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APRESENTAÇÃO
A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que institui a Política Nacional de
Saneamento Básico, considera o saneamento básico como o conjunto de infraestruturas e instalações
operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Este dispositivo legal dispõe ainda que o Plano
Municipal de Saneamento Básico(PMSB) é um instrumento de planejamento do saneamento, que deve
ser elaborado pelos titulares até 31 de dezembro de 2015.
A Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do poder
público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Esta legislação define o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) como um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que pode integrar o Plano Municipal de Saneamento Básico desde que atenda ao conteúdo
mínimo por ela preconizado.
Partindo dessa premissa, atendendo ao preconizado nas legislações vigentes, bem como
buscando proporcionar melhor qualidade de vida à população e garantir um ambiente equilibrado para
atuais e futuras gerações, a Prefeitura Municipal de Jardim, com o apoio da Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA), elaborou o presente Plano Municipal de Saneamento Básico, organizado em cinco tomos:






Tomo I - PMSB – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais;
Tomo II - PMSB – Sistema de Abastecimento de Água;
Tomo III - PMSB – Sistema de Esgotamento Sanitário;
Tomo IV - PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos;
Tomo V - PMSB – Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
Assim, o presente documento contempla o Tomo IV, o qual apresenta a descrição da situação

atual do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município, a prospecção para o
futuro envolvendo projeções populacionais e de demanda pelos serviços para o horizonte temporal de
20 anos e, com base nisso, apresenta a consolidação do planejamento estratégico da gestão dos resíduos
sólidos, envolvendo a proposição de Programas, Projetos e Ações para cumprir os objetivos e as metas
pré-estabelecidas, bem como as diretrizes gerais a serem seguidas na execução de todo o proposto e os
custos das ações primárias a serem desenvolvidas.
A elaboração deste pautou-se nos princípios, diretrizes e instrumentos definidos em legislação
aplicável no âmbito federal, estadual e local relacionada direta ou indiretamente com o manejo de
resíduos sólidos e considerou a estrutura institucional do poder executivo do município de Jardim no
que diz respeito à organização para a gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
(planejamento, prestação, fiscalização e regulação dos serviços, além do controle social).
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Desta forma, englobando todo o exposto, foi elaborado um instrumento de planejamento apto a
sanar as dificuldades e problemas gerenciais existentes no município de Jardim referentes ao sistema de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como otimizá-lo de forma a propiciar o equilíbrio
ambiental, econômico e financeiro, refletindo assim diretamente na conformidade legal do sistema de
gestão e na melhoria da qualidade de vida da população.
Destaca-se que este Plano, além de atender às exigências da Política Nacional de Saneamento
Básico (Lei Federal nº 11.445/2007) referente ao planejamento do sistema de limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos, contemplou todo o conteúdo exigido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei Federal nº 12.3055), ou seja, a comunidade jardinense estará, a partir da validação do mesmo,
cumprindo a exigência das duas legislações federais no que concerne à elaboração de Plano Municipal
de Saneamento Básico (PMSB) e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
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INTRODUÇÃO
A Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do poder
público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Um dos instrumentos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Ademais, a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que institui a Política Nacional de
Saneamento Básico, considera o saneamento básico como o conjunto de infraestruturas e instalações
operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais.
Partindo dessa premissa, buscando atender ao preconizado nas legislações vigentes, bem como
proporcionar melhor qualidade de vida à população e garantir um ambiente equilibrado para atuais e
futuras gerações, fora elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico, ao qual este volume, que
orienta a gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos se integra.
A elaboração deste pautou-se pelos princípios, diretrizes e instrumentos definidos em legislação
aplicável no âmbito federal, estadual e local relacionada direta ou indiretamente com o manejo de
resíduos sólidos, e considerou a estrutura institucional do poder executivo do município de Jardim, no
que diz respeito à organização para a gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
(planejamento, prestação, fiscalização e regulação dos serviços, além do controle social).
Neste âmbito, o presente volume retrata, inicialmente o Diagnóstico do Sistema de Limpeza
urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, caracterizando a atual gestão e gerenciamento dos resíduos
sólidos domiciliares, comerciais e de prestadoras de serviço, resíduos de limpeza pública, resíduos
verdes, resíduos da construção civil, demolições e volumosos, além dos resíduos industriais e de serviço
de saúde.
Imediatamente após a apresentação do Diagnóstico, é exposto o Prognóstico do Sistema de
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos que, através da construção de dois cenários distintos e
hipotéticos, transforma as incertezas do ambiente em condições racionais para a tomada de decisões,
levando em consideração os estudos de projeção de população e de geração das diversas tipologias dos
resíduos sólidos urbanos, propiciando assim assim, a prospecção das demandas futuras pelos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para o município de Jardim ao longo do horizonte
temporal deste instrumento de gestão (2014-2033).
Posteriormente, são retratadas as Prospectivas e Diretrizes Técnicas para o Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos que estabelecem um conjunto de instruções e indicações que
deverão ser seguidas, a termo, para a estruturação de um cenário planejado, propiciando o atendimento
das demandas e a aplicação do planejamento estratégico, além de sanar as deficiências apontadas no
Diagnóstico.
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Consecutivamente, são apresentados os Objetivos Específicos e Metas para o Sistema de
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, visando o fortalecimento institucional, administrativo,
operacional e de modernização tecnológica com inclusão socioeconômica. Destaca-se que sua
construção foi alinhada com o estabelecido em normativas federais, estaduais e municipais,
principalmente, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com a Política Nacional de Saneamento
Básico (Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007).
Por fim, são expostos os Programas de governo municipal específicos para a melhoria do
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município, no qual são estabelecidos Ações
e Projetos pré-definidos para o alcance dos Objetivos Específicos e das Metas supracitadas,
compatibilizados com o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade social do
município. Destaca-se que a definição das ações e projetos componentes dos Programas de governo
considerou, principalmente, as exigências e preconizações legais e a viabilidade temporal para sua
execução, bem como os custos envolvidos em sua implementação, as aspirações sociais e o montante
de recursos a serem destinados para sua execução.
Conclui-se o PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos expondo-se
os custos das ações primárias a serem desenvolvidas, bem como elencando as principais fontes de
recursos existentes para viabilizar a concretização do planejado.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
O diagnóstico situacional da gestão e do gerenciamento do sistema de limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos do município de Jardim se embasou nas informações e dados fornecidos por
gestores da Prefeitura Municipal e demais responsáveis pela gestão e gerenciamento fornecidas no dia
11 de julho de 2012, sendo estes confirmados através de vistoria in loco realizadas entre os meses de
julho e agosto de 2012 e de dados retirados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(SNIS).
Neste sentido, foi aplicado um questionário para levantamento das informações preliminares
por meio do qual foram obtidos os principais contatos e dados necessários para organização dos
levantamentos de campo e para a coleta das demais informações.
Na etapa de levantamento in loco foram acompanhados os serviços de limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos que abrangem varrição, poda, capinação e roçada, as formas de acondicionamento
temporário, a coleta e a disposição final dos diversos tipos de resíduos sólidos gerados. Além disso,
visitaram-se os principais estabelecimentos de saúde, buscando acompanhar o gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde gerados por estes.
Foram consultados profissionais que atuam nos diversos órgãos e empresas que integram o
sistema de gerenciamento dos resíduos no município, de maneira que se obtivessem informações
relevantes para a elaboração do presente documento.
Para averiguação da composição física e caracterização dos resíduos gerados no município
foram determinados o peso específico aparente, composição gravimétrica e geração per capita, estudos
estes que serão abordados mais especificamente no subcapítulo 2.2.
Ainda, foram aplicados questionários padronizados direcionados a avaliar a percepção da
sociedade acerca da realidade atual do gerenciamento dos resíduos sólidos e limpeza urbana do
município, com o intuito de se obter um panorama situacional do município na visão da sociedade, sendo
possível diagnosticar problemas pontuais e eventuais que podem não ter sido evidenciados nas visitas
in loco. As respostas, contribuições e complementações da sociedade foram compiladas e agregadas no
subcapítulo 2.4 deste diagnóstico técnico.
Destaca-se que a equipe técnica da empresa Deméter Engenharia Ltda. percorreu a área rural do
município, representada pelos assentamentos Arataba, Guardinha, Quero-Quero e Recanto do Miranda
e o Distrito de Boqueirão, buscando relatar as formas de gerenciamentos e manejo dos resíduos sólidos
das áreas mais afastadas da zona urbana, além de retratar os anseios dessas comunidades.
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CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS
A caracterização do sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos gerados na cidade
de Jardim embasou-se nas informações e dados fornecidos pela Prefeitura Municipal e pelos
responsáveis pela gestão e gerenciamento, sendo estes confirmados através de levantamentos e análises
técnicas in loco.
Neste sentido, buscou-se levantar as informações relevantes e requeridas no Termo de
Referência (2012) elaborado pela FUNASA e na legislação específica (Lei Federal n 12.305/2010),
necessárias para descrever a gestão e o gerenciamento municipal dos resíduos sólidos, e que subsidiarão
a elaboração dos demais produtos que irão compor o Plano Municipal de Saneamento Básico de Jardim.
Assim, a caracterização do sistema em epígrafe está organizada por categoria de resíduos sólidos
gerados (Figura 1), envolvendo itens descritos de maneira informativa e com registros fotográficos,
contribuindo para que os relatos sejam de fácil compreensão, auxiliando na busca de informações para
as etapas posteriores. Ainda, foi elaborado o Mapa 1, no qual podem ser visualizados os principais
equipamentos do serviço de limpeza e manejo dos resíduos sólidos.

Caracterização do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos

Resíduos
Sólidos
Domiciliares e
Comerciais
(RSDC)

Resíduos de
Limpeza
Urbana (RLU)

Resíduos
Verdes (RV)

Resíduos da
Construção
Civil, de
Demolição e
Volumosos
(RCC)

Resíduos com
Logística
Reversa
Obrigatória

Resíduos de
Serviço de
Saúde (RSS)

Figura 1 – Organização da caracterização do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Mapa 1 – Diagrama dos principais equipamentos do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do
município de Jardim/MS.
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais (RSDC)
Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais correspondem aos originários de residências e do
comércio, sendo constituídos basicamente de embalagens plásticas, papéis, vidros, metais diversos,
restos de alimentos, folhas, cascas e sementes, restos de alimentos industrializados, dentre outros. Nos
subitens seguintes são apresentadas as etapas de acondicionamento, coleta e transporte, triagem e
disposição final destes resíduos.
Acondicionamento
A principal forma de acondicionamento temporário dos resíduos sólidos domiciliares,
comerciais e dos prestadores de serviços na cidade de Jardim é através de sacos dispostos em lixeiras
em frente as residências (Figura 2-A). Entretanto, em algumas localidades estes são embalados em sacos
plásticos e armazenados em bombonas (Figura 2-B) ou pendurados na grade da residência, ou ainda,
dispostos diretamente sobre as calçadas/passeios (Figura 2-C). Destaca-se que devido ao grande volume
gerado nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço há um predomínio de bombonas para
este fim.

