aterro, principalmente publicações técnicas e científicas a 

respeito. 

b) Etapa 2: 

Etapa 3 

 Identificação dos resíduos 
produzidos no município. 

 

Etapa 4 

 Processo e sistema atual de 
destinação dos RSUs para o 
aterro 

 

Etapa 5 

 Levantamento dos aspectos 
técnicos/construtivos do aterro 

 

Etapa 6 

 Identificação dos procedimentos 
de controle ambiental do aterro. 

 

Etapa 7 

 Avaliar os níveis de geração de 
energia elétrica 

 

Etapa 8 

 Avaliação dos resultados 
operacionais energéticos 
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 Nesta etapa a pesquisa avaliou seus aspectos geográficos como, local de 

implantação, distância da sede do município e uma breve avaliação sobre os aspectos 

ambientais no entorno do aterro, tipos de propriedades, proximidade de rios, entre 

outros. 

 

 

 

 

c) Etapa 3: 

 Nessa fase da pesquisa buscou-se identificar quais as características 

preponderantes dos resíduos produzidos no município e o destino dados aos mesmos, 

como recicláveis, resíduos sólidos dos serviços de saúde, coleta seletiva e resíduos da 

construção civil. 

 

d) Etapa 4: 

 Buscou-se conhecer nesta fase como se dava o processo de destinação até o 

aterro, identificando como se dava os procedimentos, quantidade de veículos, se tinha 

alguma separação prévia, entre outros.  

 

e) Etapa 5: 

 Em relação as características técnicas/construtivas do aterro sanitário de 

Cascavel a pesquisa se ateve a projetos e orientações repassadas pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente. 

 

f) Etapa 6: 

 Nesta etapa avaliou-se também como o município de Cascavel realiza o 

controle ambiental do processo no que concerne ao tratamento dos efluentes 

(Chorume), emissão de gases, cobertura vegetal e sistema de compactação dos 

resíduos. 

 

g) Etapa 7: 
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 Essa fase pesquisa consistiu na forma, nos níveis e o volume de energia 

gerado tomando como base a emissão do gás metano originado no aterro, quando foi o 

início da geração de energia, isto é, quanto tempo começou a produzir gás após a 

implantação do mesmo e qual a estimativa de vida de produção de gás, após o 

fechamento do aterro. 

 

 

 

 

 

h) Etapa 8: 

 Na sequência da pesquisa avaliou-se no aterro sanitário de Cascavel   quais os 

resultados obtidos no processo de queima do biogás, suas aplicações e distribuição da 

energia elétrica. 

 

3.2.1.3 Processo de Gaseificação – Usina Piloto de Mauá-SP 

 

A Figura 11 apresenta a sistemática adotada por meio de um fluxograma de 

como se desenvolveu o processo metodológico para atender os objetivos propostos. 

 

 
FIGURA 11: FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA PARA COLETA DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

E OPERACIONAIS DO PROCESSO DE GASEIFICAÇÃO NA USINA PILOTO DE MAUÁ – SP. 

       

 

Etapa 1 

 Pesquisa junto a empresa 
detentora da tecnologia da 
gaseificação os aspectos 
operacionais do modelo. 

Etapa 2 

 Levantamento das caraterísticas 
do processo estrutural do projeto 
piloto de Mauá. 
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Fonte: O autor (2016). 

 

 

 

a) Etapa 1: 

 No caso da usina de gaseificação, num primeiro momento, o trabalho consistiu 

em buscar junto a empresa, os artigos e publicações técnicas-científicas sobre o tema. 

 

Etapa 3 

 Identificação dos resíduos usados 
para geração de energia. 

 

Etapa 4 

 Avaliação do fluxograma 
operacional de todo processo. 

 

Etapa 5 

 Identificação das características 
técnicas da usina de gaseificação. 

Etapa 6 

 Levantamento dos procedimentos 
de controle ambiental do processo. 

 

Etapa 7 

 Avaliar os níveis de geração de 
energia elétrica. 

 

Etapa 8 

 Avaliação dos resultados 
operacionais energéticos. 
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b) Etapa 2: 

 No caso do processo de gaseificação essa etapa, concentrou a pesquisa em 

mapear o processo e a estrutura física da planta da usina de gaseificação no projeto 

piloto da fábrica. 

 

c) Etapa 3: 

 A etapa 3 se caracterizou pela identificação junto a empresa de quais os tipos 

de resíduos poderiam ser utilizados no reator de gaseificação para a produção do gás 

de syntesis, visando a geração de energia. 

 

d) Etapa 4: 

 Em relação a usina de gaseificação a pesquisa, nesta fase, concentrou-se na 

identificação do fluxograma operacional do processo, avaliando todas as fases 

produtivas até a geração de energia, bem como os produtos não desejados. 

 

e) Etapa 5: 

 Para avaliar o processo construtivo da planta de gaseificação o pesquisador 

buscou junto a empresa detentora da tecnologia, informações a respeito, como folders, 

plantas, materiais técnicos, visita in loco, entre outras. 

 

f) Etapa 6: 

 No caso da gaseificação, o propósito nessa etapa foi identificar quais os 

controles ambientais que são necessários decorrentes do processo de fluidização antes 

e após passagem pelo reator como, emissão de efluentes, gases, rejeitos, entre outros. 

 

 

 

g) Etapa 7: 

 No que se refere ao processo de gaseificação avaliou-se também os níveis de 

geração de energia, volumes e a forma de como utiliza-se o insumo para conversão em 

energia elétrica, bem como se há utilização dos subprodutos do processo. 
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h) Etapa 8: 

 Em relação a essa etapa, no que concerne a tecnologia, o pesquisador, tal qual 

ocorreu no aterro, buscou avaliar os resultados energéticos da geração do gás de 

syntesis, e também qual o sistema para geração de energia tem maior aproveitamento 

do poder calorífico do gás, bem como as aplicações e distribuição da energia elétrica 

gerada. 

 

3.2.2 Método para desenvolvimento do modelo 

 

No que concerne ao desenvolvimento do método para a consecução do 

propósito da pesquisa tomou-se como base os passos estruturados na Figura 12 que 

tem como objetivo demonstrar a sistemática adotada pelo pesquisador para orientar a 

estruturação do referido método.  

Cabe salientar, que esta orientação tem um caráter de âmbito geral, em casos 

especiais as particularidades de cada região deverão ser consideradas. 

A Figura 12 apresenta a proposta metodológica orientativa para a consecução 

eficaz de um consórcio intermunicipal na gestão e destinação dos RSUs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12– FLUXOGRAMA DO MÉTODO PROPOSTO 
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Fonte: O autor (2016) 

A seguir o detalhamento das etapas propostas pelo método. 

 

Etapa 1 

• Definicão de um grupo de trabalho para avaliação dos municípios de uma 
microrregião interessados a participar do consórcio.   

Etapa 2 

• Discussão intermunicipal sobre o propósito dio projeto visando o atendimento ao PNRS, 
pelo grupo de trabalho. 

Etapa 3 

•Avaliação da geração de RSUs de cada município e a definição sob o controle da usina, 
própria ou terceirizada. 

Etapa 4 

•Definição do município para implantação da Usina, tendo como referência o município com 
maior geração de RSUs , com distância média de 50 Km da referida cidade e identificação 
dos municípios com necessidade de transbordo. 

Etapa 5 
•Elaboração do documento com o protocolo de intenções entre os municípios consorciados. 

Etapa 6 

• Submissão do protocolo de intenções à ratificação legislativa de cada município 
consorciado. 

Etapa 7 

•Estruturação do contrato de rateio em relação as obrigações e direitos de cada consorciado 
e definição da estrutura organizacional. 

Etapa 8 

•Orientação quanto ao destino dos Resíduos: Coleta seletiva como: Resíduos da Saúde e 
Construção; Reciclagem e  os RSUs. 

Etapa 9 
•Destinação ao local e processamento do RSUs para gaseificação 

Etapa 10 
•Geração de energia, destino: consumo próprio e/ou comercialização.  
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a) Etapa 1: 

A primeira etapa refere-se à avaliação regional dos municípios de uma 

determinada microrregião, que em conjunto, possam gerar RSUs na ordem de 200 

ton/dia, condição necessária para justificar a implantação de uma Usina de 

Gaseificação sob a ótica da viabilidade econômica.  

