
96%

90%

Fonte: IPEA, 2020.

O descarte de resíduos sólidos
urbanos (RSU) ocorre em lixões ou
em locais não licenciados em 96%
dos municípios goianos.

90% dos municípios de Goiás
possuem população abaixo de 30 mil
habitantes e baixa capacidade
financeira para custeio do manejo,
incluindo a destinação final
adequada.
Fonte: TCU, 2011.

Massa coletada  de resíduos sólidos domiciliares e públicos per
capita dos municípios participantes do Sistema Nacional de

Informações sobre Saneamento - SNIS em relação à população
urbana, no Estado de Goiás

Fonte: SNIS-RS, 2019.

RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS

GERENCIAMENTO AMBIENTALMENTE ADEQUADO E
REGIONALIZAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS

                   da população total é atendida
com coleta domiciliar de resíduos sólidos
no Estado de Goiás.

Fonte: SNIS-RS, 2019.

93,7%

Verifica-se no Brasil o crescente
aumento da geração de resíduos
sólidos urbanos, resultado da
urbanização, das práticas de
consumo e do descarte e destinação
inadequados.

GERAÇÃO DE RSU
 

Fonte: ABRELPE.



Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (art. 3º, X, Lei Federal nº 12.305/2010).

CONCEITOS
 

 

 
 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 

DESTINAÇÃO FINAL 
AMBIENTALMENTE ADEQUADA

 Destinação de resíduos que inclui a 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, 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 (art. 3º, VII, Lei Federal nº
12.305/2010).

DISPOSIÇÃO FINAL 
AMBIENTALMENTE ADEQUADA

 Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos (art. 3º, VIII, Lei Federal nº 12.305/2010).

COLETA SELETIVA
 Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua

constituição ou composição (art. 3º, V, Lei Federal nº 12.305/2010).

GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que

geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o
consumo (art. 3º, IX, Lei Federal nº 12.305/2010).

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS

 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 para reduzir os
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (art. 3º, XVII, Lei Federal nº
12.305/2010).

REJEITOS
 Resíduos sólidos que, depois de

esgotadas todas as
possibilidades de tratamento e
recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não
apresentem outra possibilidade
que não a disposição final
ambientalmente adequada (art.
3º, XV, Lei Federal nº
12.305/2010).

A disposição final em aterros
sanitários se limita a tão
somente ao que for
considerado rejeito.



 

HIERARQUIZAÇÃO DA GESTÃO
E GERENCIAMENTO DE RSU

 

 

 

Cumpre diferenciar que o termo “lixo” corresponde a qualquer
objeto sem valor ou utilidade, enquanto os resíduos descartados,
ao contrário, possuem valor econômico. Nessa seara, a Política
Nacional de Resíduos Sólidos estabelece como paradigma a
adoção da economia circular, em que o desenvolvimento
econômico visa manter por mais tempo a matéria-prima em
circulação, promovendo a gestão sustentável dos resíduos
sólidos e a preservação dos recursos naturais.

 Art. 9º 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. 

Assim, o estímulo primeiro deve seguir a hierarquização da
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, devendo,
obrigatoriamente, ser observada a ordem de prioridade prevista
no art. 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº
12.305/2010). 

ECONOMIA CIRCULAR
 

ECONOMIA CIRCULAR
 

ECONOMIA LINEAR
 

Fonte: ARAUJO, Juliano de Barros. Webinar ESUMP/CAO MP-GO Resíduos Sólidos, 06.05.2021.

Fonte: ARAUJO, Juliano de Barros. Webinar ESUMP/CAO MP-GO
Resíduos Sólidos, 06.05.2021.

Hierarquização de Resíduos 



Segundo a declaração dos municípios
goianos ao SNIS em 2019, apenas 27,4%
possuem plano municipal ou
intermunicipal de gerenciamento de RSU.

PLANO MUNICIPAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

Municípios goianos que declararam NÃO possuir 
planos municipais ou intermunicipais de gerenciamento
de resíduos sólidos para o SNIS, ano de referência 2019