A

B

C

Figura 2 – Formas de acondicionamento temporário dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de
serviço. (A) lixeira; (B) bombona; e (C) resíduos dispostos sobre a calçada/passeios.
Fonte: Elaborado pelos autores.

A falta de padronização dos coletores utilizados
interfere na eficiência de coleta dos funcionários,
principalmente, proveniente do excesso de peso e
dificuldade de manuseio de alguns recipientes. Ademais,
possibilita o acesso de animais aos sacos dispostos
diretamente sobre as calçadas e/ou passeios públicos,
acarretando na dispersão dos resíduos, assim causando
degradação paisagística, probabilidade de contaminação
e dificuldade na coleta (Figura 3).

Figura 3 – Funcionário da coleta de resíduos sólidos
realizando o despejo de resíduos pesados no
caminhão coletor.
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Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais (RSDC)
O serviço de coleta dos resíduos
domiciliares e comerciais (Figura 4) é
realizado de segunda a sábado no
período da manhã em uma região da
cidade e outra no período da tarde em
setores

definidos,

caminhão

atende

ou
uma

seja,

cada

área

pré-

determinada.
Os funcionários da coleta são
efetivos da Prefeitura Municipal, com 12
trabalhadores

distribuídos

em duas

equipes compostas por 1 motorista e 5

Figura 4 – Execução do serviço de coleta dos resíduos sólidos na
cidade de Jardim/MS

coletores. Cada equipe é auxiliada por

Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

um caminhão compactador, sendo um da Prefeitura com capacidade de 15 m³ e outros dois locados com
12 m³ de capacidade.
Conforme observado na Figura 5, os caminhões de coleta apresentam condições satisfatórias de
uso, porém, segundo informações do gerente de obras de Jardim (2012), esporadicamente ocorrem
alguns problemas mecânicos ou até mesmo oriundos da má condução dos motoristas. Devido a este fato
a Prefeitura Municipal de Jardim possui um caminhão caçamba que realiza a coleta quando os
compactadores estão em manutenção.

Figura 5 – Veículos utilizados para a coleta de resíduos sólidos no município de Jardim/MS
Fonte: Prefeitura Municipal de Jardim/MS (2012.)

Os funcionários utilizam equipamentos de proteção individual (EPI's) fornecidos pela Prefeitura
Municipal, podendo-se destacar as luvas e botinas (Figura 6). No que diz respeito às doenças
ocupacionais, foi relatado que as dores na coluna tratam-se do problema mais frequente e está associado
ao peso dos resíduos carregados pelos garis.
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É importante ressaltar que esta situação se deve à utilização de recipientes inadequados, além
da sobrecarga de peso no acondicionamento temporário dos resíduos sólidos.

Figura 6 - EPI's utilizados pelos trabalhadores da coleta de “lixo”.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

Foi constatado que apesar dos supermercados serem atendidos por uma coleta diferenciada,
observou-se a existência de uma grande quantidade de resíduos recicláveis contaminados com resíduos
orgânicos acarretando na perda da qualidade do material para a triagem, reutilização e reciclagem. Neste
sentido, é essencial a segregação nos pontos geradores e a respectiva coleta seletiva dos resíduos.
Os resíduos coletados são encaminhados para a Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos
(UTR), exceto aqueles que sofrem contaminação devido à ausência de separação nos supermercados,
portanto, destinados diretamente a uma área do “Lixão”.
Triagem, Reciclagem e Compostagem
Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais coletados em Jardim são encaminhados a uma
Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR), localizada em uma área anexa ao “Lixão Municipal”.
Foi informado ainda, que aproximadamente até o ano de 2010 operava uma unidade de compostagem
no local, entretanto, devido ao insucesso neste processo, o projeto foi abandonado.
Destaca-se que parte dos resíduos recicláveis é destinada a empresas que recebem este produto
e os encaminham a uma segunda empresa que realiza a reciclagem do material.
Os subitens seguintes apresentam a caracterização da UTR expondo os aspectos administrativos,
de infraestrutura e mão de obra, bem como a descrição sucinta do processo e o diagnóstico do comércio
de materiais recicláveis.
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Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos
A Unidade de Triagem de Resíduos
Sólidos

(UTR)

está

em

operação,

sendo

administrada por uma empresa terceirizada e
coordenada por uma cooperativa. Esta unidade
está inserida em uma área contigua ao atual
“Lixão”, sendo o entorno caracterizado por
atividades agrícolas.
No que concerne à infraestrutura física da
UTR, a mesma é formada por um Galpão com 3
quartos

utilizados

pelos

funcionários

da

Figura 7– Estrutura física da UTR de Jardim/MS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

cooperativa (Figura 7).
A Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) conta com uma prensa enfardadeira hidráulica em
condições razoáveis de uso (Figura 8), e uma esteira mecânica de aproximadamente 5 metros em más
condições de uso.

Figura 8 - Prensa mecânica utilizada para o processamento dos resíduos recicláveis.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

41
Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Figura 9 - Vista da esteira mecânica utilizada para triagem dos resíduos.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

É importante mencionar que à época da visita in loco a esteira encontrava-se quebrada,
obrigando os cooperados a realizarem a separação do lixo no chão.
Conforme dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Jardim, a alguns anos atrás a UTR
funcionava bem e existia uma alta lucratividade para os cooperados. Houve épocas onde até os
compostos orgânicos eram aproveitados pelos trabalhadores, em uma Unidade de Compostagem que
fora desativada, conforme já mencionado.
Com o passar dos anos muitos dos trabalhadores foram embora ou se envolveram com
alcoolismo de forma que a mão de obra operacional da UTR acabou se tornando escassa resultando na
deterioração da estrutura até então existente.
Comércio de Produtos Recicláveis
As informações sobre empresas que prestam serviços correlacionados aos materiais recicláveis
são de difícil acesso, uma vez que, não há um cadastramento das mesmas. Portanto, estima-se que quinze
empresas trabalham com sucatas, ferro velho e materiais recicláveis em Jardim, sendo a destinação da
revenda variável de acordo com o melhor preço, porém, aponta-se Campo Grande como uma das
principais localidades receptoras.
Disposição Final
Atualmente, a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais é realizada no
lixão municipal, entretanto este panorama deve mudar em breve com a finalização do aterro sanitário
consorciado. Nos subtópicos seguintes são apresentadas as descrições destes locais.
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Lixão
O lixão para onde são encaminhados os resíduos domiciliares de Jardim está localizado a
aproximadamente 4,2 km do núcleo urbano, havendo a presença de um bairro a cerca de 1,25 km do
local. A área está devidamente cercada (cerca de quatro fios com arame farpado), porém ficou
evidenciado a partir de vistoria in loco que o portão permanece sempre aberto e não existe nenhuma
medida de controle ao acesso de pessoas (Figura 10).

Figura 10 - Entrada do lixão de Jardim/MS devidamente cercado, porém com o portão de entrada aberto.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 02/08/2012.

O local possui dois portões de acesso, um principal que dá acesso à UTR, e outro que permite o
acesso direto à área de descarte final dos resíduos sólidos. Durante a visita ao “lixão” ficou evidenciada
a separação na disposição dos resíduos domiciliares, resíduos de podas e construção civil.
No lado Leste do lixão estão dispostos os resíduos de podas e de construção civil (Figura 11).
Segundo informações de trabalhadores do lixão, neste local existia uma vala onde era realizada a
disposição de resíduos domiciliares e que após certo período se esgotou havendo a necessidade de fechála.

Figura 11 – Resíduos de podas e construção civil dispostos no lixão de Jardim/MS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 02/08/2012.
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No local foi observada a queima de resíduos realizada pelos catadores que frequentam o local
em busca de resíduos passíveis de reciclagem (Figura 12).

Figura 12 – Queima de resíduos no lixão de Jardim/MS
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 02/08/2012.

Ainda, foi constatada a ocorrência de diversos animais na área, possíveis macrovetores de
doenças vinculadas ao acúmulo dos resíduos sólidos, destacando-se a presença de cachorros, gatos e
aves no local (Figura 13).

Figura 13 – Presença de várias aves (indicadas pela seta) no local de disposição final do lixo.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 02/08/2012.

Na porção Oeste do lixão municipal são despejados os resíduos domiciliares coletados pela
Prefeitura Municipal. No local existe uma vala aberta onde os resíduos são lançados. Segundo
informações da Prefeitura Municipal, estes resíduos são dispostos no solo para que os catadores da
cooperativa façam a separação do material reciclável e após alguns dias (período para secagem do
material), este é disposto na vala com o auxílio de um trator esteira. Devido a esta separação é possível
verificar a presença de resíduos espalhados por todo o lixão (Figura 14).
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Figura 14 – Resíduos domiciliares espalhados pelo lixão de Jardim/MS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 02/08/2012.

Na Figura 15 pode-se observar que devido a ação da chuva e do chorume liberado pelos
resíduos, na vala existe certa quantidade de resíduos líquidos infiltrando diariamente no solo. Ademais,
o líquido parado atrai e favorece a proliferação de vetores, no caso de efluente com elevado teor de
matéria orgânica, é favorecida a proliferação do mosquito transmissor de leishmaniose (doença
preocupante para a saúde pública).

Figura 15 – Efluentes líquidos encontrados na vala de disposição dos resíduos sólidos em Jardim/MS
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 02/08/2012.

A Prefeitura Municipal possui um trator esteira (Figura 16) que realiza o despejo dos resíduos
na vala. Atualmente este mesmo trator é utilizado para abrir uma nova vala que será utilizada
futuramente para disposição dos resíduos sólidos domésticos (Figura 17).
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Figura 16 – Trator esteira utilizado para serviços gerais no lixão de Jardim/MS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 02/08/2012.

Figura 17 – Futura vala para disposição dos resíduos sólidos domésticos de Jardim/MS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 02/08/2012.

Aterro Sanitário
Segundo dados fornecidos pela empresa WF Ambiental, foi elaborado em 2004, um projeto de
Aterro Sanitário consorciado entre as cidades de Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim e
Nioaque (Figura 18). À época determinou-se que o aterro estivesse localizado próximo a cidade de
Jardim.
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Figura 18 – Placa com informações gerais à respeito do Aterro Sanitário consorciado entre municípios integrantes do
CIDEMA.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda.,14/07/2012.