 

b) Etapa 2: 

 Nesta etapa, já com a microrregião definida, é imperativa a discussão sobre os 

propósitos de cada munícipio, definir os problemas comuns e identificar os valores 

regionais que contribuirão para o sucesso do projeto, sob a ótica do objetivo principal 

que se trata do atendimento a legislação nacional no âmbito do PNRS e a criação de 

um grupo de trabalho, com membros representantes de cada município, responsável 

pela condução do processo. 

 

c) Etapa 3 

A etapa em questão consiste na identificação do volume de geração de RSUs 

de cada município participante do consórcio e outro ponto importante é a definição da 

operacionalização da usina, se a mesma será controlada pelo consórcio ou terceirizada. 

 

d) Etapa 4 

Esta etapa é de suma importância para o sucesso do consórcio intermunicipal 

pois, estabelece a definição do local da implantação da planta industrial, que deve 

considerar a geração dos RSUs e a distância dos pontos de coleta.  Isto consiste em 

avaliar as distâncias dos municípios até o local da implantação da unidade produtora, 

distâncias superiores a 60 Km recomenda-se a utilização de bases de transbordo, que 

consiste na pré-seleção dos RSUs, e na criação do CDR – Combustível derivado de 

resíduos, que se caracteriza em compactar e envelopar em forma de blocos, com intuito 

de melhorar a eficiência logística. 

 

e) Etapa 5 
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A etapa 5 tem como propósito a elaboração de um documento, denominado 

Protocolo de Intenções, onde deverá constar todas as atribuições de cada consorciado 

no processo, bem definir claramente o objetivo da associação quanto a sistemática 

operacional e os resultados esperados. 

 

f) Etapa 6 

O documento elaborado pelos consorciados, definido na etapa 5, deverá 

obrigatoriamente ser submetido à apreciação e ratificação legislativa de cada município 

participante, conforme prevê a legislação. 

 

g) Etapa 7 

Após a ratificação da câmara de vereadores ao Protocolo de Intenções, o grupo 

de trabalho deve elaborar um contrato de rateio, onde constarão os direitos e 

obrigações de cada consorciado, conforme a sua participação e contribuição no 

processo. É nesta etapa que se define a estrutura organizacional para a gestão do 

consórcio. 

 

h) Etapa 8 

Nesta etapa os municípios deverão definir as suas sistemáticas operacionais 

para os destinos das coletas. Elaborar políticas de coletas e destinos para os resíduos 

oriundos do sistema de saúde, os resíduos da construção civil, a coleta seletiva 

destinada a reciclagem, e finalmente os RSUs a serem destinados à Usina de 

Gaseificação.  

 

i) Etapa 9 

Esta etapa prevê os mecanismos de como serão destinados os RSUs de cada 

município à usina. Alguns municípios terão base de transbordo, conforme estabelecido 

na etapa 4, que consiste em um pré-processamento. Contudo, é necessário que seja 

estabelecido um cronograma logístico de coleta e transporte de forma sincronizada, 

com intuito de evitar uma concentração de veículos em um mesmo horário, para 

descarga na usina, o que certamente acarretaria prejuízos operacionais. 
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j) Etapa 10 

A etapa em questão se caracteriza pelo destino final e o processamento do 

resíduo. Nesta etapa deve-se definir qual a utilização que será dada a energia gerada. 

Na etapa 3, estabeleceu-se como de dará controle operacional da planta industrial, a 

partir desta definição deverá estar ajustado os mecanismos de comercialização e rateio 

da energia.  

 

Em relação ao método utilizado para comparação das tecnologias nos âmbitos 

operacionais e ambientais, realizou-se uma visita in loco, tanto no Aterro Sanitário de 

Cascavel como no Projeto Piloto da Carbogás. Identificou-se os procedimentos 

operacionais de ambos, bem como os controles ambientais que cada modelo exige. 

Para a identificação do volume de energia gerada tomou-se como base o mesmo 

procedimento.  
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4 RESULTADOS  

 

De acordo com as avaliações e análises durante a evolução da pesquisa, 

norteadas pelos objetivos pré-definidos, as mesmas possibilitaram os seguintes 

resultados a serem descritos nesse capítulo. 

 

4.1 CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARANÁ 
 

Considerando a organização geopolítica dos municípios no Brasil, a pesquisa 

foi orientada a identificar os órgãos e instituições que apresentassem alguma relação 

com o tema em questão. 

Tais organizações foram identificadas tendo como base as relações 

interinstitucionais e as afinidades com as municipalidades. A referência ficou restrita ao 

Estado do Paraná, pois como tem-se no país uma república federalista há uma 

similaridade natural entre os estados, dessa forma, replicar as ideias e conceitos em 

outros estados são perfeitamente factíveis, sem maiores impedimentos. 

Nesse cenário as organizações que foram pesquisadas e que apresentavam 

uma certa relação de forma direta e/ou indireta com o trabalho, no âmbito do estado, 

foram as seguintes: 

 

 AMP – Associação do Municípios do Paraná 

 SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

 IAP – Instituto Ambiental do Paraná 

 Instituto Águas Paraná 

 SEDU – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 

 Paraná Cidade 

 CODAPAR – Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná. 
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4.1.1 Associação dos Municípios do Paraná – AMP 

 

Em relação à AMP a pesquisa evidenciou que por se tratar de uma entidade de 

caráter basicamente representativo, que congrega todos os municípios do Estado do 

Paraná, a mesma tem por objetivo principal defender os interesses das municipalidades 

junto aos outros poderes. Além dessa representatividade, oferece consultoria tributária 

e jurídica aos seus associados. Desse modo, a referida associação, apesar de solícita, 

pouco pode contribuir para o desenvolvimento da pesquisa.  

 

4.1.2 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 

 

Observou-se que a SEMA tem uma relação mais direta com a estruturação dos 

municípios no âmbito do atendimento ao Programa Nacional de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos, como sendo uma articuladora, a nível de Estado, nesse 

sentido. Para tanto, elaborou em conjunto com outros órgãos um documento em 2013 

denominado, “Paraná sem lixões”, onde apresenta o Plano Estadual para Gestão 

Integrada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos do Paraná – PEGIRSU-PR, que 

tem como proposta básica o estímulo a criação de consórcios intermunicipais para a 

gestão e destinação dos RSUs. Onde apresenta como sugestão, a divisão do Estado 

em 20 regiões, além de apresentar novas regras para licenciamento ambiental.  

 

4.1.3 Instituto Ambiental do Paraná – IAP 

 

O IAP é uma entidade vinculada à SEMA, que se caracteriza por ser uma 

Instituição voltada basicamente na atuação estatal no licenciamento, monitoramento e 

fiscalização ambiental. No que concerne a estruturação de municípios em consórcios 

não há no órgão nenhuma contribuição a respeito. Contudo, em relação aos RSUs o 

órgão elaborou em 2012, publicado em 2013, um diagnóstico bem detalhado sobre a 

situação dos municípios em relação a destinação dos RSUs no Estado, classificando-os 

como: lixões, aterros controlados e aterro sanitário. No capítulo 2, item 2.4.3 deste 

trabalho faz-se menção a tal situação. 



85 

 

 

4.1.4 Instituto Águas Paraná 

 

O Águas Paraná é uma entidade também vinculada à SEMA, que tem como 

atribuições e finalidade a gestão do sistema estadual de gerenciamento de recursos 

hídricos, além disso atua de forma efetiva nas questões relativas ao saneamento 

básico, nesse contexto, há ações sobre a regulação e fiscalização no que concerne ao 

manejo dos resíduos sólidos. 

Em relação à pesquisa a contribuição fica restrita ao documento, já citado no 

tem 4.1.2 deste capítulo, o relatório executivo, PEGIRSU-PR de 2013, pois o órgão 

participou de forma efetiva na elaboração mesmo. Não obstante a isso, o Instituto atua, 

sob demanda, orientações técnicas aos municípios no que tange a projetos e 

implantação de aterros sanitários. A exemplo disso, foi responsável por projetar e alocar 

recursos do tesouro estadual, na construção do aterro sanitário de Guaratuba, 

executado pela CODAPAR em 2015. 

