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Apresentação 
 

O Projeto Lixo Legal, de iniciativa da Procuradoria da República no Piauí, 

com o patrocínio da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, foi aprovado por meio da Portaria PGR/MPF nº 280, de 15 

de abril de 2019, publicada no DMPF-e nº 81, de 03 de maio de 2019, em 

conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Escritório de Projetos do 

MPF, nos termos das Portarias PGR/MPU nº 61/2016 e PGR/MPF nº 

245/2017 e em atendimento aos trâmites de avaliação e priorização 

previstos no Edital nº 149, de 27 de novembro de 2018 e disposições 

complementares do Edital nº 15, de 13 de março de 2019. 

O Projeto teve como principais escopos a realização do diagnóstico da 

situação do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no Estado do Piauí 

com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010) e a construção de um roteiro de atuação para 

instrumentalizar a adoção de providências pelo MPF/PI em observância à 

legislação vigente sobre o assunto. 

A Lei nº 12.305/2010 estabeleceu prazos ou limites temporais para 

algumas ações tais como a eliminação de lixões e a consequente disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos até 2014. 

Com o advento constitucional o município passou a ser um ente 

federativo autônomo, dotado de competências próprias, independência 

administrativa, legislativa e financeira e, em particular, com a faculdade de 

legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e 

a estadual e, ainda, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local de caráter 

essencial (art. 30, incisos I, II e V, CF/88), daí derivando a interpretação de 

que o município é, portanto, o detentor da titularidade dos serviços de 

limpeza urbana e toda a gestão e manejo e dos resíduos sólidos, desde a 

coleta até a sua destinação final. 

Conforme definição legal, entende-se por resíduos sólidos “material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 



 

 

PROJETO LIXO LEGAL – RELATÓRIO FINAL 

8 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível” (art. 3º, XVI, da Lei nº 12.305/2010). 

Nesse sentido, uma vez não tratados corretamente, os resíduos sólidos 

são um problema que pode ocasionar sérios riscos e danos para o meio 

ambiente e para a saúde humana. Sua disposição ambientalmente 

inadequada contribui para a ocorrência de lixões, podendo causar a 

contaminação do solo, dos mananciais, dos lençóis freáticos, além de 

aumentar as emissões de gases de efeito estufa e a proliferação de doenças. 

Diante da complexidade da questão, muitos são os desafios da 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos por parte dos 224 

(duzentos e vinte e quatro) municípios piauienses. 

Sobre o tema, verificou-se que, até o momento, não existe uma fonte de 

informações que consolide dados atualizados sobre o gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos no país. 

O Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos mais recente, que 

divulga anualmente a base de dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento – SNIS do Ministério das Cidades, refere-se ao ano de 

2018, divulgado no endereço http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-

residuos-solidos, e é elaborado apenas com base nas informações 

fornecidas pelos prestadores dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos urbanos dos municípios (sem a participação de 

órgãos governamentais). Além disso, a pesquisa contou com a participação 

de apenas 81 (oitenta e um) municípios piauienses. 

Já as informações mais recentes do Sistema Nacional de Informações 

sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) são do ano de  2017, divulgadas 

no endereço https://sinir.gov.br/levantamento-de-informacoes-das-

unidades-da-federacao/levantamentos-anteriores. 

O presente relatório detalha, portanto, as etapas desenvolvidas no 

âmbito do Projeto Lixo Legal e inclui: apresentação, introdução, metodologia 
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e principais atividades desenvolvidas, Relatório de Análise de Resultados, 

Roteiro de Atuação, considerações finais e anexos. 

 

 

1 Introdução 
 

O Brasil conta com uma população de 210.147.125 habitantes, segundo 

dados do último Censo (2019) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). São 19.391.326 pessoas a mais que a população do último 

censo realizado em 2010. 

O Estado do Piauí segundo a estimativa do instituto possui uma 

população de 3.273.227 habitantes, distribuídos em 224 municípios, 

ocupando a 18ª posição no ranking das maiores populações, com 1,55% do 

total de habitantes do país. 

As prefeituras são os entes públicos responsáveis pelos serviços de 

coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados 

diariamente pela população. 