A área encontra-se às margens da rodovia BR 267, distante aproximadamente 5 km da cidade
de Jardim e possui cerca de 36,2 hectares. Está localizada fora do perímetro urbano, e se apresenta
cercada de fazendas e sítios, com predominância da prática de pecuária no entorno.
O local possui as seguintes coordenadas geográficas:
 Latitude: 21° 29’ 10” S;
 Longitude: 56° 12’41” W;
 Altitude: 312 metros
Visando ilustrar a localização, bem como os limites do aterro consorciado, foi confeccionada a
Figura 19.
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Figura 19 – Localização do aterro sanitário consorciado entre as cidades de Jardim, Nioaque, Bela Vista, Guia Lopes da Laguna e Bonito.
Fonte: Elaborado pelos autores

48
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Versão 01 – Maio/2014

O acesso ao local é feito pela rodovia BR 267.
Com base em informações do Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transportes (DNIT) a área está
localizada nas proximidades do trecho do km 490,
onde este segmento é pavimentado e apresenta boas
condições de trafegabilidade.
Em vistoria técnica in loco, pode-se observar
que o aterro encontra-se cercado e com o portão de
entrada fechado com um cadeado (Figura 20). Para Figura 20 – Imagem ilustrando a entrada devidamente
uma maior segurança, devido a vala existente, o local fechada que dificulta a presença de pessoas não
autorizadas.

dispõe de placas de aviso, como pode ser observado Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 14/07/2012.
na Figura 21.

Figura 21 – Placas de sinalização no interior do Aterro Sanitário alertando sobre os perigos existentes no local.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 14/07/2012.

Ainda em visita ao local, foi notada a presença de animais (bovinos) no interior do aterro
sanitário, como mostra a Figura 22.
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Figura 22 – Presença de gado no interior do aterro sanitário do CIDEMA.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda.,03/08/2012.

Resíduos de Limpeza Pública
Este tópico traz a caraterização do gerenciamento dos resíduos de limpeza pública, bem como a
forma de disposição final. Para este Plano entendem-se como resíduos de limpeza pública os oriundos
dos serviços de varrição, capinação e roçada.
Caracterização do gerenciamento dos resíduos da limpeza pública
Jardim apresenta

um

panorama favorável no aspecto
referente à limpeza pública, pois
não foram observados terrenos
baldios abandonados, apenas
com alguns pontos isolados de
acúmulo de resíduo avistados
pela

cidade

(Figura

23).

Ademais a mesma apresenta um
aspecto

de

limpeza

e

conservação pelo fato das vias
públicas e canteiros em sua
maioria

apresentarem-se

devidamente pintados, limpos e
com grama aparada (Figura 24).

Figura 23 - Um dos pontos isolados onde foram observados resíduos na via
e calçada.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 14/07/2012.
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Figura 24 – Vista de uma das ruas de Jardim, evidenciando as boas condições de limpeza das vias públicas da cidade.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 14/07/2012.

A empresa Gaino Empreiteira Rural e Urbana é responsável pelo serviço de varrição,
jardinagem, poda e conservação dos meios fios da cidade e conta com um quadro de 25 funcionários. A
empresa dispõe de uma frota de 3 veículos; uma F- 4000, uma F – 1000 e uma pampa.
A varrição das ruas é realizada por equipes com 4 trabalhadores cada, que utilizam os EPI's
necessários para seu ofício (luvas e botas). Os trabalhadores fazem diversos montes com os resíduos da
varrição para posteriormente um caminhão realizar a coleta. Foi relatado que devido a grande quantidade
de areia na cidade em algumas épocas do ano não é possível fazer a varrição, sendo utilizado somente
soprador para o serviço.
No que concerne aos setores de varrição e a metragem de ruas varridas, foi confeccionada a
Figura 25.
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Figura 25 – Setores de Varrição e metragem de ruas varridas de Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Destinação final
De acordo com informações da empresa Gaino Empreiteira Rural e Urbana, os resíduos da
varrição são destinados para o lixão municipal de Jardim.
Resíduos Verdes (RV)
Definem-se como resíduos verdes aqueles provenientes da manutenção de parques, praças, áreas
verdes e jardins, redes de distribuição de energia, telefonia e outras. São caracterizados normalmente
por troncos, galhos finos e folhas. Este tópico visa apresentar a caracterização do gerenciamento e da
disposição final destes materiais.
Caracterização do Gerenciamento dos Resíduos Verdes
As podas e roçadas, bem como a coleta destes resíduos é realizada pela empresa Gaino
Empreiteira Rural e Urbana contratada pela Prefeitura Municipal de Jardim. As podas de árvores são
realizadas uma vez por semana ou conforme a demanda.
A prestadora do serviço utiliza em torno de 10 funcionários para o serviço de roçada e capina
do município, sendo que a quantidade dos trabalhadores varia de acordo com a época do ano e a
quantidade de serviço que necessita ser realizado.
Para auxiliar na execução da roçada e poda de árvores a empresa fornece enxadas, roçadeiras,
foices e motosserras em quantidades suficientes para que todos os trabalhadores realizem o serviço
adequadamente (Figura 26). Para a coleta dos mesmos a empresa conta com uma F-4000, uma F-1000
e uma Pampa.

Figura 26 – Funcionários da empresa Gaino Empreiteira realizando o serviço de roçada na cidade de Jardim/MS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.
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Destinação Final
De acordo com informações da empresa Gaino Empreiteira Rural e Urbana, os resíduos verdes
oriundo de podas de árvores e corte de gramíneas são destinados para o lixão municipal de Jardim.
Resíduos da Construção Civil, Demolição e Volumosos
Os resíduos da construção civil e demolição (RCC) são predominantemente os restos de
alvenarias, argamassas, concreto, asfalto, madeira e solo. Além de embalagens em geral, tubos, fiação,
metais, madeira, gesso e alguns resíduos potencialmente perigosos como alguns tipos de óleos, graxas,
impermeabilizantes, solventes, tintas e baterias de ferramentas.
Já os resíduos volumosos são constituídos por peças de grandes dimensões como móveis e
utensílios domésticos, grandes embalagens e outros resíduos não industriais e não coletados pelo sistema
de recolhimento convencional.
Devido a estes resíduos serem comumente removidos e dispostos conjuntamente, deste modo
também são abordados neste diagnóstico, que traz a seguir a caracterização do gerenciamento, bem
como do local de disposição final.
Caracterização do Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, Demolição e
Volumosos
Em vistoria in loco pode-se observar que em alguns locais da cidade de Jardim são encontrados
depositados de maneira incorreta resíduos de podas e construção civil conforme mostrado na Figura 27.
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Figura 27 – Resíduos de poda e de construção civil dispostos de maneira inadequada na cidade de Jardim/MS
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

De acordo com a empresa Gaino Empreiteira Rural e Urbana, os resíduos são coletados com
auxílio de uma F-4000 e uma F-1000, ambas utilizadas em diversos serviços prestados pela empresa.
Destinação final
Os resíduos de construção civil, demolição e volumosos são destinados para o lixão municipal
de Jardim. Ainda, foi informado que os resíduos de construção civil, algumas vezes, são dispostos em
locais com necessidade de aterramento.
Resíduos com logística reversa obrigatória
A Lei Federal nº 12.305/2010 determina como obrigatório estruturar e implementar sistemas de
logística reversa1, através do retorno dos produtos (Figura 28) após o uso pelo consumidor, de forma

“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (Lei Federal nº12.305/2010)
1
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independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, aos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos.

Agrotóxicos, seus resíduos e
embalagens, assim como
outros produtos cuja
embalagem, após o uso,
constitua resíduo perigoso

Pilhas e Baterias

Pneus

Óleos lubrificantes, seus
resíduos e embalagens

Lâmpadas fluorescentes, de
vapor de sódio e mercúrio e de
luz mista

Produtos eletroeletrônicos e
seus componentes

Figura 28 – Produtos com logística reversa obrigatória
Fonte: A partir da Lei Federal nº 12.305/2010.

Apesar de haver legislação estabelecendo a logística reversa, ainda não existem sistemas
funcionando plenamente para todos os produtos objetos da obrigatoriedade. Neste tópico apresenta-se o
gerenciamento destes resíduos no município de Jardim/MS
Além da Lei Federal nº 12.305/2010, a Lei Federal nº 9.974/2000 e o Decreto nº 4.074/2002
definem que a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos é de responsabilidade de todos
os agentes atuantes na produção agrícola: agricultores, canais de distribuição/cooperativas, indústria
fabricante e o poder público.
Segundo dados da Prefeitura Municipal de Jardim, as embalagens vazias de agrotóxicos são
recolhidas pelas próprias lojas agropecuárias que fazem a venda do mesmo. Estes materiais obedecem
a logística reversa, de maneira que após seu uso as embalagens vazias devem obrigatoriamente ser
devolvidas em um ponto autorizado de coleta, para sua correta destinação final.
Durante as visitas técnicas realizadas em Jardim, ficou evidenciada a falta de programas na área
da logística reversa. No que concerne às pilhas, baterias, pneus, óleos, lâmpadas, e produtos eletrônicos,
não existe nenhuma ação de gerenciamento diferenciado destes resíduos, sendo coletados e descartados
juntamente com os resíduos domiciliares e comerciais.
Resíduos de Óleos Comestíveis
Os resíduos de óleos comestíveis são os empregados no preparo de alimentos, geralmente de
origem vegetal, sendo estes altamente poluentes, estima-se que 1 litro deste resíduo é capaz de
contaminar 1 milhão de litros de água, entretanto não há um gerenciamento adequado e diferenciado no
município para este composto (resíduo).
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Resíduos Industriais
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) infere que o Estado de Mato Grosso do Sul
elaborou o Inventário de Resíduos Industriais, conforme exigência estabelecida na Resolução
CONAMA nº 313/2002. Entretanto, não existe publicação deste trabalho.
Frente a esta dificuldade, a identificação dos geradores de resíduos industriais ficou prejudicada,
visto que a Prefeitura Municipal não possui um cadastramento para estes geradores.
Cabe ressaltar que, a Prefeitura Municipal informou que existem empresas de torno e solda que
geram como resíduo o ferro, e ainda as oficinas que tem como resíduos os óleos, graxas, e material
contaminado com estes.
Neste sentido, é importante mencionar que a gestão dos Resíduos Sólidos Industriais é de
responsabilidade do gerador, e cabe ao poder público, a responsabilidade da fiscalização na ocorrência
ou não do correto gerenciamento destes resíduos.
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)
A cidade de Jardim conta com um Hospital Geral, uma Unidade Básica de Saúde, cinco
Unidades Estratégicas de Saúde Familiar, além de clínicas médicas e farmácias, cujos resíduos gerados
podem conferir risco de contaminação e que, portanto, devem receber uma destinação diferenciada e
adequada. Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, as unidades de saúde são
alocadas conforme apresentado no Quadro 1.
Quadro 1– Localização das Unidades de Saúde Pública de Jardim/MS.
Unidade de Saúde

Localização

ESF I – Dr. Reinaldo de Arruda

Rua Magloria Rodrigues da Silva

ESF II – Dra. Maria de Lourdes dos Reis

Rua Valfrido Coimbra Grubert

ESF III – Galton Carvalho de Leite

Rua Fernando Augusto de Freitas

ESF IV – Dr. Antônio Luiz Coimbra Grubert

Rua José de Alencar

ESF Rural – Distrito de Boqueirão

Distrito de Boqueirão

PACS – UBS Nestor Pereira

Rua Antônio Pinto Pereira

Hospital Marechal Rondon

Avenida 11 de Dezembro

Fonte: A partir da Prefeitura Municipal de Jardim.