 

4.1.5 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU 

 

Essa secretaria tem como papel fundamental no Estado promover a integração 

com entidades e programas federal e a articulação dos interesses do Estado e de 

municípios, quanto a obtenção de recursos e de apoio técnico especializado, com 

propósito de desenvolver e aprimorar os serviços e soluções de seus problemas 

comuns. 

Nesse enfoque, o Governo do Estado do Paraná, em 2015 emitiu e publicou 

uma resolução conjunta entre SEMA/SEDU/PARANÁ CIDADE número 004/2015, com o 

objetivo de instituir um grupo de trabalho interinstitucional e multidisciplinar formados 

por técnicos das entidades subscritoras, além de outros convidados para discutir e 

elaborar propostas para implantação de mecanismos de gestão e de financiamento aos 

municípios e consórcios por eles integrados de ações e investimentos decorrentes da 

Política Estadual de Resíduos Sólidos. 
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Com o propósito de reforçar técnica e politicamente o trabalho, foram 

convidados para integrar o projeto, além dos órgãos originários da resolução conjunta, 

o Águas Paraná e a CODAPAR. 

4.1.6. Paraná Cidade 

 

Trata-se de um órgão com sua constituição legal, denominado Serviço Social 

Autônomo, uma figura jurídica com finalidade de fomentar e executar atividades e 

serviços não exclusivos do Estado, relacionados necessariamente ao desenvolvimento 

regional, urbano e institucional de municípios e a administração de recursos e de 

fundos financeiros destinados ao desenvolvimento urbano, regional e institucional. 

No âmbito da resolução conjunta tem como papel preponderante a 

responsabilidade e auxiliar tecnicamente os municípios na definição da tecnologia e a 

obtenção de recursos financeiros para atendimento Programa Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

 

4.1.7 Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – CODAPAR 

 

A CODAPAR é uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de 

Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB, apesar de que em suas atribuições 

estatutárias não estar vinculadas diretamente ao segmento ambiental, em especial aos 

RSUs, a referida empresa tem uma experiência relevante e muito bem sucedida na 

organização de consórcios intermunicipais, mais especificamente na formação de 

consórcios destinados à readequação e conservação de estradas rurais, além de ter 

uma experiência na construção de aterros sanitários, como já citado, a construção do 

aterro sanitário de Guaratuba-PR em 2015, isso devido a sua expertise de mais de 60 

anos em obras em terra. 

Nesse Cenário as entidades que foram de fato selecionadas e que efetivamente 

puderam contribuir com informações e dados para a consecução dos objetivos, no que 

se refere aos consórcios intermunicipais, foram: 

 

 SEMA 
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 IAP 

 SEDU 

 PARANÁ CIDADE 

 CODAPAR 

 

Diante disto, é importante salientar que a CODAPAR, companhia essa, onde o 

pesquisador é funcionário, proporcionou uma base sólida no que consiste a experiência 

na estruturação de consórcios intermunicipais, pois a referida organização foi 

responsável pela estruturação de 30 (trinta) consórcios intermunicipais destinados a 

readequação de estradas rurais. Não obstante, terem objetivos diferentes do proposto 

nesta pesquisa, contudo, a estruturação tem suas similaridades e foram de elevada 

importância no auxílio e contribuição para definição da metodologia. 

 

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DO PARANÁ SOBRE OS RSUs 
 

No âmbito do cenário paranaense, as políticas públicas para o setor seguem a 

orientação da PNRS, nesse contexto, o Estado do Paraná, adotou como referencial de 

apoio o PEGIRSU-PR, já anteriormente citado. O Plano em questão estabeleceu uma 

série de metas e ações com horizonte temporal até 2031. 

As ações propostas pelo Plano estão divididas em 5 (cinco) tópicos: 

 

 Educação Ambiental 

 Inclusão Social de Catadores 

 Qualificação da Gestão dos RSUs 

 Serviços de Coleta e Limpeza 

 Tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

O grande desafio, nessa situação, se concentra na destinação adequada dos 

RSUs e na ampliação das taxas de reciclagem, que atualmente se encontram em 

apenas 5%. A pesquisa, conforme seus propósitos, terá como foco a destinação dos 

RSUs. 
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O Plano, como referência de política pública, definiu de forma bem consistente, 

a sugestão denominada “Rotas Tecnológicas” para os municípios que buscam o 

atendimento ä legislação. 

A Figura 13 exemplifica de forma clara quais as opções que os 

consórcios/municípios podem adotar com relação à coleta, tratamento, logística e 

destinação final dos resíduos em geral.  
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FIGURA 13: ROTAS TECNOLÓGICAS PROPOSTAS PELO PEGIRSU-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMA (2013) 



90 

 

FIGURA 14: LEGENDA DA FIGURA 13. 

 

Fonte: SEMA (2013) 

 

Não obstante a efetiva proposta da SEMA em relação a gestão dos RSUs, em 

2015 o Estado optou por rever alguns aspectos, principalmente na destinação dos 

resíduos. 

Nesse sentido, a resolução conjunta 004/2015, já citada nesta pesquisa, propôs 

algumas mudanças nas políticas públicas para o segmento, que consiste em apresentar 

para a destinação dos RSUs, alternativas aos aterros sanitários, ampliando as 

tecnologias para a destinação dos mesmos. 

Dentre as alternativas tecnológicas que foram discutidas e propostas pela 

resolução, a pesquisa em questão ficará restrita, conforme propósito da mesma, ao 

aterro sanitário e o processo de gaseificação. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS PARA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 
 

O Plano PEGIRSU-PR apresentou uma proposta efetiva quanto a 

regionalização do Estado e a distribuição para destinação dos RSUs em aterros 

sanitários.  A Figura 15 mostra que a proposta de regionalização apresentada pela 

SEMA teve como referência, a avaliação considerando as características dos meios 

físico, biótico e antrópicos. 
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FIGURA 15: CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA REGIONALIZAÇÃO DO PEGIRSU-PR 

 

Fonte: SEMA (2013). 

No caso dos critérios antrópicos foram subdivididos em três grupos: Social, 

Econômico e Político Institucional. 

A Figura 16, mostra a regionalização proposta pela SEMA como sugestão 

orientativa para formação de consórcios intermunicipais previstas no PEGIRSU-PR. 
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FIGURA 16: PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RSU DO PEGIRSU-PR 

 

Fonte: SEMA (2013). 

 

Para uma avaliação sobre o contexto apresentado, tomou-se como referência a 

região 1, para análise e discussão das características para formação de consórcios. 

Nessa região pode-se observar que foi considerada como polo regional a Cidade de 

Umuarama, município com mais de 100 mil habitantes, tendo em vista suas 

características político-institucional.  

A Figura 16 mostra a disposição dos aterros na região de Umuarama, bem 

como suas rotas de transportes da coleta e as estações de transbordo previstas para 

até 2031. 

 

FIGURA 17: PROPOSTAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS PARA ATERRO SANITÁRIO ATÉ 

2031, DA REGIÃO 1 
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Fonte: SEMA (2013). 

 

Observa-se na Figura 17 que há dois aterros sanitários, como referência, 

previstos, uma na Cidade de Umuarama e outro na Cidade de Cianorte, além de 10 

unidades de transbordo na referida região.   O volume previsto de RSU é em torno de 

320 ton/dia.  

Conforme informação da SEMA (2013), não há articulação para formação de 

consórcios intermunicipais na região, no entanto há três municípios que compartilham 

aterro. O Plano apresentado é sem dúvida um excelente instrumental para a base de 

organizações associativas, considerando as características regionais observadas. 
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4.4 METODOLOGIA PARA ESTRUTURAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 
 

Conforme estabelecido como um dos objetivos deste trabalho, apresenta-se na 

sequência uma metodologia de estruturação de um consórcio intermunicipal. Cabe 

ressaltar, que um consórcio público é motivado, regra geral, para que sejam resolvidos 

problemas em comuns a uma determinada região, ou com o propósito de potencializar 

alguma vocação regional, onde a inteligência cooperativa seja a alavanca para tal. 

Assim, os consórcios públicos são instrumentos formais de cooperação de interesse 

coletivo, mediante ações conjuntas dos entes consorciados. (IPEA, 2012). 