Consoante as disposições da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), buscou-se realizar 

um diagnóstico das condições de gestão dos resíduos sólidos nos municípios 

piauienses, considerando, notadamente, a verificação de recursos federais 

repassados e a situação das áreas de disposição final e de licenciamento 

ambiental dessas áreas. 

Definiu-se, então, o Plano de Projeto com destaque para os benefícios 

propostos: 

 

1) Diagnosticar a adesão dos municípios piauienses à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

propiciando a atuação extrajudicial e judicial, 

quando necessária, assim como embasando novas 



 

 

PROJETO LIXO LEGAL – RELATÓRIO FINAL 

10 

ações e estudos pelo meio acadêmico e outros 

atores sociais; 

2) Fomentar a implementação de aterro sanitário 

nos municípios piauienses, seja de forma individual, 

ou consorciada, nos municípios que ainda não 

implementaram o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos; 

3) Criação de uma metodologia de trabalho que sirva 

de respaldo para a atuação das Unidades de outros 

Estados da federação. 

 

Definiu-se como “Não-Escopo” do Projeto: 

1) O projeto não se propõe a elaborar ou prestar 

auxílio na elaboração do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos pelos municípios 

piauienses; 

2) O projeto não avaliará a qualidade dos Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

que eventualmente existam; 

3) O projeto não contempla o diagnóstico de outros 

resíduos sólidos que não os resíduos urbanos; 

4) O projeto não desenvolverá, nesta etapa, 

ferramenta de BI, mas apenas base de dados com 

todas as informações da pesquisa realizada; 

5) O projeto não realizará, nesta etapa, campanha 

publicitária, mas somente a divulgação de seus 

resultados por meio da Assessoria de Comunicação 

local; 

6) O projeto não se propõe a substituir a atuação do 

Ministério Público Estadual; 

7) O projeto não se propõe a substituir a atuação de 

outros órgãos governamentais, a exemplo, de 
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intermediar o licenciamento ambiental perante a 

SEMAR/PI; 

8) O projeto não atuará em ações por 

descumprimento de requisição ministerial do 

parquet; 

9) O projeto não atuará em ações criminais e de 

improbidade administrativa, em razão de suposto 

malversação, desvio de recursos federais, ou 

violação de princípios. 

 

As restrições foram listadas da seguinte forma: 

 

1) Necessidade de busca de soluções consensuais 

entre os membros envolvidos; 

2) Não há transparência ou uma forma sistematizada 

de monitoramento da PNRS; 

3) A ausência da elaboração de planos de ação para 

atualização e aprovação do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos e para implantação do Sistema 

Nacional de Informações sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos (SINIR) pelo Ministério do Meio 

Ambiente até a presente data; 

4) A baixa implementação da PNRS; 

5) A maior parte das Prefeituras Municipais ainda 

não dispõe de recursos técnicos e financeiros para 

solucionar os problemas ligados à gestão de resíduos 

sólidos; 

6) A baixa prioridade que a PNRS tem recebido na 

agenda pública; 

7) Ausência de elaboração do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos pelos municípios. 
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Por fim, foi definida a Estrutura Analítica do Projeto Lixo Legal, com 

período planejado de 22/04/2019 a 18/11/2019. 

Passa-se, a seguir, à descrição da metodologia utilizada para o 

cumprimento das atividades previstas, bem como das alterações propostas 

para consecução dos objetivos principais do Projeto Lixo Legal, 

consubstanciados no Relatório de Resultados e no Roteiro de Atuação. 

 

 

2 Metodologia de Desenvolvimento dos 
Trabalhos 

 

A metodologia de desenvolvimento dos trabalhos para o levantamento 

sobre a atual situação do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no 

Estado do Piauí pode ser dividida em três etapas. 

1. A primeira etapa refere-se ao levantamento de 

informações internas sobre a existência de 

procedimentos extrajudiciais e judiciais. Esta etapa 

compreendeu a realização de pesquisa no sistema de 

movimentação interna de processos do Ministério 

Público Federal – Sistema Único – através da 

ferramenta de Consulta Correlatos – autos 

adm./judiciais, com análise da tramitação de autos 

existentes relacionados à temática do 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

2. Em seguida, foram expedidos ofícios para 

obtenção de informação dos órgãos concedentes de 

recursos federais, dos órgãos ambientais e dos 224 

municípios piauienses. 
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3. Por fim, a partir da estruturação de uma base de 

dados, houve a consolidação das informações 

obtidas e sua análise. 