Acondicionamento
O descarte dos resíduos infectantes no Hospital Marechal Rondon é realizado separadamente
dos resíduos comuns, sendo utilizadas para tal fim, lixeiras com identificação de quais resíduos podem
ser descartados (Figura 29)
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Figura 29 – Diferenciação entre as lixeiras de resíduos comuns e contaminantes.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 12/07/2012.

Destaca-se que a resolução n˚ 33/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
determina que os lixos contaminados devem ser acondicionados em sacos branco leitoso, resistentes a
ruptura e vazamento, impermeáveis, da forma como recomenda/dispõe a NBR 9191/2000. Este fato
facilita na separação dos resíduos
evitando a disposição inadequada,
porém

conforme

pode

ser

observado na imagem acima,
tanto os resíduos comuns como
contaminados são descartados em
sacos pretos.
Os resíduos que podem
ocasionar perfurações e cortes são
descartados em recipiente do tipo
"descartex",

constituído

de

papelão rígido e identificado pela
cor amarela com o símbolo de Figura 30 – Caixa de papelão do tipo “descartex” própria para armazenagem
dos perfurocortantes.

material infectante (Figura 30).

Fonte: Deméter Engenharia Ltda.,12/07/2012.

Existe uma estrutura em alvenaria coberta e fechada, com divisão para armazenar os resíduos
infectantes e comuns, separadamente. Em vistoria in loco notou-se que os mesmos possuem placa de
informação, porém estão sem cadeados, podendo ocasionar acidentes dada a facilidade de acesso por
parte de pessoas desinformadas sobre o conteúdo dos resíduos armazenados (Figura 31).
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Figura 31 – Estrutura em alvenaria utilizada para acondicionar os resíduos gerados na Unidade de Pronto Atendimento.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda.,12/07/2012.

Os resíduos são acondicionados em bombonas fechadas no interior do galpão no Hospital
Municipal e em áreas externas nos pátios dos postos de saúde o que reduz o risco de contaminação do
local e facilita a destinação deste material na sua coleta pelo serviço especializado (Figura 32).

Figura 32 – Vista interior da estrutura em alvenaria de armazenamento dos resíduos hospitalares. Pode ser observada
a organização e limpeza do local.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 12/07/2012.

Coleta e Transporte
A Prefeitura Municipal de Jardim possui convênio com a empresa Atitude Ambiental, sendo
esta responsável pela coleta e destinação final dos resíduos de serviço de saúde gerados nos
estabelecimentos públicos. O recolhimento destes materiais no hospital municipal é realizado com
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frequência mensal, já nas demais unidades de saúde públicas a coleta é feita de acordo com a
necessidade.
Segundo informações da Vigilância Sanitária de Jardim os resíduos de serviço de saúde gerados
nas unidades particulares são coletados uma vez por mês pela mesma empresa, Atitude Ambiental, e
não existem no município empresas que realizem a destinação inadequada destes resíduos.
CARACTERIZAÇÃO
COMERCIAIS

FÍSICA

DOS

RESÍDUOS

SÓLIDOS

DOMICILIARES

E

Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM, 2001), as características
dos resíduos sólidos podem variar em função de aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos e
climáticos, sendo estes fatores os que diferenciam as cidades entre si.
Portanto, para a determinação das características dos resíduos sólidos gerados no município de
Jardim realizou-se a determinação do peso específico aparente (kg/m³) e sua composição gravimétrica.
As metodologias para a obtenção das características supracitadas foram adaptadas do IPT/CEMPRE
(2000) e do IBAM (2001) e estão descritas nos subitens seguintes.
Metodologia
Neste item são apresentados os métodos de análise e cálculo do peso especifico aparente, da
composição gravimétrica, e da geração per capita dos habitantes residentes no município de Jardim/MS.
Peso Específico Aparente
Este parâmetro representa o peso do lixo solto em função do volume ocupado livremente, sem
qualquer compactação, expresso em kg/m³. (IBAM, 2001).
A determinação do peso específico aparente dos resíduos sólidos é de grande importância, pois
este possibilita o correto dimensionamento da frota necessária para realizar o transporte dos resíduos
coletados, os locais de disposição temporária de resíduos (Contêineres, caçambas estacionárias, etc.) e
outros equipamentos e instalações.
Foram realizadas 33 amostragens para a determinação do peso específico aparente do resíduo
gerado no município. Para a realização do ensaio de determinação do peso especifico, foi inicialmente
descarregada aproximadamente uma tonelada de resíduos contadas em um caminhão compactador. Em
seguida com o auxílio de uma bombona de volume conhecido foram coletadas amostras de resíduos
preenchendo-a e pesando a quantidade de material presente na amostra (Figura 33).
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Figura 33 – Amostragem dos resíduos sólidos em um dos pontos para a determinação do peso específico aparente.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

Este procedimento foi repetido buscando abranger todo o entorno e todo o montante de resíduos,
até que o somatório em massa das amostras tivesse aproximadamente 100 kg, sendo necessário para
isto, um total de 33 amostragens.
Para realizar as 33 amostragens, foi utilizada uma Bombona (Figura 34) de volume conhecido
(100 litros) e uma balança mecânica com capacidade de até 150 kg e precisão de 0,1 kg.

Característica do Recipiente adotado:
 Recipiente Rígido


Volume: 0,1 m³



Peso do Recipiente: 0,7 kg

Figura 34 – Recipiente utilizado para a determinação do peso específico aparente dos resíduos sólidos.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

Salienta-se que devido à utilização de caminhões compactadores, os resíduos sólidos estavam
pré-compactados, porém o grau de compactação fora amenizado pelo ato de descarga dos resíduos ao
solo pelo próprio veículo.
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Composição Gravimétrica
A composição gravimétrica ou composição física dos resíduos sólidos indica a porcentagem que
cada componente representa em relação ao peso total da amostra que está sendo analisada. Este tipo de
determinação é primordial para qualquer projeto relacionado aos resíduos sólidos, sendo utilizado dentre
outros fins, para o dimensionamento de unidades de triagem, compostagem e de outras atividades da
limpeza urbana.
Tal caracterização é de fundamental importância, pois possibilita também o estudo do
comportamento físico dos elementos que compõe os resíduos podendo-se, portanto compreender melhor
a massa como um todo. As características dos resíduos influenciam a umidade, o peso específico seco,
o peso específico úmido, o peso específico das partículas sólidas dos materiais, a compressibilidade e a
resistência das células nos aterros de lançamento final (FARIAS e BRITO, 2000).
Tendo em vista a dificuldade de segregar todos os componentes dos resíduos sólidos amostrados
estabeleceu-se o agrupamento de alguns componentes e a definição de uma categoria classificada como
“outros”, no qual componentes como Tetra Pack, isopor e pedaços de madeira e sapatos que não se
encaixaram nas características das outras categorias eram destinados. Sendo assim, foram estabelecidas
as categorias apresentadas na Figura 35.

Figura 35 – Categorias dos resíduos sólidos estabelecidas para a determinação da composição gravimétrica.
Fonte: Elaborado pelos autores.

É importante mencionar que na classe "sanitários" foram agrupados fraldas, papéis higiênicos e
absorventes. Com relação ao papelão e papel, devido ao pequeno volume registrado no ensaio de
composição gravimétrica, estes materiais foram unidos em uma mesma classe.
A determinação gravimétrica se deu através do rompimento das sacolas de lixo utilizadas para
obtenção do peso específico, conforme a Figura 36. Com o material separado, foi feita uma
homogeneização dos resíduos (Figura 37) para tornar o ensaio mais representativo.
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Figura 36 – Rompimento dos sacos e sacolas para a determinação do peso específico dos resíduos sólidos de Jardim/MS
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

Figura 37 – Homogeneização dos resíduos sólidos após o rompimento das sacolas.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

Após a homogeneização fora realizado com o auxílio de enxadas o quarteamento do lixo (Figura
38), dividindo-o em 4 (quatro) partes aproximadamente iguais. Em seguida são retiradas duas partes
(Figura 39) de uma mesma diagonal.

Figura 38 – Quarteamento do lixo após sua homogeneização.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.
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Figura 39 – Primeiro quarteamento onde se retirou duas quartas-partes de uma mesma diagonal.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

As duas partes restantes foram novamente reunidas e homogeneizadas para que se realizasse
novo quarteamento. A Figura 40 retrata a execução do segundo quarteamento, onde o montante de
resíduos homogeneizados foi novamente dividido em 4 (quatro) parcelas, e duas partes da diagonal
oposta a retirada na etapa anterior foram removidas.

Figura 40 – Segundo quarteamento seguindo as etapas de homogeneização, quarteamento e retirada de duas partes em
mesma diagonal.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

Os dois “montes” resultantes compõe o volume de resíduos que fora trabalhado para a
determinação da composição gravimétrica com 84,10 kg.
Findando o processo, realizou-se a separação manual dos resíduos nas categorias previamente
definidas, sendo estas: papel/papelão, tecido, plásticos, sanitários, metais, vidro, matéria orgânica e
outros, que em seguida foram separadamente pesadas (Figura 41).
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Figura 41 – Separação dos materiais para determinação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos de Jardim/MS
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 13/07/2012.

Geração Per Capita
A geração per capita de resíduos sólidos é a quantidade gerada diariamente relacionada com o
número de habitantes de uma região ou município. Portanto a geração per capita pode ser definida pela
seguinte fórmula:
𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Muitos autores correlacionam a geração per capita com a população, sendo que quanto maior
for a população maior será a geração per capita de resíduos sólidos, sendo as faixas mais utilizadas
apresentadas no Tabela 1.
Cabe ressaltar que em tal cálculo foi levado em conta apenas a população urbana dos municípios.
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Tabela 1 – Faixas teóricas mais utilizadas de geração per capita de resíduos sólidos
População Urbana
(hab.)

Geração Per Capita
(kg/hab./dia)

Até 30 mil

0,50

Média

De 30 mil a 500 mil

De 0,50 a 0,80

Grande

De 500 mil a 5 milhões

De 0,80 a 1,00

Acima de 5 milhões

Acima de 1,00

Tamanho da Cidade
Pequena

Megalópole

Fonte: Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – IBAM,2001.