A constituição de um consórcio intermunicipal, como já visto, implica numa clara 

definição de interesses comuns dos entes participantes, a Figura 18 dá uma ideia da 

importância do processo de constituição. 

 

FIGURA 18 - PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Batista (2011). 

 

Na sequência, o fluxograma representado pela Figura 19, apresenta a proposta 

sugerida pela pesquisa como uma metodologia sistemática para a constituição de um 

consórcio público, que pode ser referência para o atendimento ao PNRS. 
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FIGURA 19: FLUXOGRAMA DA CONSTITUIÇÃO DE UM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2016). 

 

4.4.2 – Descrição dos procedimentos para constituição dos consórcios intermunicipais – 

com base no fluxograma 

 

a) Constituição do grupo de trabalho para levantamento dos problemas em comum. 

 

A primeira etapa da constituição de um consórcio intermunicipal é crucial que as 

tratativas sejam conduzidas de forma harmônica e imparcial. Sendo assim, o 
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envolvimento da articulação política aliada a participação de técnicos com autonomia 

representativa é fundamental para o sucesso do propósito. A experiência tem mostrado 

que a integração entre políticos e técnicos nesta etapa tem sido eficaz, pois evitam-se 

extremismos de ambas as partes. 

Nessa etapa o fundamental é levantar pontos fracos da região, como os abaixo 

relacionados: 

 

 Levantar a natureza dos problemas 

 Identificar em que áreas das políticas públicas estão situados 

 Identificar em quanto e em quais municípios se reproduzem 

 Identificar o tamanho do território afetado 

 Identificar qual a população atingida 

 Colher indicativos e noções gerais sobre quais ações são necessárias para a 

solução do problema 

 Identificar indicativos de custos destas ações 

 Identificar outros elementos que ajudem a formar uma imagem que deve ser 

assimilada por todos os atores envolvidos nesta região. 

Após o levantamento, o grupo responsável pelo trabalho deve apresentar um 

relatório circunstanciado consolidando e sistematizando os dados oriundos da 

discussão. 

 

b) Constituição de um grupo para avaliar os valores e vocação regional 

 

Este grupo tem a finalidade de identificar os ativos da região, ou seja, quais 

valores e as vocações regional que diferencial positivamente a região e que podem ser 

úteis para a formação consórcio, no âmbito de contribuição de cada município, 

evidentemente relacionado ao tema proposto no consórcio. Segundo, Batista (2011) 

essa contribuição dever ser consolidado através de um documento apropriado 

evidenciando a realidade trabalhada. 
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c) Identificação dos objetivos e interesses comuns 

 

Os grupos das etapas anteriores não tinham como obrigação elencar quais os 

objetivos e interesses comuns aos propósitos do consórcio, mas sim considerar todas 

as hipóteses possíveis, para que a etapa atual possa utilizadas como base para a 

definição de prioridades. De posse dos relatórios circunstanciados um novo grupo 

passa a definir as características prioritárias para a próxima etapa, que serão os 

elementos que orientarão o estudo de viabilidade da cooperação. 

 

d) Estudo de viabilidade técnica e operacional 

 

Essa etapa é o embasamento técnico para a tomada de decisões dos gestores 

municipais, ou seja, é o instrumento norteador onde todos as dúvidas deverão estar 

esclarecidas. É recomendável um especialista para a avaliação definitiva do modelo, 

com intuito de dar uma maior segurança na tomada de decisões. No ambiente em 

questão, é imperativo hierarquizar a problemática a ser enfrentada, e ser rediscutido no 

grupo técnico responsável de forma exaustiva, pois é nessa etapa que são definidos 

quais as áreas de atuação onde o consórcio atuará. Além disso, essas orientações 

servirão de base para a elaboração do protocolo de intenções. 

 

e) Protocolo de Intenções 

 

O protocolo de intenções ser torna extremamente harmônico quando as etapas 

anteriores foram discutidas e consolidadas de forma consistente. Nessa fase a parte 

jurídica, aliada aos técnicos envolvidos são preponderantes para uma consecução 

efetiva do mesmo. Nessa etapa são elencados quais os elementos devem constar no 

referido protocolo, o CNM (2007) cita alguns elementos necessários a formulação dos 

mesmos, como segue: 

 

 Deve ser subscrito pelos chefes do poder executivo de cada consorciado; 
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 Dar publicidade ao protocolo no mínimo no diário oficial; 

 Definir identificação, finalidade e sede do consórcio; 

 Definir a natureza jurídica; 

 Constar deveres e direitos dos contratantes; 

 Apresentação de uma Estrutura Organizacional 

 Área de abrangência, de atuação, atribuições e competências. 

 

f) Ratificação legislativa 

 

O referido protocolo para ter validade legal é preciso que seja ratificado pelo 

legislativo do município, isto é, aprovado pela câmara municipal. Cabe ressaltar que o 

protocolo, por exemplo, for assinado por 10 (dez) executivos municipais e na ratificação, 

2 (duas) câmaras municipais não autorizarem a participação de seus respectivos 

municípios na organização cooperativa, isso não invalida a formação do consórcio, só 

se torna necessário a redistribuição das atribuições e demais condições do documento. 

 

g) Formalização estatutária do Consórcio 

 

Esta fase consiste, após a ratificação do parlamento municipal, em convocar a 

assembleia geral do consórcio para deliberar e proclamar a constituição do mesmo e 

aprovar o Estatuto que é o instrumento legal da autarquia, se for o caso, para 

funcionamento do mesmo como personalidade jurídica própria. É praxe também nessa 

assembleia eleger a primeira diretoria executiva, mesmo que provisória. 

 

h) Contrato de rateio 

 

Trata-se de um instrumento jurídico formal que estabelece as responsabilidades 

econômicas e financeiras por parte de cada associado e a forma de repasse de 

recursos de cada participante, para a realização das despesas e eventuais rateios de 

despesas oriundas de prestações de serviços, se for o caso (SEPLAG, 2010). 
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i) Formalização da Estrutura Organizacional 

 

Refere-se a definição e formalização da estrutura organizacional responsável 

pela gestão do consórcio. É de suma importância que a diretoria executiva seja formada 

por profissionais com contrato para tal, através de um processo seletivo, podendo ser 

cargos comissionados, mas sem relação direta com nenhum município partícipe, e com 

autonomia para a contratação de técnicos especializados e demais funcionários para o 

funcionamento da organização. 

Na Figura 20, segue um modelo de estrutura organizacional, que deve estar 

prevista no protocolo de intenções referendado pelo parlamento municipal. 

 

FIGURA 20 - MODELO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA GESTÃO DE CONSÓRCIOS 
INTERMUNICIPAIS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Autor (2016). 

 

 

j) Prestação de serviços da Organização 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

PRESIDENTE 

CONSELHO TÉCNICO CONSELHO FISCAL 

DIR.ADM.FIN. DIR.TEC.OPER. 

GER.ADM 
GER.FINAN. GER.TÉCNICA GER. OPERAC. 
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Esta etapa do fluxograma como tem caráter específico de acordo com o 

propósito do consórcio, será apresentada após a explanação sobre as tecnologias para 

tratamento dos RSUs relativos ao Aterro Sanitário e a Gaseificação. 

4.5 ATERRO SANITÁRIO DE CASCAVEL – PR 
 

O aterro sanitário de Cascavel, localizado no oeste do Estado do Paraná, foi 

inaugurado em 1994, sendo o segundo aterro do Estado. O mesmo é utilizado para 

atendimento ao município de Cascavel, sendo que 98% do volume é originário da área 

urbana e 2% da zona rural e distritos municipais. Não há nenhum compartilhamento 

com outro município. A previsão de vida útil do referido aterro está estimada entre 5 a 7 

anos. Nesse contexto, no que se refere a legislação ambiental concernente ao 

atendimento a Lei 12.305/10, no âmbito do PNGRS, o município atende todos os 

requisitos pré-estabelecidos.  