 

2.1 Do levantamento de informações 

 

Tendo em vista a necessidade de condensação das tarefas necessárias ao 

levantamento de informações, tais como realização de pesquisas, expedição 

de ofícios e juntadas de documentos, instaurou-se, por meio da Portaria PA 

nº 011/2019/GABPR3, de 27 de maio de 2019, o Procedimento de 

Acompanhamento nº 1.27.000.000569/2019-94. 

Realizou-se, então, no Sistema Único do MPF, pesquisa por 

procedimentos que tratassem sobre o gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos no Piauí (“Pesquisa de Correlatos”). Os resultados obtidos foram 

incluídos no Procedimento de Acompanhamento. 

A partir daí, foram expedidos ofícios à FUNASA, à CODEVASF, ao 

Ministério do Desenvolvimento Regional e à Secretaria de Estado das 

Cidades requisitando envio de informações acerca do repasse de recursos 

para ações relacionadas à PNRS. Foram expedidos ofícios ao IBAMA e à 

SEMAR requisitando informações dos licenciamentos dos municípios 

piauienses para disposição final de resíduos. 

Aos municípios foram encaminhados ofícios contendo o link para 

resposta ao questionário eletrônico, que teve como principais perguntas: 

 

1. Nos últimos 9 anos, o município recebeu recursos 

federais da FUNASA (e/ou CODEVASF e/ou 

Ministério das Cidades e/ou Secretaria de Estado das 

Cidades) para ações de destinação final adequada de 

resíduos sólidos urbanos? 
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2. O município possui o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, elaborado conforme a Lei nº 

11.445, de 5 de janeiro de 2007? 

3. O Plano Municipal de Saneamento Básico 

contempla o Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos? 

4. O município possui Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos conforme a Lei nº 12.305/2010, que 

trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos? 

5. Qual tipo de destinação final de resíduos sólidos 

urbanos municipal? 

6. O município possui licenciamento ambiental da 

área destinada à disposição final de resíduos sólidos 

urbanos? 

 

No questionário requisitou-se, ainda, informação sobre a pessoa 

responsável pelo preenchimento, uma vez que se trata de documento 

meramente declaratório, cuja responsabilidade das informações é 

exclusivamente de quem as prestou. 

Por fim, foram reiterados, uma única vez, os ofícios aos municípios que 

não responderam o questionário no prazo inicialmente estipulado e foram 

publicadas notícias no portal www.mpf.mp.br/pi acerca da coleta de 

informações. 

 

2.2 Da criação da base de dados 

 

Embora não estivesse prevista no escopo do Projeto Lixo Legal a criação 

de uma ferramenta de inteligência, a equipe do projeto desenvolveu um BI 

- Business Intelligence, isto é, automatizou o processo de coleta, organização 

e visualização das respostas enviadas pelos municípios através da 

ferramenta “Microsoft Power BI”. 
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Com essa ferramenta, à medida que os municípios enviavam suas 

respostas ao questionário, a ferramenta de inteligência compilava os dados, 

alimentava as tabelas e gerava gráficos para facilitar a visualização do 

panorama da situação do gerenciamento dos resíduos sólidos no Piauí. 

 

 

3 Da criação da página na internet 
 

A página da internet (hot site) foi criada com o objetivo de apresentar ao 

cidadão informações do Projeto Lixo Legal bem como do seu Patrocinador, 

a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

O diagnóstico do projeto foi exibido em página com interface amigável e 

criou-se link para o cidadão visualizar e interagir com os gráficos gerados 

pelo BI. 

Publicou-se ainda atalhos para fácil acesso à legislação correlata, link 

úteis, manuais e contatos da equipe do Projeto Lixo legal. 

A página encontra-se disponível em 

http://www.prpi.mpf.mp.br/projetolixolegal/. 

 

 

4 Do Relatório de Análise de Resultados 
 

O Relatório de Análise de Resultados trouxe as tabelas com as 

informações recebidas da FUNASA, da CODEVASF, da SEMAR e dos 

municípios (que responderam o questionário). 