A geração per capita dos resíduos sólidos fora estimada a partir de dados secundários, obtidos
com a Prefeitura Municipal e pela empresa responsável pelo gerenciamento (coleta e destinação) dos
resíduos sólidos.
Para o cálculo da estimativa de geração de resíduos sólidos fora levado em consideração o
número de viagens realizadas pelos caminhões coletores, capacidade dos caminhões, peso específico
aparente e o grau de compactação dos resíduos em caminhões compactadores (valor do coeficiente de
compactação adotado igual a 2,5).
Resultados
Neste item serão retratados os resultados obtidos referentes ao peso específico, geração per
capita e composição gravimétrica, ambos realizados no dia 13 de julho de 2012 na cidade de Jardim/MS.
Peso Específico
Os resultados obtidos para as amostras do peso específico aparente no município são
apresentados na Tabela 2 e no Gráfico 1, que apresentou valor médio de 122,39 kg/m³ e o adotado neste
instrumento de planejamento.
Tabela 2 – Peso específico aparente das amostras coletadas de resíduos sólidos no município de Jardim.
Amostra

Peso Específico (kg/m³)

Amostra

Peso Específico (kg/m³)

1

107

18

107

2

25

19

90

3

156

20

125

4

77

21

129

5

30

22

86

6

135

23

136

7

110

24

131

8

68

25

147

9

85

26

128

10

165

27

144

11

78

28

136
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Amostra

Peso Específico (kg/m³)

Amostra

Peso Específico (kg/m³)

12

206

29

170

13

88

30

164

14

130

31

206

15

165

32

170

16

87

33

91

17

167

Média

122,39

122,39

91,0

167,0
107,0
90,0
125,0
129,0
86,0
136,0
131,0
147,0
128,0
144,0
136,0
170,0
164,0

87,0

88,0

78,0

68,0
85,0

130,0

165,0

165,0

Média

170,0

206,0

Peso Específico (Kg/m³)

30,0

77,0

100

50

135,0
110,0

107,0

150

156,0

200

25,0

Peso Específico (kg/m³)

250

206,0

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Gráfico 1 – Peso específico aparente das amostras coletadas de resíduos sólidos no município de Jardim.
Fonte: elaborado pelos autores.

Composição Gravimétrica
A composição dos resíduos sólidos gerados em Jardim, averiguada em visita in loco, é
apresentada no Gráfico 2. Observa-se que a maior parte dos resíduos sólidos gerados no município
corresponde à matéria orgânica, representando, 49,35% do total gerado. Seguindo com maior
representatividade quantitativa, o plástico e o sanitário, com respectivamente 17,00% e 10,46% do total
gerado.
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Sanitários
10,46%
Matéria Orgânica
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Gráfico 2 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos do município de Jardim.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Geração Per Capita
A estimativa obtida para geração per capita em Jardim é apresentada na Tabela 3.
Tabela 3 – Geração estimada de Resíduos Sólidos e Geração per capita no ano de 2012.
Município

Volume
médio
Diário (m³)

Volume Médio
Semanal (m³)

Quantidade
Média Diária
(kg)

Quantidade
Média Mensal
(kg)

Geração per capita
(kg/hab./dia)

Jardim

77,14

540

23.603,79

660.906

0,97

Fonte: Elaborado pelos autores.

Comparando-se a Tabela 3 com a Tabela 1 pode-se observar que o valor estimado de geração
de resíduos sólidos no município de Jardim está acima do valor de referência que é de 0,50 a 0,80
kg/hab./dia para municípios com até 30 mil habitantes, classificados como cidades pequenas, onde se
enquadra o município estudado.
Pode-se concluir que dentre os diversos fatores que podem explicar este valor acima da média,
é o fato de Jardim ser uma cidade turística, apresentando população flutuante considerável. Ademais,
comparando com a região Sudeste, Jardim apresenta uma das maiores renda per capita entre os
municípios.
CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
O artigo 29 da Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece que os serviços públicos de saneamento
básico terão sua sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante a
remuneração pela cobrança dos serviços. No caso do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos poderá ser realizada através de taxas ou tarifas e outras formas de cobrança, em conformidade
com o regime de prestação de serviço ou de suas atividades.
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Neste sentido, a Prefeitura Municipal realiza a cobrança deste serviço através de uma taxa
vinculada ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE ACERCA DA LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS
Além dos dados obtidos junto aos órgãos administrativos e correlatos houve a necessidade de
envolver a sociedade jardinense no estudo, assim construindo um diagnóstico técnico participativo do
sistema de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Neste sentido, foram aplicados 93
questionários com indagações acerca deste serviço junto aos habitantes de Jardim de forma que as
amostras abrangessem toda a cidade.
Primeiramente, obteve-se informação sobre a cobertura do serviço de coleta convencional e
seletiva dos resíduos sólidos no município, em que 100% dos entrevistados relataram possuir a coleta
convencional de resíduos e apenas 3,23% informaram serem contemplados pela coleta seletiva (Gráfico
3). Ainda, 10,75% relataram realizar a separação dos materiais recicláveis, 3,23% efetuam a venda de
alguma categoria de resíduos sólidos recicláveis e 24,73% verificaram a ocorrência de catadores

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

informais nas ruas, principalmente, na busca de materiais nobres (latinha, cobre, etc.).

80,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,56%

0,00%

0,00%

20,00%

0,00%

40,00%

9,52%

60,00%

0,00%

Coleta convencional de Resíduos Sólidos

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos

Gráfico 3 – Percentual dos entrevistados que relataram serem atendidos pelos serviços de coleta convencional e coleta
seletiva.
Fonte: A partir dos questionários participativos (2012).

Inerente a isto, obteve-se que apenas 1,08% da comunidade possui conhecimento sobre locais
de entrega de pilhas e baterias e óleos de cozinha, sendo este valor muito baixo (Gráfico 4). Somente no
Bairro Vila Angélica, houve um questionário em que se relatou o conhecimento destes pontos de
entrega. Este fato evidencia a falta de programas e projetos na área da educação ambiental e do incentivo
à logística reversa. Ademais, durante vistoria técnica in loco foi informado pelos representantes na
Prefeitura Municipal a inexistência destes pontos de entrega na cidade de Jardim/MS.
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Existem pontos de entrega de pilhas, baterias e óleo de cozinha?
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Gráfico 4 – Relato dos entrevistados quanto ao conhecimento de locais de entrega de pilhas e baterias e óleo de cozinha.
Fonte: A partir dos questionários participativos (2012).

Quanto à percepção da comunidade jardinense sobre a existência de resíduos espalhados nas
vias e passeios públicos, foi constatado um índice relativamente baixo de relatos afirmando a ocorrência
de tal problema, com 22,83 % dos entrevistados. O Bairro Vila Angélica apresentou o maior índice com
47,06% dos populares apontando este problema, seguido pelo Bairro Centro com 33,33% (Gráfico 5).

Existem resíduos espalhados pelas vias e passeios públicos?
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Gráfico 5 – Percepção da comunidade jardinense acerca da existência de resíduos sólidos espalhados nas vias e passeios
públicos
Fonte: A partir dos questionários participativos (2012).

Com exceção do Bairro Vila Angélica, onde aproximadamente 50% dos entrevistados indicaram
que existem resíduos espalhados nas vias e passeios público, os demais bairros estão condizentes ao que
foi diagnosticado com relação a limpeza das vias públicas.
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Neste sentido, foi questionado sobre locais com acúmulo de resíduos sólidos domiciliares,
comerciais, da construção civil, demolição e volumosos, sendo que 33,70% dos entrevistados relatou a
ocorrência de localidades com estas características. Os Bairros Cohab Aeroporto e Vila Angélica foram
as localidades com maiores valores 50,00% e 47,06, respectivamente (Gráfico 6).

Há locais com acúmulo de lixo e entulho?

100,00%
80,00%
60,00%
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0,00%

0,00%

0,00%

Gráfico 6 – Percepção da comunidade jardinense acerca da existência de locais com acúmulo de lixo e entulho.
Fonte: A partir dos questionários participativos (2012).

Através deste instrumento participativo, a comunidade jardinense classificou a qualidade do
serviço de limpeza pública (varrição, capinação e roçada) prestado pela empresa Gaino Empreiteira
Rural e Urbana, onde a categoria “Boa” obteve maior incidência com 75,27% dos entrevistados, seguida
pelo “Regular” com 21,51%. Ainda, 3,23% responderam que o serviço possui uma qualidade ruim
(Gráfico 7).

Boa
75,27%
Regular
21,50%

Ruim
3,23%
Gráfico 7 - Avaliação da qualidade do serviço de limpeza pública pela comunidade jardinense.
Fonte: A partir dos questionários participativos (2012).
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Estes resultados evidenciam a satisfação por boa parte da população com a qualidade do serviço
prestado. Por fim, foi indagado aos entrevistados acerca da qualidade do serviço de coleta dos resíduos
domiciliares, cuja a sistematização dos dados revelou um cenário de aprovação do serviço pela
comunidade, uma vez que, 94,62% classificaram como “Bom” e 4,30% como “Regular”.

Bom
94,62%

Ruim
1,08%

Regular
4,30%

Gráfico 8- Avaliação da qualidade do serviço de coleta pública pela comunidade jardinense.
Fonte: A partir dos questionários participativos (2012).
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PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
O prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos consiste no estudo
das estimativas futuras da população e dos quantitativos da geração de resíduos sólidos urbanos no
município de Jardim/MS, o qual considerou fatores críticos que afetam diretamente ou indiretamente os
dois cenários hipotéticos considerados. Deste modo, permite a construção de visões de futuro que
embasarão a formulação estratégica de mecanismos viabilizadores do alcance dos objetivos e metas
através de diretrizes, programas, projetos e ações a serem propostos no Plano, que segundo Brasil
(2007), inclui a instituição ou adequação da organização municipal para o planejamento, a prestação dos
serviços, a regulação, a fiscalização, o controle social, a assistência técnica e ainda, quando necessário,
a gestão associada via convênio de cooperação ou consórcio intermunicipal para o desempenho de uma
ou mais destas funções.
Neste sentido, este capítulo fora estruturado considerando dois cenários distintos e hipotéticos,
um Tendencial e outro Desejado, de forma a transformar as incertezas do ambiente em condições
racionais para a tomada de decisão, a partir de fatores críticos estabelecidos para a evolução do sistema
de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Em seguida são apresentados os estudos de projeção populacional e de geração das diversas
tipologias dos resíduos sólidos urbanos, que estabelecem as demandas futuras a serem atendidas pelo
município ao longo do horizonte temporal do Plano. Frisa-se que para os prognósticos de resíduos
sólidos foram realizadas as estimativas considerando os Resíduos Domiciliares, Comerciais e de
Prestadores de Serviços (RSDC), Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCC), Resíduos
Volumosos (RV), Resíduos de Limpeza Urbana (RLU), de Serviços de Saúde (RSS), e Resíduos de
Logística Reversa Obrigatória, tais como eletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus.
Foram utilizados como base para o estudo de demandas, os dados obtidos no Diagnóstico
Situacional do Sistema Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (ver Capítulo 2) tais como:
caracterização do sistema, caracterização física dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, além de
informações obtidas de diversas fontes bibliográficas, à citar, dados populacionais censitários e de
contagem disponibilizados pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), que auxiliaram na
estimativa de quantitativos.
De posse dos dados, estes foram compilados a fim de prognosticá-los para o horizonte temporal
adotado, que compreende os anos de 2014 a 2033, com base na proposição dos cenários hipotéticos
(Tendencial e Desejado) para o serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, que subsidiará
as etapas subsequentes do presente PMSB para a construção do cenário planejado (almejando o alcance
do cenário Desejado, que deve sempre ser considerado nas revisões periódicas, a fim de que
progressivamente, o cenário planejado se aproxime do desejado).
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Por fim ressalta-se que a importância do estudo de prognóstico, consiste na elucidação do
panorama futuro no que tange os componentes e infraestruturas do sistema de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos, de forma a subsidiar, por meio de informações consistentes advindas da análise dos
cenários Tendencial e Desejado, a tomada de decisão por soluções e procedimentos viáveis dos pontos
de vista técnico, econômico e ambiental.
CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS
A construção de cenários objetiva transformar as incertezas do ambiente em condições racionais
para a tomada de decisões, servindo de referencial para a elaboração do planejamento estratégico do
município de Jardim. Para tanto, inicialmente, foram definidos os fatores críticos do Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos para que, posteriormente, serem estabelecidos os dois cenários
hipotéticos, ou seja, caminhos possíveis em direção ao futuro: o Tendencial e o Desejado. A definição
dos dois cenários construídos é apresentada na Figura 42.