 

4.5.1 Aspectos Geográficos e Ambientais do Aterro   

 

O aterro está localizado na zona rural de Cascavel, em local denominado 

Espigão Azul, situa-se no terceiro planalto do Estado, na região oeste paranaense, com 

altitude média de 785 metros, conforme descrevem Santos e Tauchen (2010). A área 

de implantação do mesmo tem a dimensão próxima a 230.000 m2 e a distância do 

centro gerador é de aproximadamente 25 km. 

As figuras 21 e 22 mostram o croqui de localização e o mapa da área. 
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FIGURA 21: CROQUI DA LOCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE CASCAVEL – PR 

 

Fonte: Rowe Jr. (2007) 
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FIGURA 22: ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DO ATERRO DE CASCAVEL 

 

 

Fonte: Google (2017). 

 

4.5.2 Resíduos Sólidos gerados em Cascavel 

 

No município de Cascavel a coleta RSU é proveniente das zonas urbana e 

rural, produzem um volume da ordem de 279 ton/dia, e são diretamente destinados ao 

aterro. Há também, como previsto na legislação, a coleta seletiva, coordenada por um 

sistema denominado Cootacar/Ecolixo que conta com 02 (dois) entrepostos e o volume 

da referida coleta é da ordem de 110 toneladas por dia, distribuídas da seguinte forma 

(AMBIENTAL, 2017): 

 

 20% doação e coleta porta a porta 

 9% coleta em condomínios 

 71% coletas de pontos específicos. 

 

No caso do RCC – Resíduos da Construção Civil, há um local destinado 

especificamente para tratamento dos mesmos, após esse processo, os resíduos já 
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tratados são destinados ao aterro. Em relação aos Resíduos dos Serviços de Saúde – 

(RSS), o município conta com uma estação especializada com autoclave para 

tratamento. Os refugos, já tratados, também são destinados ao aterro municipal. 

Além dos resíduos citados, o município dispensa uma atenção especial as 

embalagens de agrotóxicos e a lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. 

 

4.5.3 Estrutura atual de destinação dos RSUs para o aterro 

 

A Ambiental é a empresa responsável pela coleta dos RSUs e pela 

administração do aterro sanitário de Cascavel, conta com a seguinte estrutura: 

 

 17 veículos de coleta geral 

 6 veículos de coleta seletiva 

 2 veículos para grande volume 

 1 retroescavadeira 

 1 trator de esteira para compactação. 

 

A figura 23 mostra, no aterro, a ação do trator de esteira na processo de 

compactação na célula utilizada no momento, pelo município. 
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FIGURA 23: PROCESSO DE COMPACTAÇÃO DO RSU – ATERRO DE CASCAVEL 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

4.5.4. Características técnicas/construtivas do aterro 

 

O aterro na sua concepção construtiva atende todas as técnicas preconizadas 

pelos padrões da legislação ambiental, e possui: 

 

 Impermeabilização de base com geomembranas 

 Compactação dos resíduos 

 Cobertura diária dos resíduos 

 Drenagem de gases e percolados 

 Sistema de reaproveitamento de gases 

 Sistema de tratamento de percolados (chorume). 

 

A figura 24 demostra as técnicas construtivas de um aterro sanitário de forma 

adequada. 
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FIGURA 24: MODELO DE UM ATERRO SANITÁRIO EM CORTE 

 

 

Fonte: Rowe Jr. (2007)  

 

4.5.5 Procedimentos e controles ambientais no aterro de Cascavel – PR 

 

A operação do aterro conta com uma série de etapas na deposição dos RSU, 

que atendem a legislação e os procedimentos ambientais. O procedimento padrão 

consiste em pesar o caminhão quando do acesso ao aterro, após a pesagem, o veículo 

é destinado a área de descarga onde é depositado e posteriormente compactado. 

Quando a célula atinge sua capacidade de recepção, é aplicado terra com material 

inerte sobre a cobertura, conforme cita Santos e Tauchen (2010). 

Para tratamento dos percolados há 4 (quatro) lagoas recepção do chorume, 

após um determinado período de tratamento, o processo prevê a recirculação do 

percolado. Muito embora, ainda não tenha sido utilizado, há por garantia, um sumidouro 

preparado e licenciado, caso haja situações extremas que extrapolem as capacidades 

das lagoas instaladas.  

O referido aterro obteve todas as licenças ambientais necessárias sem maiores 

dificuldades, concedidas pelo IAP, a LP – Licença Prévia, a LI – Licença de Implantação 
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e a LO – Licença de Operação. E nas operações fiscalizatórias de rotina realizadas pelo 

órgão tem encontrado tudo dentro da normalidade ambiental. 

As fotos a seguir mostram sistema de tratamento de percolados do aterro. 

 

FIGURA 25: VISÃO GERAL DAS LAGOAS DE TRATAMENTO ATERRO DE CASCAVEL 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
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FIGURA 26: LAGOA DE TRATAMENTO COM SISTEMA DE TUBULAÇÃO PARA RECIRCULAÇÃO DO 

PERCOLADO 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Há ainda, nesse processo de controle ambiental, dispositivos de captação de 

gases nas células encerradas, os gases, basicamente o metano é reaproveitado para 

geração de energia. Quando isso não ocorre, por uma eventual interrupção na geração, 

o mesmo é queimado através de dispositivos denominados flares, conforme ilustram as 

fotos das figuras 27 e 28. 
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FIGURA 27: TUBULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE GASES 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

  

FIGURA 28: SISTEMA DE QUEIMA – TIPO FLARE 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
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4.5.6 Níveis de geração e resultados operacionais energéticos 

  

De acordo com um estudo desenvolvido e publicado por Bottega e Souza 

(2015), em relação ao aterro sanitário de Cascavel, no que concerne ao potencial de 

geração de biogás, os autores estimam para o referido aterro um volume de 279 

milhões de m3 de biogás no período de 2010 a 2150. Contudo, a geração do gás em um 

aterro não é constante. Efetivamente a coleta de gás no aterro sanitário de Cascavel 

iniciou-se em 2007, mas ainda o volume não permite uma geração de energia 

consistente. A expectativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cascavel é 

uma produção de 300 KWh, contudo, atualmente o   moto-gerador instalado no local, 

tem   potência de 150 KWh, muito embora a produção diária atual não ultrapasse a 

geração de 70 KWh.  

Na sequência a figura 29 que ilustra o processo de geração. 

 

FIGURA 29: MOTO-GERADOR DO ATERRO DE CASCAVEL 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Nesse contexto de produção, parte da energia gerada é consumida no próprio 

aterro, distribuídos para iluminação, acionamento dos motores elétricos do sistema de 

tratamento e recirculação do percolado.  

Em 22/12/16 foi autorizado pela COPEL – Companhia Paranaense de Energia, 

a distribuição no mercado livre da energia que extrapola o consumo do aterro. Tal 

energia é disponibilizada na rede da ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. A 

relação comercial estabelecida está condicionada na seguinte relação, a potência 

disponibilizada na rede pelo aterro é compensada pela COPEL como desconto na conta 

de consumo da Prefeitura Municipal de Cascavel. 

As figuras 30 e 31 ilustram, detalhes do processo. 

 

FIGURA 30: SISTEMA DE TRANSFORMAÇÃO E DO TRANSFORMADOR 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
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FIGURA 31: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PARA A REDE DA COPEL. 

 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

4.6 PROCESSO DE GASEIFICAÇÃO 
 

A gaseificação não é uma combustão, refere-se a um conjunto de reações que 

se processam no interior de um reator, sem contato com o meio ambiente e com 

baixíssima presença de oxigênio. A tecnologia surgiu na década de 70, utilizando como 

combustível o carvão. A tecnologia nesse período, era dominada e patenteada pela 

Carbogás e Vale do Rio Doce, de forma conjunta.  

O gás derivado do referido processo é denominado gás de síntese, e também 

conhecido como syngas, um gás limpo, basicamente composto de monóxido de 

carbono e hidrogênio, conforme relata Infiesta (2015). A sua produção decorre a partir 

da gaseificação de resíduos orgânicos e muitos inorgânicos. 

Com o advento do gás natural, a produção do syngas, que tinha como 

combustível base o carvão, tornou-se economicamente inviável, quando comparado ao 
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gás natural. Nesse sentido, com intuito de manter a viabilidade da tecnologia, a 

empresa Carbogás, buscou insumos energéticos alternativos para processo de 

gaseificação. As pesquisas indicaram os resíduos sólidos de forma geral como uma 

excelente alternativa. 