Cabe ressaltar que nesse item a principal preocupação da equipe foi exibir 

de forma clara e coesa os dados obtidos, mas sem aprofundar sua análise. 

Além disso, foi realizado o cruzamento dos dados de todas as tabelas de 

informações da FUNASA e da CODEVASF e assim obteve-se a relação de 
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todos os municípios que receberam apoio federal para ações voltadas à 

destinação adequada de resíduos sólidos. 

A partir dessa relação realizou-se novo cruzamento de informações com 

as tabelas de informações dos municípios e da SEMAR e gerou-se a relação 

de municípios que receberam apoio federal e declararam possuir aterro 

sanitário/controlado. 

Com base no cruzamento de dados da primeira relação e das tabelas de 

informações dos municípios e da SEMAR, foi possível relacionar os 

municípios que, apesar de terem recebido apoio federal, informaram 

possuir lixão. 

Listou-se ainda a relação dos links dos portais da transparência dos 

municípios que informaram possuir aterros. 

O documento gerado encontra-se anexo a este Relatório. 

 

 

5 Do Roteiro de Atuação 
 

O roteiro de atuação destina-se apresentar as etapas desenvolvidas pelo 

Projeto Lixo Legal no levantamento de informações que possibilitaram a 

realização de um diagnóstico atualizado da situação do gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos no Estado do Piauí. 

As etapas que compõem o roteiro são: 

 

1º Passo – Instauração de um Procedimento 

Administrativo de Acompanhamento. 

2º Passo – Obtenção de informações dos municípios 

do estado. 

3º Passo – Estruturação da base de dados. 

4º Passo – Consolidação das informações. 
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5º Passo - Análise da situação com a adoção de 

providências extrajudiciais e judiciais para o 

cumprimento da legislação. 

 

O objetivo do material é simplificar o processo de atuação institucional 

porventura adotado por outro estado da federação. 

 Ao final constam o material de apoio técnico e jurídico acessível através 

de hyperlinks facilitando a adaptação de ferramentas para o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Importante observar que sua divulgação será feita por meio digital, 

proporcionando economia de recursos públicos e facilitando o acesso para 

replicação de uma ação tão relevante para o meio ambiente e a sociedade 

em geral. 

 

6 Considerações Finais 
 

O cenário da gestão e manejo de resíduos que se identifica no Estado do 

Piauí caracteriza-se notadamente pela quase inexistência de políticas 

municipais próprias voltadas para a área de gestão de resíduos sólidos 

justificado pela falta de conhecimento e preparo da equipe administrativa 

municipal para a gestão do setor. 

Cabe ressaltar que os municípios devem atentar para uma legislação cada 

vez mais exigente e condicionante: a Lei do Saneamento Básico (Lei nº 

11.445/2007) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10, de 

02 de agosto de 2010) definem como prioridades para as administrações 

municipais a necessidade de implantação de aterros sanitários e 

universalização da coleta de lixo e de recuperação de áreas degradas pela 

disposição irregular de lixo. 

Essas determinações condicionam os municípios, principalmente os 

pequenos, a necessidade de mobilizarem uma grande quantidade de 
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recursos humanos e financeiros para se adequarem a legislação, o que pode 

levar a inviabilização desse processo. 

Atualmente, a maior parte dos planos e programas municipais são 

diretamente influenciados pelas iniciativas federais, até mesmo em função 

da carência de recursos próprios. 

A preocupação preponderante, então, focaliza os municípios que 

receberam recursos federais para elaboração do Plano Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e/ou para Implantação do Sistema de 

Resíduos Sólidos e aquisição de equipamentos, mas que ainda possuem 

como destinação final o lixão. 

Encerra-se o presente projeto com a perspectiva de ter contribuído para 

a implementação da PNRS em todo o estado do Piauí, uma vez que o 

diagnóstico realizado fomenta a participação social e auxilia na atuação do 

Ministério Público Federal. Além disso, a disponibilização de um Roteiro de 

Atuação permitirá uma ação coordenada junto às demais unidades do MPF, 

com o mesmo objetivo. 

 

 

7 Anexos 
 

• Relatório de Análise de Resultados 

• Roteiro de Atuação 
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ANTES DE IMPRIMIR, 

LEMBRE-SE DE SEU 

COMPROMISSO COM 

O MEIO AMBIENTE. 
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