 
Acreúna, Adelândia, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Aloândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada
do Norte, Amaralina, Aporé, Aragarças, Aragoiânia, Arenópolis, Baliza, Bela Vista de Goiás, Bom Jardim de
Goiás, Bonópolis, Britânia, Buriti Alegre, Campestre de Goiás, Campinaçu, Campinorte, Campo Limpo de Goiás,
Campos Belos, Cezarina, Cocalzinho de Goiás, Córrego do Ouro, Cromínia, Diorama, Doverlândia, Edéia, Estrela
do Norte, Faina, Firminópolis, Formosa, Formoso, Goianápolis, Goiás, Guapó, Guaraíta, Guarani de Goiás,
Hidrolândia, Iaciara, Iporá, Israelândia, Itaguaru, Itajá, Itarumã, Itumbiara, Ivolândia, Jandaia, Jaraguá, Jataí,
Lagoa Santa, Leopoldo de Bulhões, Mara Rosa, Marzagão, Mineiros, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Mundo
Novo, Mutunópolis, Nerópolis, Nova América, Nova Aurora, Nova Glória, Nova Veneza, Novo Brasil, Ouro Verde
de Goiás, Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Paranaiguara, Paraúna, Pilar de Goiás,
Piracanjuba, Pires do Rio, Porangatu, Professor Jamil, Rio Quente, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de
Goiás, Santa Fé de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São João d Aliança, São Luiz do Norte, São Miguel do
Passa Quatro, São Simão, Serranópolis, Teresina de Goiás, Terezópolis de Goiás, Uirapuru, Uruaçu e Vila
Propício.

De 169 municípios que prestaram informações, 72 declararam possuir plano
de gerenciamento e 97 declararam não possuir plano.

27,4% com plano

34,3% sem plano
não prestaram

informações 

38,3%

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Municípios goianos que declararam possuir 
planos municipais ou intermunicipais de gerenciamento de resíduos sólidos

para o SNIS, ano de referência 2019 
 

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Fonte: SNIS-RS, 2019.



34 dos 169 municípios goianos que
preencheram os dados do SNIS em
2019 declararam integrar
consórcios públicos intermunicipais
para serviços de manejo de RSU.

CONSÓRCIOS
Representação espacial dos municípios integrantes de

consórcios públicos intermunicipais para serviços de manejo de
RSU - Macrorregião Centro-Oeste

 

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Fonte: SNIS-RS, 2019.



Fonte: SNIS-RS, 2019.



COLETA SELETIVA

Fonte: SNIS-RS, 2019.Fonte: SNIS-RS, 2019.

Municípios goianos participantes do
SNIS, ano de referência 2019, que

declararam possuir coleta seletiva
 

Pesquisa desenvolvida em 2015 para o
Plano Estadual de Resíduos Sólidos de
Goiás (PERS) obteve maior número de
municípios participantes, e constatou que
59,3% não possuíam coleta seletiva.

Municípios goianos que declararam possuir
coleta seletiva

"No caso da macrorregião Centro-Oeste vale salientar o percentual atípico
de população atendida quando relativizado com o percentual de municípios
que dispõem da coleta seletiva porta a porta. Curiosamente os 21,3% de
municípios com esse tipo de coleta repercute em 41,8% de população urbana
atendida, ou seja, mais que o dobro do primeiro indicador. Entretanto, isso
decorre, em grande parte, do peso das populações atendidas com a coleta
seletiva praticadas nos municípios de Goiânia/GO e de Brasília/DF que,
juntos, respondem por 57,1% da população total atendida na macrorregião."

Abrangência do serviço de coleta seletiva de
resíduos sólidos domiciliares dos municípios, por
modalidade, segundo macrorregião geográfica

 

Representação espacial da existência do
serviço de coleta seletiva de recicláveis secos,
segundo municípios participantes do SNIS, ano

de referência 2019, CO.
 

Representação espacial da taxa de
recuperação de materiais recicláveis em

relação a quantidade total de RSU domiciliares
e públicos, segundo municípios participantes

do SNIS, ano de referência 2019, CO.
 

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Fonte: SNIS-RS, 2019.

 
 

15% SIM
 

13% NÃO
 

 

72%
do total de 

municip. goianos
não responderam

 
 

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Águas Lindas de Goiás, Alto Horizonte, Alto Paraíso
de Goiás, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia,
Bonfinópolis, Caldazinha, Catalão, Ceres,
Chapadão do Céu, Cocalzinho de Goiás, Goiânia,
Hidrolândia, Itajá, Itauçu, Jataí, Marzagão,
Morrinhos, Mossâmedes, Nova América, Nova
Aurora, Nova Veneza, Novo Brasil, Orizona, Ouro
Verde de Goiás, Ouvidor, Palmeiras de Goiás,
Rialma, Rianápolis, Rio Verde, Rubiataba, Santo
Antônio de Goiás, Santo Antônio do Descoberto,
São Patrício eTrindade

31,3% SIM
 

59,3% NÃO 
 

9,3%
do total de 

municip. goianos
não responderam

 
 

Número de municípios que declararam possuir iniciativas direcionadas à
coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos, por regiões do Estado de Goiás

Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016.