Recentemente, após um acordo entre as empresas, a Carbogás passa a deter, 

de forma exclusiva, a patente sobre a tecnologia do processo de gaseificação para 

geração de energia oriunda do processamento de resíduos sólidos. A partir de 2016, é 

criado o grupo Legado Energias Renováveis, com intuito de difundir e comercializar a 

referida tecnologia e passa a ter o controle de forma legal da tecnologia RTQ – Reator 

Termo Químico em leito fluidizado circulante. 

 

4.6.1 Características Estruturais do Projeto Piloto de Mauá – SP 

 

O projeto piloto da unidade da Carbogás em Mauá, localizado na região 

metropolitana da capital, no Estado de São Paulo, é composto de reator termo químico, 

que consiste em um reator revestido internamente com materiais refratários e contendo 

sílica que é aquecida a 800° C, conta com um sistema para direcionamento o gás 

gerado pela reação química e um sistema de descarga de rejeitos, que a cinza. Há 

também sistema de resfriamento do gás, tipo colmeias onde o gás circula inseridos em 

tanques de água e um conjunto de moto-gerador ciclo Otto, que é o sistema de motor a 

combustão, tipo o abastecido com gasolina, para geração de energia.  

As figuras 32, 33 e 34, apresentadas na sequência, destacam as características 

estruturais do projeto piloto. 
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FIGURA 32: VISTA  DO REATOR TERMO QUÍMICO DO PROJETO PILOTO EM MAUÁ-SP 

 

 

Fonte: Infiesta (2015)  

 

FIGURA 33: CONJUNTO MOTO GERADOR – PROJETO PILOTO – MAUÁ - SP 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
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FIGURA 34: VISÃO EXTERNA DA ESTRUTURA DE INSTALAÇÃO DO REATOR TERMO QUÍMICO – 

MAUÁ - SP 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
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4.6.2 Identificação dos resíduos utilizados para geração de energia 

 

Os resíduos utilizados no processo de gaseificação são mesmos destinados 

aos aterros sanitários, os principais compostos são: 

 

 Papel e Papelão 

 Embalagens tipo tetra pack 

 Fraldas e absorventes 

 Isopor e espumas 

 Plástico duro 

 Plástico firme ou mole 

 Borracha 

 Orgânicos 

 Óleos graxos e borras de hidrocarbonetos (inclusive tintas) 

 Madeira (rejeitos da construção civil, embalagens diversas, resíduos de 

podas de árvores) 

 Trapos e tecidos em geral (inclusive estopa industrial e oficinas mecânicas). 

 

Contudo, é imperativo para que haja uma eficiência energética, é necessário 

um certo processamento do mesmo, denominado de CDR – combustível derivado de 

resíduos, que para tal passa por uma série de etapas como, separação de metais em 

geral, metais não ferrosos, entre outras. Muito embora, a gaseificação possa receber os 

metais, tendo em vista a temperatura interna do reator termo químico, o valor 

econômico e maior para uma eventual reciclagem. O CDR para utilização direta, após 

esse processamento, pode ser apenas triturado, contudo, para se precaver de 

eventuais interrupções no sistema de fornecimento de RSUs, o mesmo pode ser 

compactado, envelopado e armazenado. 

O CDR pode ser produzido na própria usina de geração de energia, com 

instalações apropriadas para a realização da técnica de compressão, equivalente a 400 

tf (toneladas/força), que elimina considerável quantidade de líquido (CARBOGÁS, 2015) 

e envelopado com plástico, tipo polietileno.  Fica um bloco supercompacto, envelopado, 
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com pouca umidade e protegido, pode inclusive ser armazenado ao ar livre e fica como 

estoque para uma eventual interrupção do fornecimento do RSU, com intuito de não 

interromper a produção de energia, conforme citado anteriormente. 

O sistema de coleta dos RSU distante mais de 60 km da usina de gaseificação, 

por exemplo, municípios que compõem uma estrutura de consórcios intermunicipais, é 

recomendável a instalação de unidades recepção do RSU do sistema de compressão e 

envelopamento para elaboração do CDR, isso levando-se em conta o custo do 

transporte até a usina. 

A figuras 35 e 36 exemplificam o processo de produção do CDR. 

 

FIGURA 35: FLUXOGRAMA OPERACIONAL DO PROCESSO DE CDR PRODUZIDO EM UNIDADES 

REMOTAS 

 

 

Fonte: Adaptado de Infiesta (2015). 

 

A figura 36 detalha o sistema de compactação e enfardamento do CDR. 
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FIGURA 36: PRENSAGEM E ENFARDAMENTO DO CDR 

 

 

Fonte: Carbogás (2014). 

 

O sistema de prensagem e enfardamento ilustrado na Figura 35, destinado ao 

armazenamento ou produzido em unidades remotas, é de fabricação italiana, mas já 

existem produção nacional a custos mais acessíveis. Quando o mesmo for destinado ao 

gaseificador, é necessário, uma trituração para que as condições sejam iguais ao 

demonstrado na Figura 37. 

A  Figura 37 mostra o CDR produzido, no próprio local da usina, pronto para 

alimentação no reator termo químico, ou também denominado como gaseificador. 

 

FIGURA 37: CDR EM CONDIÇÕES DE SER GASEIFICADO. 

                      

Fonte: O autor (2017). 
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4.6.3 Fluxo operacional e características técnicas do processo de gaseificação 

 

FIGURA 38: O FLUXO DA OPERAÇÃO DE ENERGIA CONSISTE NAS SEGUINTES ETAPAS: 

 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continua página seguinte... 

 

 

RECEPÇÃO DO RSU E/OU CDR 
(Estrutura com balança e sistema 
de fluxo negativo para recepção 

do RSU) 
 

TRITURADOR 1 
(Processamento do produto em 

fragmentos de 80mm) 
 

ESTEIRA COM SISTEMA DE 
ELETROIMÃ 

(Retira de metais em geral) 
 

TRITURADOR 2 
(Processamento do produto em 

fragmentos de 60mm) 
 

ESTEIRA COM SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO FORÇADA 

(Retirada dos produtos pesados, 
como, pilhas, entre outros) 

 

TRITURADOR 3 
(Processamento de produto em 

fragmentos de 40 mm) 
 

ESTEIRA PARA SEPARAÇÃO DE 
METAIS NÃO FERRODOS 

(Para tal separação é utilizada a 
técnica de Foucoult*) 

 

TRITURADOR 4 
(Processamento do produto em 

fragmentos de 20 mm) 
 

SECADOR ROTATIVO 
(O processo tem por objetivo 

uniformizar o CDR com umidade 
próxima a 15% UR. 
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 Continuação página anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

 

No fluxograma apresentado é relevante enfatizar alguns aspectos técnicos 

sobre o processo. Na etapa que envolve a gaseificação a reação termoquímica ocorre 

REATOR TERMO QUÍMICO 
(Reator termo químico de leito 

fluidizado com temperatura 
próxima a 850°C) 

 

GERAÇÃO DO SYNGAS 
(Gás de Syntheses) 

 

GERAÇÃO DE REJEITOS 
(O rejeito gerado pelo processo 

consiste numa cinza inerte) 
 

TORRE RESFRIAMENTO 
(O gás sai com uma temperatura 

próxima 150 graus celsius. 
 

CICLO OTTO 
(Sistema de geração de energia a 

partir de um motor a 
combustão) 

 

CICLO RANKINE 
(Sistema de geração de energia a 

partir da geração de vapor de 
água) 

 

DSITRIBUIÇÃO E CONSUMO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
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sem a presença de oxigênio e com isso há uma quebra das cadeias de carbono, e essa 

reação química é o que permite a produção do syngas livre de particulados e 

componentes tóxicos como: NOx, SOx, dioxinas e furanos, que são radicais de cloro 

ligados por átomos de oxigênio. Nesse processo também há o craqueamento do 

alcatrão, transformando-o em monóxido e dióxido de carbono e metano. 