CENÁRIO TENDENCIAL

• A evolução futura dos sistemas de saneamento básico se dará
seguindo as tendências históricas

CENÁRIO DESEJADO

• Ocorrerão melhorias nos sistemas de saneamento básico visando a
universalização e otimização dos serviços

Figura 42 – Visão sintética dos cenários definidos para o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município
de Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores.

O Cenário Tendencial baseia-se no pressuposto de que a situação atual não sofreria grandes
interferências, assim o comportamento das demandas pelo serviço de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, das ações de gerenciamento praticadas e a evolução do comportamento da sociedade
em termos educacionais e culturais seguiriam a tendência histórica levantada no Diagnóstico TécnicoParticipativo (ver Capítulo 2).
Já a construção do Cenário Desejado, considerou os anseios da sociedade em busca da qualidade
de vida, manutenção de um ambiente saudável e equilibrado bem como a promoção da conformidade
legal frente às políticas pública vigentes, ou seja, neste cenário são previstas melhorias desejadas (ideais)
nos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, visando a universalização e otimização
dos mesmos.
Portanto, este subcapítulo tem a incumbência de apresentar os fatores críticos que embasaram a
construção dos cenários e uma descrição destes, focando nos serviços de limpeza pública e manejo de
resíduos sólidos.
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Fatores críticos
Segundo EMBRAPA, fator crítico é qualquer variável (ou conjunto de variáveis) que afeta,
positiva ou negativamente, o desempenho de um sistema. Assim, o processo de construção dos cenários
deste Plano Municipal de Saneamento Básico, iniciou-se a partir da definição dos fatores críticos para a
evolução dos sistema de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos do município durante o horizonte
temporal de 20 anos (Figura 43).
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Ambiental

Figura 43 – Fatores críticos adotados para o sistema de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos do município de
Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Utilizando os fatores críticos elencados como principais itens ponderáveis, construiu-se dois
cenários hipotéticos de evolução dos sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: o
Tendencial e o Desejado, cujas descrições são apresentadas no item seguinte.
Descrição dos cenários
Este item apresenta as descrições dos cenários utilizados como base para o estudo de prognóstico
das demandas do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou seja, o Cenário Tendencial
e o Cenário Desejado.
Cenário Tendencial
O Cenário Tendencial baseia-se no pressuposto de que a situação atual não sofreria grandes
interferências, assim o comportamento das demandas pelo serviço de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos, das ações de gestão e gerenciamento praticadas e a evolução do comportamento da
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sociedade (em termos educacionais e culturais) seguiriam a tendência histórica levantada no Diagnóstico
Situacional do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos apresentado no Capítulo 2.
Desta forma, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos serão serviços oferecidos em toda
a área urbana do município de Jardim através da coleta convencional de resíduos sólidos, varrição, podas
de árvores e das áreas verdes (parques e praças), bem como a capina e a roçada dos canteiros centrais,
praças, parques e passeios públicos.
A geração dos resíduos domiciliares, comerciais e de prestadores do serviço, que atualmente
(2013) é de 0,97 kg/habitante.dia, apresentará um crescimento gradativo durante o horizonte temporal
do Plano, isto é, não irá de encontro ao princípio de redução estabelecido na Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010).
O aumento da geração está associado às poucas e ineficientes ações de educação e sensibilização
ambiental voltada à questão dos resíduos sólidos que produzirão outros fatores negativos como a
dispersão de resíduos sólidos nas vias e passeios públicos, entupimento das bocas de lobo e degradação
dos canais que compõem a macrodrenagem.
Ademais, propiciará a proliferação de vetores e roedores, que podem ser vetores mecânicos de
agentes etiológicos causadores de doenças, tais como: peste, febre amarela, dengue, toxoplasmose,
leishmaniose, cisticercose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera e febre tifoide.
No que concerne ao reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem de resíduos sólidos as ações
se resumirão a Unidade de Triagem de Resíduos já existente e com baixa eficiência. Ademais, a
implantação da coleta seletiva, de uma unidade de compostagem e uma área de triagem e transbordo de
RCC não será efetuada, isto é, grande parte dos resíduos não será reaproveitada.
A disposição final dos resíduos sólidos será realizada em Aterro Sanitário Consorciado, porém,
devido a inexistência de infraestruturas e práticas de redução, reutilização e reciclagem, o mesmo
apresentará vida útil reduzida e custo elevado.
Com objetivo de apresentar uma síntese global do cenário Tendencial foi elaborada a, na qual
são apresentadas as principais características de cada aspecto abordado na construção deste.

CENÁRIO TENDENCIAL

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
• Geração per capita: Crescente
• População Atendida: 100% da urbana
• Ações para reaproveitamento, beneficiamento, reciclagem e compostagem: Poucas
• Destinação Final dos Resiíduos Sólidos: Aterro Sanitário consociado com vida útil reduzida
• Educação Ambiental e Sensibilização: Ações pouco eficientes
Figura 44 – Síntese dos principais aspectos abordados na construção do cenário Tendencial para o sistema de limpeza
pública e manejo de resíduos sólidos.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Cenário Desejado
O Cenário Desejado baseia-se no pressuposto de que a situação atual sofreria grandes
interferências positivas nos serviços correlatos a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, visando
a universalização do atendimento e otimização do mesmo, ou seja, seria construído um cenário muito
próximo do ideal.
Seguindo esta premissa, os serviços de limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos estarão
alinhados com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com a Política Nacional de Saneamento Básico
considerando os princípios, objetivos e prazos estabelecidos nestes instrumentos legais.
Deste modo os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão prestados em toda
a área urbana do município de Jardim através da coleta convencional de resíduos sólidos, varrição, podas
de árvores das áreas verdes (parques e praças), bem como a capina e a roçada dos canteiros centrais,
praças, parques e passeios públicos. Estes serviços serão efetuados com regularidade e qualidade de
modo a atender os anseios da sociedade, além de contribuir com a promoção da saúde pública e com
proteção ambiental.
No que concerne à geração dos resíduos domiciliares, comerciais e de prestadores do serviço
que atualmente (2013) é de 0,97 kg/habitante.dia, haverá uma redução gradativa durante o horizonte
temporal do Plano. Para isto serão realizadas ações de educação e sensibilização ambiental efetivas e
continuadas capazes de promover a mudança nos hábitos dos moradores promovendo o conceito dos 3
R’s (redução, reutilização e reciclagem).
Ademais, as ações de educação ambiental e sensibilização contribuirão para a minimização da
dispersão de resíduos sólidos nas vias e passeios públicos, entupimento das bocas de lobo e degradação
dos canais que compõem a macrodrenagem.
No que concerne ao reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem de resíduos sólidos haverá
uma grande mudança, iniciando pela coleta seletiva impulsionada por ações de educação e sensibilização
ambiental otimizando a qualidade dos materiais. O beneficiamento e reciclagem serão fomentados
através de uma nova Unidade de Triagem compatível com a quantidade de resíduos gerados no horizonte
temporal do Plano, (UTR existente encontra-se praticamente desativada, sem equipamentos e espaços
físicos necessários para a reciclagem dos materiais), de uma Unidade de Compostagem (UC) e uma área
de triagem, transbordo e beneficiamento de RCC.
A disposição final dos resíduos sólidos será efetuada em um aterro sanitário, ou seja, uma obra
de engenharia que tem como objetivo acomodar no solo os resíduos no menor espaço prático possível,
causando menor dano ao meio ambiente e/ou à saúde pública. Este será consorciado com outros
municípios, assim minimizando os impactos ambientais, os custos de implantação e operação e
propiciando prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal. Ademais, devido
ações que visam os princípios dos 3R’s, o aterro apresentará uma vida útil maior quando comparado
com o Cenário Tendencial.
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Com o objetivo de apresentar uma síntese global do cenário Desejado foi elaborada a Figura 45,
no qual são apresentadas as principais características de cada aspecto abordado na construção deste.

CENÁRIO DESEJADO

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
• Geração per capita : Constante com reduções futuras
• População Atendida: 100% da urbana.
• Ações para reaproveitamento, beneficiamento reciclagem e compostagem: Muitas e eficientes
• Destinação Final dos Resíduos Sólidos: Aterro Sanitário Consorciado
• Educação Ambiental e Sensibilização: Ações eficientes
Figura 45 – Síntese dos principais aspectos abordados na construção do cenário Desejado para o sistema de limpeza
pública e manejo de resíduos sólidos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

PROJEÇÃO POPULACIONAL
Para a realização de qualquer ação de planejamento urbano, é necessário o conhecimento prévio
das características populacionais e socioeconômicas do município, bem como das necessidades dos
habitantes locais na esfera abrangida pelo projeto.
Deste modo, conforme apresentado no PMSB – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais,
estima-se que no ano de 2033 (horizonte temporal do PMSB) a população urbana atinja o número de
28.963 habitantes (Gráfico 9), isto é nos próximos 20 anos haverá um incremento populacional na área
urbana de 21,58%, uma vez que para o ano de 2014 estima-se que existem 23.823 residentes urbanos.
A partir dos dados projetados da população total e da urbana pode-se obter a projeção da população rural