Acerca da existência de
trabalho social executado
pela Prefeitura relativo a
catadores e catadoras de
materiais recicláveis em
Goiás, segundos os
municípios participantes
do SNIS (2019), apenas
6,5% declararam possuir
programa de inclusão de
catadores.

47,2%
do total de 

municip. 
goianos não

responderam
 

 

Cooperativas e Associações de Catadores e Catadoras de
materiais recicláveis, segundo municípios goianos

participantes do SNIS, ano de referência 2019.
 

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Fonte: SNIS-RS, 2019.

6,5% SIM
 

46,3% NÃO 
 

DESTINAÇÃO FINAL
DE REJEITOS

Unidades de processamento de
resíduos sólidos urbanos, segundo
os municípios goianos participantes
do SNIS, ano de referência 2019 Contudo, ainda que alguns

municípios tenham declarado a
existência de aterro em vez de
"lixão", observa-se na prática
situações em que os aterros não
dispõem das devidas licenças
ambientais e/ou não empregam
todos os mecanismos
necessários para tratamento
ambientalmente adequado dos
rejeitos e resíduos.

10,8% 
Aterro

Sanitário

71,9%
Lixão

 17,4% 
Aterro

Controlado

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Dos municípios goianos participantes do
SNIS, ano de referência 2019, 55
declararam possuir algum tipo de licença
ambiental para destinação final de
rejeitos (prévia, de instalação, de
operação ou outros) enquanto 51
declararam não possuir qualquer tipo de
licença ambiental. Os municípios que
prestaram informações correspondem
a apenas 22,7% do total de municípios
goianos.

48,1% 
sem licença

ambiental

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Quadro de Gastos para Manutenção e
Operação dos Aterros Sanitários

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Fonte: IEMA/TCE-MS.



MAPAS DE ÁREAS RESTRITAS, SUJEITAS À
ANUÊNCIA E LIVRES PARA IMPLANTAÇÃO
DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE
REJEITOS NAS REGIÕES DE
PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS

Os dados apresentados no Plano Estadual de Resíduos Sólidos
de Goiás (PERS) foram apurados em 2015, portanto, as áreas
restritas ou sujeitas à anuência, atualmente, podem ser ainda
maiores do que as dispostas nos mapas, por exemplo, se criada
Unidade de Conservação após 2015.

Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016. Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016.

Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016. Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016.

Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016. Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016.

Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016. Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016.



COBRANÇA DOS SERVIÇOS 

Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016.
Fonte: NURSOL/UFG, 2015 In PERS-GO, 2016.

44,8%
 

57,2%
 

No Brasil, 44,8% dos
municípios realizam
cobrança do manejo de
resíduos sólidos,
correspondentes a 1.663
daqueles que forneceram
informações ao SNIS
(2019). Segundo cálculo
do SNIS, 57,2% dos
custos são cobertos com
a cobrança.

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Fonte: SNIS-RS, 2019.

Em Goiás, segundo os municípios que forneceram
informações ao SNIS (2019), 12 municípios declararam
realizar cobrança de serviços regulares através de
taxa específica no mesmo boleto do IPTU, enquanto
19 declararam não realizar cobrança. Dos serviços
especiais, 8 declararam realizar cobrança e 19, não.

Recursos Federais recebidos para
manejo de resíduos, segundos os

municípios goianos participantes do
SNIS, ano de referência 2019

55,3%
do total

de municip.
goianos não

responderam
 

 

0,8% SIM
 

43,9% NÃO
 Fonte: SNIS-RS, 2019.

Com a redação do Novo Marco Legal de
Saneamento Básico (Lei Federal nº
14.026/2020, os serviços públicos de
saneamento, inclusive a gestão dos resíduos
sólidos,  terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada por meio de
remuneração pela cobrança dos serviços,
inclusive por meio de cobrança dos usuários 
 - taxa ou tarifa (artigos 29 e 35 da Lei
Federal nº 11.445/2007).

 
(Art. 3º-C, III, e art. 7º, Lei Federal nº 11.445/2007)

a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades
correlatas em vias e logradouros públicos;
b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e
sanitários públicos;          
c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer
materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros
públicos;
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e
correlatos; 
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras
públicas e outros eventos de acesso aberto ao público; e
 f) outros eventuais serviços de limpeza urbana. 

PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO
NO ESTADO DE GOIÁS

SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA 

SERVIÇOS
PÚBLICOS DE 

MANEJO DE RSU

 
(art. 7º, Lei Federal nº
11.445/2007)

coleta, tratamento,
aproveitamento e
disposição final de
rejeitos.