No início do processo para que o reator termo químico atinge a temperatura de 

850° C, o mesmo é alimentado com gás GLP – Gás liquefeito do petróleo onde atinge 

uma temperatura próxima a 400° C, após isso a própria reação eleva a temperatura 

interna aos 850° C. Como o reator é todo revestido internamente de material refratário, 

o mesmo demora em média dois dias para resfriar completamente. Sendo assim, 

pequenas interrupções na alimentação, não afeta seu funcionamento. 

Os rejeitos gerados pelo processo, denominadas cinzas inertes, podem ser 

estudados para utilização como componentes de argamassas, concretos e 

revestimentos asfálticos. Os rejeitos, tem volume corresponde a 1% (um por cento) da 

massa e 5 a 6% (cinco a seis por cento) do volume do RSU inicial. 

Em relação a geração de energia, como visto no fluxograma, pode ocorrer de 

duas formas, o Ciclo Otto ou o Clico Rankine. A opção recomendada pela empresa 

detentora da tecnologia é o Ciclo Rankine, pois o Otto apresenta um custo de 

manutenção muito maior, isto é, a cada 300 horas ocorre a troca de óleos lubrificantes, 

a cada 8000 horas é necessário a retificação completa do mesmo. Além disso, precisa 

ter um pátio de máquinas com 20 motores, 10 em funcionamento e 10 em manutenção. 

Isso para uma produção de 4 MW de energia.  

Já o Ciclo Rankine, que conta com tecnologia nacional, muito utilizado nas 

produções de açúcar e álcool apresenta uma relação custo-benefício muito mais 

interessante. E nesse ciclo parte da água utilizada é a própria água tratada originária 

das lagoas de tratamento, associada a água de um poço artesiano, por exemplo. A 

Figuras 39 e 40, mostram de forma esquemática o processo produtivo completo. 
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FIGURA 39: LINHA DE PROCESSAMENTO DO RSU NO PROCESSO DE GASEIFICAÇÃO 

 

 

  

Fonte: Carbogás (2017). 

 

FIGURA 40: ESQUEMA DA PLANTA QUE ESTÁ SENDO IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE BOA 

ESPERANÇA-MG POR FURNAS 

 

 

Fonte: Carbogás (2017). 
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4.6.4 Procedimentos de controle ambiental do processo 

 

No contexto ambiental, para a homologação do processo de gaseificação para 

o tratamento dos RSUs, conforme preconiza a legislação, a empresa detentora da 

tecnologia contratou a SGS Brasil, empresa suíça, muito conceituada no cenário 

mundial para realizar os laudos exigidos pela legislação. 

Em relação as cinzas geradas no processo, foram consideradas inertes e sem a 

presença de produtos contaminantes significativos. A resolução do CONAMA – 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, tolera contaminantes na ordem de 0,5 µg/Nm3 

(zero vírgula cinco, micrograma por normal de metro cúbico), já a CETESB – 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, prevê no máximo, 0,1 µg/Nm3. E nos 

laudos apresentados pela SGS foram encontrados 0,01 µg/Nm3. As homologações 

foram concedidas por laudos da SGS, USP – Universidade de São Paulo e CETESB. 

 

4.6.5 Geração e resultados energéticos da gaseificação 

 

A geração de energia aliada ao tratamento dos RSUs é o grande diferencial de 

sustentabilidade do modelo. Tomando como base a produção diária do RSU do 

município de Cascavel, no Paraná, o equivalente a 270 ton/dia de RSU, esse volume é 

suficiente para a geração de 4 MW de energia, o que corresponde a uma PCH – 

Pequena Central Hidrelétrica. Conforme dados da empresa e corroborados por estudos 

técnicos e científicos.  

Em relação a sistemática de comercialização da energia, a proposta é 

colocação para venda no mercado livro de energia, evidentemente que isso não exclui 

a possibilidade futuras participações em leilões da ONS – Operador nacional do 

Sistema Elétrico. A opção inicial pelo mercado livre, leva-se em conta a possibilidade de 

comercialização da energia, por conta das isenções tributárias das tarifas do TUST – 

tarifa de uso do sistema de transmissão e da TUSD – tarifa de uso do sistema de 

distribuição, conforme estabelece a resolução nr, 271/2007 da ANEEL – Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 
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5 CONCLUSÃO 

 

É a expectativa de que a referida pesquisa possa de forma efetiva, contribuir 

em seu propósito. Procurou-se enfatizar neste trabalho a importância da busca 

incessante de formas de organizações que permitam favorecer o desenvolvimento 

sustentável, com base na inteligência cooperativa. Nesse sentido, há evidências 

concretas que se tem um longo caminho na busca dessa alternativa. Não obstante aos 

esforços dispensados para tal, ainda assim, percebe-se pouco comprometimento e real 

interesse na busca de soluções conjuntas no cumprimento da legislação. Nessa ótica a 

pesquisa identifica uma certa leniência das autoridades públicas diante da situação. 

Contudo, na experiência estudada, pode se observar que a racionalização dos 

recursos públicos constitui um fator limitante à implementação e a construção de um 

associativismo territorial. As diferentes visões dos dirigentes municipais no que tange a 

definição de prioridades, é sem dúvida uma dificuldade do processo. Outro ponto 

observado é que as iniciativas para estimular e motivar a cooperação intermunicipal são 

tímidas e incipientes, muito embora, hajam projetos em vários segmentos de incentivo a 

formação desses arranjos institucionais, a miopia política ainda é um entrave, além de 

que a complexidade do diálogo intermunicipal revela grande dificuldade na estruturação 

e manutenção dos referidos consórcios. 

Não obstante às visões pouco inovadoras presentes no cenário geopolítico 

brasileiro, a pesquisa buscou apresentar alternativas, no intuito de propor uma evolução 

com base nas experiências de sucesso tanto nacionalmente, quanto 

internacionalmente. O grande desafio é reduzir o tempo necessário para alcançar os 

objetivos propostos diante do paradigma dessa estrutura federativa baseada na cultura 

do imediato, para um modelo alicerçado na cooperação de forma sustentável e 

inovadora. 

A sistemática apresentada, nesta pesquisa, quanto à formação de consórcios 

intermunicipais, procurou ser o mais abrangente possível, visando ser um modelo de 

caráter geral buscando atender as várias características e particularidades dos 

municípios, é importante salientar que no âmbito do Estado do Paraná, as iniciativas de 

consórcios para gestão e destinação de resíduos sólidos são praticamente inexistentes. 
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Entretanto, há um consórcio formalizado na região metropolitana de Curitiba, onde o 

destino da coleta é um aterro instalado na Cidade Fazenda Rio Grande, administrado 

pela empresa Estre Ambiental. Além disso, existem também alguns aterros sendo 

utilizados de forma compartilhadas, mas muito aquém da potencialidade que a 

alternativa possibilita. 

Considerando a forma tradicional das organizações que envolvem os entes 

federativos, a proposta enfatiza de que é imperativo a profissionalização no ambiente 

cooperativo como forma de consolidar o sucesso dessas aglomerações intermunicipais. 

A figura dos mandatários políticos deve ficar restritas às definições de prioridades e 

objetivos de médio e longo prazo, deixando a gestão cotidiano à profissionais 

especializados, pois nessa visão, o interesse coletivo sobrepõe o individual, já que a 

tendência natural do gestor profissional é a imparcialidade com foco no objetivo. 

O alcance dos resultados foi possibilitado pela proposta de adoção de uma 

proposta referencial para a formação de consórcios públicos intermunicipais, por meio 

de um modelo de estrutura organizacional definido, bem como a demonstração de 

tecnologias para geração de energias oriundas dos RSUs, visando contribuir para a 

referida gestão em relação à destinação dos resíduos sólidos. Uma tradicional que é o 

aterro sanitário e a outra um modelo inovador e mais ambientalmente sustentável que é 

a gaseificação. 

Em relação ao aterro sanitário, a referência pesquisada se ateve ao aterro 

existente no município de Cascavel, no Estado do Paraná, um dos mais antigos e 

tecnicamente bem estruturado do Estado. A pesquisa então, avaliou as características 

gerais do aterro, sua localização geográfica e aspectos ambientais, a quantidade de 

resíduos geradas no município e a forma que é destinada ao mesmo. 