28.963

28.693

28.422

28.152

27.881

27.610

27.340

27.069

26.799

26.528

26.258

25.987

25.717

25.446

25.176

24.905

24.635

24.364

24.094

25.000
20.000

-

População Rural

População Urbana

Gráfico 9 - Projeção anual da população urbana e rural de Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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que apresentou um leve decrescimento no período.
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ESTUDO DAS DEMANDAS FUTURAS PELO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLDIOS
A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007) define limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
Outro importante instrumento legal federal norteador do sistema de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos é a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), que dispõe
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada
e ao gerenciamento de resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do Poder Público e aos
instrumentos econômicos aplicáveis.
O atendimento ao preconizado nos dispositivos legais supracitados, incluindo a elaboração de
instrumentos de gestão e planejamento estratégico (como presente PMSB que integra o PMGIRS) é
imprescindível para proporcionar condições de eficiência ao sistema. Neste sentido, observa-se que os
benefícios de um gerenciamento eficiente do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
são enormes e diversificados, entretanto, os malefícios da ineficiência deste gerenciamento, também são
exponenciais e refletem sobre vários aspectos sociais, econômicos, ambientais e de saúde.
Diante do exposto, o conhecimento prévio das demandas futuras pelo serviço de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos no município de Jardim/MS é fundamental para propiciar fomento às ações
de recuperação, redução e reciclagem, geração de empregos e renda, minimização dos impactos gerados,
além de propiciar um ambiente saudável para a comunidade jardinense. Assim, o presente capítulo
objetiva a análise e estruturação, através dos dois cenários distintos e hipotéticos construídos, um
Tendencial e outro Desejável, do Prognóstico relativo ao estudo das demandas advindas dos serviços de
limpeza e manejo dos resíduos sólidos para o horizonte de projeto previsto (20 anos).
Neste âmbito, ressalta-se a importância do estabelecimento de um ano de referência para o
estudo das demandas futuras para horizonte do projeto, cuja realidade também sirva de parâmetro de
comparação. Portanto, a partir do ano de elaboração do Diagnóstico Situacional do sistema de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos (2013), que foi construído a partir do levantamento de informações
primárias e secundárias, provenientes de consulta à bibliografia acerca do assunto, visitas e análises
técnicas in loco, pôde-se estabelecer um banco de dados e fonte de informações para servir de referência
para o estudo das demandas futuras, a partir da construção de cenários, para o horizonte de 20 anos do
Plano (de 2014-2033). O Quadro 2 expõe sinteticamente o exposto.
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Quadro 2 - Definição do ano de referência para o estudo das demandas e do horizonte temporal do PMSB – Sistema de
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de jardim/MS.
Item

Período

Ano de referência para os estudos

2013

Horizonte temporal do PMGIRS

2014 a 2033 (20 anos)

Fonte: Elaborado pelos autores.

A estimativa atual e futura dos resíduos sólidos quanto à geração per capita, quantidade total
gerada, quantidade recuperada e a destinada a locais de disposição final em Jardim/MS durante o
horizonte temporal do PMGIRS (Figura 46) foi obtida através das metodologias apresentadas nos
subcapítulos seguintes, considerando os cenários de evolução do sistema de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos e as projeções populacionais.

PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS
• Estimativa da Geração per capita
• Estimativa da Quantidade Total Gerada
• Estimativa do reaproveitamento, redução e reciclagem
• Estimativa da Quantidade destinada adequadamente

Figura 46 – Fatores calculados no prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para o
horizonte temporal do PMSB de Jardim.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Deste modo, o referido estudo objetiva embasar a proposição dos programas, projetos e ações,
através de uma análise futura do comportamento dos fatores considerados no prognóstico, propiciando
a definição de melhores alternativas técnicas, tanto estruturais, quanto não estruturais, para a realidade
do município de Jardim/MS.
PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
A prospectiva da geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) é de suma importância para se
contextualizar e embasar os objetivos, programas, projetos e ações deste PMSB – Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Ademais, é fundamental para dimensionar corretamente as
infraestruturas, os equipamentos, veículos, recursos humanos e financeiros, bem como prever as
tecnologias mais apropriadas para a realidade do município de Jardim.
Desta maneira, a estimativa de geração de RSU foi realizada a partir de dados secundários
oriundos da Prefeitura Municipal, do SNIS e de referências bibliográficas, bem como de dados primários
obtidos nos ensaios para a caracterização física dos resíduos (composição gravimétrica e peso específico
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aparente). Para isso, foram consideradas as tipologias de resíduos elencadas na Figura 47 e descritas
detalhadamente em cada tópico específico.

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Resíduos da
Construção
Civil (RCC)

Resíduos
Solidos
Domiciliares,
Comerciais e
de Prestadores
de Serviços
(RSDC)

Resíduos
Volumosos
(RV)

Resíduos da
Limpeza
Urbana
(RLU)

Resíduos de
Logística
Reversa
Obrigatória

Resíduos de
Serviços de
Saúde (RSS)

Figura 47 – Tipologia dos resíduos sólidos urbanos selecionados para os quais fora estimada a geração em Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Assim como nas projeções de demandas dos produtos de Abastecimento de Água, Esgotamento
Sanitário e Drenagem Urbana, foram considerados os cenários Tendencial e Desejado para a geração de
resíduos sólidos. Deste modo considerando a população urbana do município, estima-se que no ano de
2033 haverá uma geração anual de 24.367,25 toneladas no Cenário Tendencial, enquanto que no Cenário
Desejado, em virtude do sucesso do princípio dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), haverá uma
geração aproximadamente 13,15% inferior, isto é, 21.163,98 toneladas (Gráfico 10).
Ademais, a diferença total na geração de RSU entre os cenários tendencial e desejado no
horizonte temporal do PMSB (2014 – 2033) é de aproximadamente 6,45%, ou seja, 27.979,90 toneladas
de RSU. Tal quantidade equivale a geração de aproximadamente 73.322 pessoas em um ano,
considerando uma geração per capita de 381,6 kg/hab./ano2. Destaca-se que para o ano utilizado como
base para os referidos cálculos (2013), foi estimada a geração de 18.803,56 toneladas de Resíduos
Sólidos Urbanos para os cenários tendencial e Desejado.

2

Média Nacional apresentada no Panorama dos Resíduo Sólidos no Brasil 2011 (ABRELPE, 2012).
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Quantidade Total de RSU (Toneladas)
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
-

11,27%

Cenário Tendencial (t)

Cenário Desejado (t)

2013

18.803,56

18.803,56

2014

19.068,68

19.019,87

2015

19.334,37

19.235,37

2016

19.602,17

19.451,64

2017

19.870,60

19.667,14

2018

20.141,15

19.778,14

2019

20.412,33

19.886,12

2020

20.685,74

19.992,62

2021

20.959,71

20.096,03

2022

21.235,95

20.197,92

2023

21.512,76

20.296,73

2024

21.791,87

20.394,04

2025

22.071,59

20.488,32

2026

22.353,66

20.581,09

2027

22.636,30

20.670,76

2028

22.921,29

20.758,92

2029

23.206,96

20.844,06

2030

23.494,95

20.927,65

2031

23.784,50

21.008,98

2032

24.074,70

21.087,26

2033

24.367,25

21.163,98

Gráfico 10 – Estimativa de geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) para os cenários e horizonte temporal adotados
neste PMSB.
Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: Porcentagens de crescimento referentes aos anos de 2014 e 2033, descontando o ano base no cálculo.

Destaca-se que o detalhamento das metodologias e dos resultados obtidos por cada tipo de
resíduos sólidos componentes deste prognóstico é realizado nos respectivos tópicos subsequentes.
Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços (RSDC)
A projeção da estimativa de geração dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de
prestadores de serviços, denominados neste Plano de RSDC, iniciou-se a partir dos dados levantados no
Diagnóstico Técnico-Participativo, ou seja:

 Geração total de RSDC;
 Geração per capita de RSDC;
 Composição Gravimétrica dos RSDC;
Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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 Peso Específico Aparente dos RSDC.

Neste sentido, a composição gravimétrica dos RSDC gerados em Jardim, averiguada em ensaio
in loco, é apresentada no Gráfico 11, onde a maior parte dos resíduos sólidos gerados no município
corresponde à matéria orgânica, representando, 49,35% do total gerado. Seguindo com maior
representatividade, observa-se o plástico e o
Tecidos
5,11%

sanitários, com respectivamente 17,00% e
10,46% do total gerado. O peso específico
aparente médio foi de 122,39 kg/m³, portanto
adotado neste instrumento de planejamento.

Sanitários
10,46%

Papel e
Papelão
9,51%

Plásticos
17,00%

Outros
3,81%

No que concerne a geração de RSDC, o
Diagnóstico Técnico-Participativo evidenciou
uma geração diária de 23.603,79 kg e uma
geração per capita de 0,97 kg/hab.dia,
considerando somente a população atendida
pelo serviço de coleta convencional de resíduos.
Com o dado de geração per capita do

Metais
0,95%

Matéria
Orgânica
49,35%

Vidro
3,81%
Gráfico 11 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos
gerados no município de Jardim.
Elaborado pelos autores.

ano de 2012 adotou-se taxas de variação deste índice, ou seja, no Cenário Tendencial optou-se por um
crescimento linear, enquanto que no Cenário Desejado há uma estabilização inicial e posterior redução
gradativa na quantidade gerada. Portanto, no final do horizonte temporal do PMSB espera-se que no
Cenário Desejado a geração per capita reduza para 0,81 kg/ hab.dia, já no Cenário Tendencial haverá
um incremento no valor atingindo 1,07 kg./hab.dia em 2033 (Tabela 4).
Tabela 4 – Geração per capita (kg./hab.dia) e as taxas de variação anual (%) adotados para a projeção de resíduos
sólidos no município de Jardim/MS.
Geração per capita (kg. /hab,dia)

Taxas de variação anual (%)

Ano

Cenário
Tendencial

Cenário
Desejado

Cenário
Tendencial (t)

Cenário
Desejado (t)

2013

0,97

0,97

0,00%

0,00%

2014

0,97

0,97

0,50%

0,00%

2015

0,98

0,97

0,50%

0,00%

2016

0,98

0,97

0,50%

0,00%

2017

0,99

0,97

0,50%

-0,50%

2018

0,99

0,96

0,50%

-0,55%

2019

1,00

0,95

0,50%

-0,60%

2020

1,00

0,94

0,50%

-0,65%

2021

1,01

0,93

0,50%

-0,70%

2022

1,01

0,92

0,50%

-0,76%

2023

1,02

0,91

0,50%

-0,82%
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Geração per capita (kg. /hab,dia)

Taxas de variação anual (%)

Ano

Cenário
Tendencial

Cenário
Desejado

Cenário
Tendencial (t)

Cenário
Desejado (t)