A fim de dar cumprimento às exigências do Novo Marco Legal do
Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), está em
trâmite Projeto de Lei Complementar (PLC) do Estado de Goiás
que Institui as Microrregiões de Saneamento Básico do Centro-
Oeste e Centro-Leste e suas respectivas estruturas de
governança. 

O Estado de Goiás, por meio da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e da Agência
Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Públicos - AGR, desenvolveu em 2021 estudo contemplado na
Nota Técnica "Proposta de Regionalização dos serviços de Água,
Esgoto e Resíduos Sólidos", propondo a criação de centrais de
triagem e centrais de tratamento de resíduos sólidos (CTRS).



PRODUTO
 

Uniformização de
posicionamento jurídico e
institucional acerca da Gestão
Adequada de Resíduos Sólidos e
a implantação do PERS e dos
planos municipais de
gerenciamento de resíduos
sólidos.

 

O Todos pelo PERS (Plano Estadual de
Resíduos Sólidos de Goiás) é Projeto
Institucional do Ministério Público do
Estado Goiás, desenvolvido pela Área de
Atuação do Meio Ambiente  e
Consumidor do Centro de Apoio
Operacional em parceria com a 15ª
Promotoria de Justiça da Comarca de
Goiânia e com a Coordenadoria de
Projetos Institucionais.

Fomentar a atuação ambiental uniforme pelos membros
do Ministério Público do Estado de Goiás, por meio de
apoio institucional, visando a implementação de Gestões
Sustentáveis de Resíduos Sólidos no Estado de Goiás,
conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS,
iniciando pela implantação Plano Estadual de Resíduos
Sólidos do Estado de Goiás - PERS e dos Planos
Municipais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

TODOS PELO PERS
(PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE GOIÁS)

OBJETIVO
 

Atuação ambiental uniformizada e coordenada pelos
Órgãos de Execução; 

Atuação conjunta pelos Órgãos de Execução da mesma
região;

Iniciativa ou efetivação da regionalização para a
construção de aterros sanitários / centros de
tratamento de resíduo; 

Aproximação e coordenação com os Municípios, as
Secretarias de Estado de Meio Ambiente, de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Retomada,
bem como com o órgão de controle externo (TCM), o
órgão regulador (AGR), a Procuradoria-Geral do Estado,
a FGM e a AGM.

BENEFÍCIOS
 



 

Reuniões de trabalho regionais com as
Promotorias de Justiça para diálogo e
apresentação das principais informações;
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ACESSE AS TABELAS DE DADOS DO
DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

URBANOS DO SNIS (2019) FILTRADAS
PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE

GOIÁS
 

ACESSE O DIAGNÓSTICO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO SNIS

(2019)
 

 

ETAPAS
TODOS PELO PERS

Reuniões regionais com os Municípios interessados e com as
Promotorias de Justiça locais para diálogo e apresentação das
principais informações;

Levantamento de informações da situação local de gerenciamento de
RSU pelas Promotorias de Justiça, especialmente a situação de
procedimentos judiciais ou extrajudiciais,  existência  de plano
municipal ou intermunicipal de gerenciamento de resíduos sólidos
urbanos aprovado, bem como de programa ou ações municipais de
Coleta Seletiva, Reciclagem e inclusão social de catadores e catadoras
de resíduos recicláveis;

Instauração, pela Promotoria de Justiça, de Portaria de PA para
Acompanhamento de Política Pública de gerenciamento
ambientalmente adequado de resíduos sólidos urbanos, com
comunicação à área de atuação do Meio Ambiente do Centro de Apoio
via mensagem eletrônica sobre o procedimento instaurado ou
preexistente, para abastecimento do banco de dados;

Acompanhamento das autorizações legislativas relativas a
regionalização do gerenciamento de RSU;

Acompanhamento das estruturas e dos arranjos locais para
implantação das etapas de gerenciamento de RSU, conforme a ordem
de prioridade do art. 9º da PNRS.

MAPEAR A ATUAÇÃO DO MP E A SITUAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS ACERCA DOS RSU

 

DESENVOLVER DIÁLOGO E CAPACITAÇÃO
COM AS PJS AMBIENTAIS

 

Definição  conjunta com as Promotorias de
Justiça de estratégias e posicionamentos
jurídicos;

APROXIMAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS
 

https://intranet.mpgo.mp.br/share/page/context/shared/sharedfiles#filter=path%7C%2F1%2520-%2520Centro%2520de%2520Apoio%2520Operacional%2FMeio%2520Ambiente%2520e%2520Consumidor%2FMeio%2520Ambiente%2FMaterial%2520de%2520Apoio%2520por%2520Assunto%2FRes%25EDduos%2520S%25F3lidos%7C&page=1
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