Avaliou-se também as características técnicas na construção e operação do 

aterro, os procedimentos de controle ambiental, o atendimento às exigências 

ambientais e, principalmente, os resultados obtidos devido aproveitamento energético 

proveniente da geração do gás metano oriundos da decomposição dos resíduos sólidos 

depositados no aterro.  

A outra tecnologia que o estudo se concentrou foi a gaseificação, um processo 

que se caracteriza por ser uma inovação que consiste na utilização de um reator em 
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leito fluidizado, em regime anaeróbico, para processamento do resíduo sólido urbano, 

visando a partir dessa reação química gerar um gás, denominado gás de Syntesis para 

aproveitamento energético. 

O pesquisador conheceu o processo através de uma visita, in loco, da planta 

piloto instalada na fábrica da Carbogás na Cidade de Mauá, Estado de São Paulo. Na 

referida visita, o estudo se concentrou em conhecer a aplicação, os aspectos 

operacionais e a funcionalidade da tecnologia, nesse contexto ainda, buscou identificar 

as características estruturais do processo, os tipos de resíduos que poderiam ser 

utilizados para a geração de energia, o fluxo operacional, os controles ambientais, a 

visão sob a ótica da legislação ambiental em relação a tecnologia, os resultados 

operacionais de aproveitamento energético e os níveis de energia gerado. 

Diante de toda essa problemática a experiência estudada permite considerar 

que há ainda muito a se fazer no que tange ao atendimento a legislação pelos 

municípios brasileiros ao programa nacional de gestão dos resíduos sólidos. Nesse 

contexto, a pesquisa entende ser perfeitamente factível o enfrentamento do problema 

de forma consistente e promissora. É necessário fortalecer a participação da sociedade 

civil neste cenário e estimular o diálogo cooperativo, alicerçado dos modelos de 

sucesso do sistema cooperativo paranaense. O sucesso da estruturação de um arranjo 

institucional intermunicipal está na capacidade dos munícipes em combinar a inovação 

institucional com a evolução inovadora do conteúdo político, e o que pode concluir é 

que o sucesso está na capacidade de conciliar inovações, rompendo o sistema padrão 

que até então é dominante. 

Deste modo, a pesquisa demonstra que o propósito estabelecido no primeiro 

objetivo específico, no que se refere a comparação das duas tecnologias no âmbito 

operacional e ambiental, teve seu alcance evidenciado, pois corrobora que a 

gaseificação é a alternativa mais viável devido a facilidade na operação e o não 

comprometimento do meio ambiente. Pois, no caso do aterro, devido as suas 

dimensões, os procedimentos operacionais são mais intensos, como abertura das 

células para depósito, arrasto dos resíduos para compactação, cobertura dos resíduos 

e recuperação da área. Adicionado a isto as operações nas lagoas de decantação. Ao 

contrário na gaseificação que o processo é praticamente todo mecanizado. Em relação 
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ao aspecto ambiental, o aterro exige uma atuação mais rigorosa de controle ambiental, 

como tratamento de efluentes (Chorume), cuidado na emissão de gases, recuperação 

da cobertura vegetal e compactação dos resíduos, além sumidouros que devem estar 

preparados e licenciados em caso de extrapolação das lagoas. Já a Gaseificação é 

praticamente isenta de impacto ambiental, pois a reação termoquímica elimina os gases 

nocivos e os rejeitos consistem numa cinza inerte e possível de reaproveitamento. 

No caso do segundo objetivo, o estudo evidencia sobremaneira a importância 

da inteligência cooperativa, através da formação de consórcio intermunicipais, como 

uma forma eficaz no atendimento pelos municípios ao Programa Nacional de 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos, exigência estabelecida pela legislação 

federal, tendo em vista, que os consórcios apresentam um modelo de sinergia 

inteligente, permitindo uma gestão pública mais eficiente, uma melhor organização da 

sociedade e a distribuição de ativos sociais, proporcionando uma melhor qualidade de 

vida e eficiência econômica aos municípios partícipes. 

Em relação ao terceiro objetivo específico, para seu cumprimento, a pesquisa, 

analisa e apresenta os resultados energéticos provenientes das tecnologias 

observadas, comparando-as em sua essência e enfatizando-os, isto é, a geração de 

energia derivada da captação do biogás gerado no aterro sanitário é insignificante se 

comparado pela geração no processo de gaseificação, tomando como base o mesmo 

volume de RSUs gerado. Isto, orienta ao consórcio, ou ao município de forma isolada 

uma tomada de decisão consciente e segura.  

A Tabela 1 a seguir realça a comparação entre os modelos tendo como 

referência a estruturação de um consórcio intermunicipal. 

 

TABELA 1: RESULTADOS COMPARATIVOS – ATERRO/GASEIFICAÇÃO 

 ATIVIDADE ATERRO SANITÁRIO GASEIFICAÇÃO 

Consórcio Intermunicipal Eficaz Eficaz 

Impactos Ambientais Alto Baixo 

Aspectos Operacionais Intenso Moderado 

Área Física Grande Pequena 

Geração de energia Baixa Alta 
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Geração de Emprego Moderada Alta 

Fonte: O Autor (2016) 

A tabela 1 evidencia algumas comparações entre os modelos. Observa-se que 

em relação ao consórcio intermunicipal, a opção do modelo pouco interfere, ambos são 

eficazes no que se refere ao atendimento à legislação. Já, considerando os aspectos 

ambientais, há uma diferenciação, a gaseificação apresenta baixo impacto ambiental 

devido a emissão de rejeitos ser praticamente nula, ao contrário no caso do aterro, que 

exige cuidados constantes nesse sentido. No caso dos aspectos operacionais, o aterro 

em razão de suas dimensões e características construtivas necessita de uma intensa 

operação se comparado com a usina, que tem as operações todas concentradas. A 

mesma relação deve ser considerada ao comparar a área física, no aterro, além de 

grandes áreas há também uma vida útil limitada. No que concerne a geração de 

energia, e esse é o grande diferencial, a usina de gaseificação é substancialmente 

superior, pois o RSU é o próprio combustível, e no caso do aterro há uma dependência 

em relação à decomposição biológica, que não é controlada, para a geração do biogás. 

E, finalmente em relação a geração de emprego, a usina necessita de muito mais mão-

de-obra para sua operacionalização que o aterro sanitário. 

Neste contexto, conclui-se que, a formação de consórcios intermunicipais para 

o gerenciamento dos RSUs, em relação aos pequenos e médios municípios é uma 

promissora alternativa, e no aspecto da utilização da tecnologia, o aterro é sem dúvida 

uma opção viável ao processo de destinação dos resíduos, por ser uma tecnologia 

amplamente dominada, conquanto, com limitações ambientais, tanto no caso de 

delimitações de áreas destinadas ao mesmo, quanto da vida útil precoce do modelo. 

Nesse sentido, o processo de gaseificação se apresenta como uma alternativa efetiva, 

socialmente importante na tange a geração de emprego e renda e ambientalmente 

sustentável.   

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 
 

A pesquisa em questão está longe esgotar o tema, sendo assim, a realização 

de trabalhos futuros é de grande valia para cada vez mais consolidar o modelo. Para 
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tanto, é de extrema importância uma análise mais apurada sobre a viabilidade 

econômica do modelo. 

Há indicativos da viabilidade econômica do modelo, por exemplo, segundo Vital 

e Pinto (2014), estima-se que um aterro sanitário do porte do da Cidade de Cascavel, 

tem um custo total aproximado de R$ 104.000.00,00, (cento e quatro milhões de reais), 

e uma usina de gaseificação utilizando a mesma relação de RSUs, estima-se um custo 

de R$ 138.000.000,00 (centro e trinta e oito milhões de reais). Contudo a usina de 

gaseificação pode gerar até 4 MW, que atualmente está em torno de 350 R$/MWh, de 

acordo com Brix (2014). Sendo assim, um estudo onde pudesse avaliar de forma 

consistente a viabilidade economia e financeira do modelo de gaseificação e poder 

compará-la com os aterros sanitários existentes é sem dúvida uma grande contribuição. 

Outro ponto que pode ser explorado para futuros trabalhos é uma avaliação 

pormenorizada de qual distância máxima, sob a ótica financeira e operacional, de um 

município em relação a Usina de Gaseificação. 
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