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Resumo

A obrigatoriedade na destinação regular dos resíduos sólidos está prevista na Política Nacional de Resíduos

Sólidos- PNRS, a qual foi promulgada em 2010 pela Lei 12305. Apesar disso, ainda existem municípios que

depositam seus resíduos em locais inapropriados. Alguns autores argumentam que os municípios de pequeno

porte possuem maior dificuldade na destinação regular. Além disso, algumas pesquisas relacionaram a

dificuldade financeira e a Região com a não regularização. Sendo assim, o presente estudo teve objetivo de

verificar a existência de relação entre as variáveis porte, PIB per capita e Região dos municípios de Minas

Gerais com a destinação final dos resíduos sólidos. O estudo apontou possível relação entre estas variáveis.

Introdução

A discussão sobre o tema Resíduos Sólidos é relevante devido aos problemas ambientais,

econômicos e sociais causados pela sua disposição irregular. Além disso, em 2010 foi

promulgada a Lei 12305 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos- PNRS, na qual,

além de outras disposições, encontra-se a obrigatoriedade da extinção de lixões e da

implementação de sistemas regulares de disposição final de resíduos (BRASIL, 2010).

Apesar da existência da lei supracitada e dos problemas causados pelos resíduos sólidos,

apenas 52,57% dos municípios de Minas Gerais estão regulares na destinação final (MINAS

GERAIS, 2022). Este percentual é inferior ao geral do Brasil e da Região Sudeste, os quais

possuem o percentual de 60,2% e 72,3%, respectivamente (ABRELPE, 2021). Segundo a

Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) (2016), estão irregulares os municípios que

descartam seus resíduos em aterros controlados ou lixões.

Conforme estudos acadêmicos, as variáveis Porte, Região e PIB per capita podem influenciar

na regularização supracitada, sendo assim, o presente estudo teve o objetivo de verificar se

estas variáveis influenciam a destinação dos resíduos dos municípios de Minas Gerais.
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Metodologia

Por meio da análise descritiva de dados foram coletados os dados dos municípios de MG:

Forma de destinação, porte, PIB per capita e posição do PIB no ranking mineiro.

Posteriormente estes dados foram realocados para uma planilha para efetuar a filtragem das

variáveis e assim construir as tabelas e os gráficos, os quais encontram-se no próximo

capítulo. Por meio da pesquisa quantitativa foram feitos cálculos, médias aritméticas e modas

para elaboração dos gráficos citados acima. A Forma de destinação foi coletada no site da

Abretre1- dados do 1°trimestre de 2022. Os portes2 foram relacionados conforme o número de

habitantes dos municípios, o qual foi encontrado no site Cidades do IBGE3- Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, no qual também foram retirados o PIB per capita e sua

posição no ranking, conforme os municípios de MG.

Análise Situacional

Este capítulo foi dividido em quatro partes: análise geral das formas de disposição dos

municípios e a relação da destinação final dos Resíduos com os portes, Regiões e PIB.

● Análise geral das formas de disposição dos resíduos

Conforme o gráfico 01, verificou-se que 40,09% dos municípios mineiros estão irregulares na

destinação dos resíduos, uma vez que depositam seus resíduos em lixões. Verificou-se

também que não existem outras formas irregulares nestes municípios. Em relação às outras

formas de destinação, destaca-se o Aterro Sanitário Privado com 35,06%. O menor

percentual foram os Aterros Sanitários por Consórcios Públicos com 5,63%.

3 cidades.ibge.gov.br

2 O SUAS classificam os municípios por porte levando em consideração o número de habitantes, sendo a
classificação: de pequeno porte I, com até 20000 habitantes, de pequeno porte II, de 20001 a 50000 habitantes,
de médio porte, de 50001 a 100000 habitantes, de grande porte, de 100001 a 900000 habitantes e metrópoles
para os municípios com mais de 900000 habitantes (SP, 2014).

1 atlas.abetre.org.br
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Gráfico 01: Quantidade de municípios x Destinação final dos resíduos sólidos

Fonte: Elaborado pela autora

● Destinação dos resíduos e Porte dos municípios

Foi elaborado o gráfico 02 a fim de identificar as formas de destinação conforme o porte do

município. Verificou-se que à medida em que se diminui o porte, o número de municípios

irregulares aumenta. A única exceção à proporcionalidade supracitada é em relação ao Porte I

que o percentual de municípios irregulares é menor que o Porte II, porém continua superior

aos demais.

Gráfico 02: Porte e Destinação final dos resíduos sólidos
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Fonte: Elaborado pela autora

● Região e destinação final dos resíduos

O gráfico 03 apresenta as formas de destinação dos resíduos conforme as regiões do Estado

Mineiro. Verificou-se que as regiões Centro-Oeste, Norte, Jequitinhonha-Mucuri e Noroeste

possuem os maiores percentuais de municípios com lixões e não possuem Consórcios

Públicos. Além disso, as duas últimas regiões supracitadas não possuem Aterros Sanitários

Privados.

Gráfico 03: Destinação dos resíduos das regiões de Minas Gerais

Fonte: Elaborado pela autora

● Destinação dos resíduos e o PIB per capita

Para análise desta relação, os PIBs foram divididos em 7 grupos conforme sua posição no

ranking. Foi realizada a média aritmética do PIB de cada grupo para representação do gráfico

04, no qual estão apresentados os percentuais de municípios irregulares. Verificou-se que,

com exceção do segundo grupo, a medida em o valor do PIB diminuía, o percentual de

municípios irregulares aumentava
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Gráfico 04: Média PIB e destinação final dos resíduos

Fonte: Elaborado pela autora

Considerações finais

Verificou-se que 40,09% dos municípios de Minas Gerais destinam seus resíduos em lixões.

Percentual superior ao do Brasil e da Região Sudeste. Este percentual é maior nas regiões

Centro-Oeste, Norte, Noroeste e Jequitinhonha-Mucuri, sendo que esta última possui maior

vulnerabilidade conforme Ferreira (2016). Já em relação ao porte, verificou-se que o maior

percentual dos municípios irregulares são aqueles com até 50000 habitantes, resultado em

conjuntura com Brasil (2019), que afirma que os municípios menores possuem maior

dificuldade na regularização. Já em relação ao PIB, apesar do grupo 2 não existir a

correlação, é possível verificar que em relação aos demais grupos, à medida em que o valor

do PIB diminui, o percentual de municípios irregulares aumenta. Na pesquisa de Mendonça

(2015), o autor identificou menor percentual de Aterros Sanitários em municípios com valor

do PIB menor.
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Conclui-se que a realização de trabalhos acadêmicos sobre o tema resíduos sólidos é muito

relevante para o entendimento da situação geral e específica do Estado, o que pode auxiliar na

implementação de medidas pelo poder público nas áreas mais vulneráveis. Além disso, o

trabalho pode auxiliar outros estudos sobre o tema, os quais são importantes para verificar a

existência de fatores diferentes que podem influenciar na regularização da destinação final

dos resíduos.
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