2024

1,02

0,90

0,50%

-0,88%

2025

1,03

0,89

0,50%

-0,94%

2026

1,03

0,88

0,50%

-1,00%

2027

1,04

0,87

0,50%

-1,10%

2028

1,05

0,86

0,50%

-1,20%

2029

1,05

0,85

0,50%

-1,30%

2030

1,06

0,84

0,50%

-1,40%

2031

1,06

0,83

0,50%

-1,50%

2032

1,07

0,82

0,50%

-1,55%

2033

1,07

0,81

0,50%

-1,60%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Correlacionando os valores elencados na Tabela 4, a projeção populacional apresentada no item
3.2, o índice de atendimento adotado de 100% da população urbana do município obteve-se a quantidade
anual de RSDC a serem coletados no município de Jardim no horizonte temporal do PMSB – Sistema
de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos.
Assim, os resultados obtidos demonstram que haverá um aumento da quantidade de RSDC
gerados no município de Jardim em ambos os cenários, uma vez que em quaisquer das situações
consideradas a população geradora aumenta. Porém, no Cenário Tendencial este incremento é mais
acentuado atingindo uma geração anual de 11.330,37 toneladas no ano de 2033, enquanto que no
Cenário Desejado a geração no mesmo período representa 75,58% do valor referente ao cenário
Tendencial (8.563,21 toneladas).
Ademais, no Cenário Tendencial é prevista uma geração total de RSDC de 197.357,62 toneladas
durante o horizonte temporal do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
(2014-2033), isto é, 24.170,61 toneladas a mais que no Cenário Desejado (173.187,00 toneladas).
Visando ilustrar as estimativas de RSDC no município de Jardim foi elaborado o Gráfico 12. Destacase que foram apresentados valores referente a quantidade de RSDC gerado para os cenários tendencial
e desejado no ano de 2013 (ano base) e o horizonte temporal do Plano (2014 – 2033), foi elaborado o
Gráfico 12.
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Quantidade de RSDC (Toneladas)
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

01,52%

Cenário Tendencial (t)
8.338,94
8.477,05
8.616,01
8.756,46
8.897,79
9.040,65
9.184,35
9.329,62
9.475,73
9.623,48
9.772,07
9.922,31
10.073,38
10.226,13
10.379,76
10.535,07
10.691,29
10.849,19
11.008,40
11.168,53
11.330,37

Cenário Desejado (t)
8.338,94
8.434,89
8.530,48
8.626,43
8.722,02
8.727,06
8.729,78
8.730,87
8.729,64
8.726,77
8.721,59
8.714,78
8.705,66
8.694,88
8.681,82
8.667,09
8.650,08
8.631,40
8.610,75
8.587,81
8.563,21

Gráfico 12 – Projeção estimada anual da geração de RSDC em toneladas no horizonte do Plano.
Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: Porcentagens de crescimento referentes aos anos de 2014 e 2033, descontando o ano base no cálculo.

Inerente a isto, estimaram-se as quantidades de
RSDC que serão reciclados, compostados e aterrados.

Rejeitos
19,38%

Para tanto, utilizou-se a projeção anual de geração de
Composta
véis
49,35%

RSDC e a composição gravimétrica dos RSDC
(Gráfico 13), e, ainda, houve a necessidade de adotar
percentuais anuais de recuperação da fração orgânica e

Recicláve
is
31,27%

da de recicláveis, conforme Tabela 5.
Analisando a Tabela 5 observa-se uma Gráfico 13 – Composição gravimétrica simplificada.
Elaborado pelos autores

variação considerável entre os cenários, este fato
decorre do pressuposto de que no Cenário Desejado haverá a implantação de uma nova Unidade de
Triagem de Resíduos (UTR), implantação de um Projeto de Coleta Seletiva economicamente possível e
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viável e de uma Unidade de Compostagem, enquanto que no Cenário Tendencial a recuperação seria
por meio da atual UTR (em mal funcionamento).
Tabela 5 – Índices de recuperação dos recicláveis e compostáveis adotados para os Cenários Tendencial e Desejado.
Índice de Recuperação dos Recicláveis

Índice de Recuperação dos Compostáveis

Ano

Cenário
Tendencial (%)

Cenário
Desejado (%)

Cenário Tendencial (%)

Cenário Desejado (%)

2013

3%

3%

0,00%

0,00%

2014

3%

3%

0,00%

0,00%

2015

3%

70%

0,00%

0,00%

2016

3%

70%

0,00%

40,00%

2017

3%

70%

0,00%

40,00%

2018

3%

70%

0,00%

40,00%

2019

3%

70%

0,00%

50,00%

2020

3%

70%

0,00%

50,00%

2021

3%

70%

0,00%

50,00%

2022

3%

70%

0,00%

50,00%

2023

3%

70%

0,00%

50,00%

2024

3%

70%

0,00%

50,00%

2025

3%

70%

0,00%

60,00%

2026

3%

70%

0,00%

60,00%

2027

3%

70%

0,00%

60,00%

2028

3%

70%

0,00%

60,00%

2029

3%

70%

0,00%

70,00%

2030

3%

70%

0,00%

70,00%

2031

3%

70%

0,00%

70,00%

2032

3%

70%

0,00%

70,00%

2033

3%

70%

0,00%

70,00%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Assim, quantificaram-se os resíduos pelas seguintes destinações:
 Materiais recicláveis passíveis de beneficiamento que foram recuperados nos processos de
triagem e de coleta seletiva;
 Materiais compostáveis beneficiados pela Unidade de Compostagem (UC);
 Materiais Aterrados, isto é, os rejeitos acrescidos das parcelas de resíduos recicláveis e
compostáveis não recuperados ou reciclados encaminhados para aterro sanitário.
A estimativa da quantidade total de material aterrado para o horizonte temporal deste Plano
(2014 – 2033) no Cenário Tendencial é de 195.506,21 toneladas de RSDC, enquanto que no Cenário
Desejado aproximadamente 52,01% inferior (93.821,17 toneladas). Ademais, estima-se que
aproximadamente 36.141,72 toneladas de materiais recicláveis sejam recuperadas pela Unidade de
Triagem de Resíduos (UTR), valor aproximadamente 19,5 vezes maior que no cenário tendencial
(1.851,41 toneladas) e 43.224,12 toneladas de material compostável sejam beneficiadas nos processos
de triagem e de coleta seletiva.
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A representação gráfica bianual das quantidades estimadas de material reciclável recuperado,
material compostável beneficiado e de material aterrado no período entre 2014 e 2033 para os cenários
adotados neste Plano é apresentada no Gráfico 14.

Destinação dos RSDC - Cenário
Tendencial

Destinação dos RSDC - Cenário
Desejado

12.000

12.000

10.000

10.000

8.000

8.000

6.000

6.000

4.000

4.000

2.000

2.000

0

0

Mateial Aterrado

Mateial Aterrado

Material Compostável Beneficiado

Material Compostável Beneficiado

Material Reciclável Recuperado

Material Reciclável Recuperado

Gráfico 14 – Comparação das quantidades estimadas de material reciclável recuperado, material compostável
beneficiado e de material aterrado no período entre 2014 e 2033.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Inerente à isto, no ano de 2033, final do horizonte temporal do PMSB, estima-se que no Cenário
Desejado apenas 43,57% dos materiais sejam aterrados, por outro lado no Cenário Tendencial quase
todo o montante de resíduos gerados seria aterrado, ou seja 99,06% dos RSDC (Gráfico 15). Ademais,
espera-se no Cenário Desejado que 34,55% dos resíduos gerados sejam orgânicos beneficiados por meio
da compostagem e 21,89% sejam recicláveis recuperados.

Destinação dos RSDC em 2033 (%)
Cenário Tendencial

Destinação dos RSDC em 2033 (%)
Cenário Desejado

0,94%
21,89%

43,57%
99,06%
34,55%

Material Reciclável Recuperado

Material Reciclável Recuperado

Material Compostável Beneficiado

Material Compostável Beneficiado

Mateial Aterrado

Mateial Aterrado

Gráfico 15 – Comparação entre a destinação dos RSDC nos cenários tendencial e desejado no ano de 2033.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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A partir das estimativas de geração de RSDC e composição gravimétrica dos mesmos pode-se
obter os valores aproximados por categoria de RSDC passível de reciclagem para cada cenário, onde
pode-se observar uma predominância do “plástico” em ambos os cenários (Gráfico 16). Destaca-se que
a quantidade de material passível de recuperação compreende o valor total de material que encontra-se
nesta categoria, sendo que o material a ser reciclado e a quantidade dependerá de fatores econômicos,
logísticos e tecnológicos não ponderados neste estudo.

33.550,79
29.441,79

18.768,71

16.470,08
7.519,33
1.874,90

(t/ano)

(t/ano)

PAPEL / PLÁSTICO
PAPELÃO

6.598,42
1.645,28

0,00

(t/ano)

(t/ano)

(t/ano)

METAL

TETRA PAK

VIDRO

CENÁRIO TENDENCIAL

(t/ano)

(t/ano)

PAPEL / PLÁSTICO
PAPELÃO

0,00

(t/ano)

(t/ano)

(t/ano)

METAL

TETRA PAK

VIDRO

CENÁRIO DESEJADO

Gráfico 16 - Comparativo da quantidade de material reciclável passível de reciclagem por tipologia para os cenários
tendencial e desejado durante o horizonte temporal do PMSB (2014-2033) em toneladas por ano
Fonte: Elaborado pelos autores.

Resíduos da Construção Civil (RCC)
O processo de estimativa da geração futura de resíduos da construção civil iniciou-se com uma
consulta bibliográfica, uma vez que não há dados da geração de RCC em Jardim. Deste modo, utilizouse a população urbana projetada e adotou-se a geração per capita média do Centro Oeste de 0,9666
kg/hab.dia apresentada no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil 2011 (ABRELPE, 2012), assim,
multiplicando estes fatores obteve-se a geração estimada de RCC na cidade de Jardim.
Deste modo, estimou-se que durante o horizonte temporal do PMSB (2014 – 2033) serão
geradas 186.238,04 toneladas de RCC. Inerente a isto, pode-se verificar que está previsto um aumento
de 21,57% na quantidade destes resíduos entre 2014 e 2033. No Gráfico 17 são apresentadas estimativas
de geração dos resíduos de construção civil para o ano base (2013) e para o horizonte temporal do
referido plano (2014 – 2033).
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10.218,76

10.123,17
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9.932,27
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9.264,07
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9.073,21

8.977,94

8.882,31

8.787,05

8.691,45

8.596,19

8.500,59

10.000,00

8.405,33

12.000,00

8.309,70

Quantidade de RCC (Ton.)

9.836,68
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8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
-

Gráfico 17 – Estimativa da quantidade de RCC (t) gerada em Jardim por ano no período de 2013 a 2033.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Cumpre observar que quanto à geração total de RCC, não houve distinção entre os cenários
hipotéticos adotados neste PMSB, fato este decorrente da ausência de dados e da complexidade para se
prever a evolução do setor da construção civil para o horizonte temporal adotado. Tal evolução depende
da economia local e nacional, de programas nacionais, incentivos fiscais, dentre outros fatores.
Entretanto, cabe mencionar que se espera uma redução
gradativa da geração de RCC dentro dos canteiros de
obras, considerando que seriam implementadas ações
efetivas de sustentabilidades nas construções, através

CLASSE
C
2,50%

CLASSE
D
0,20%

REJEITO
S
2,30%

CLASSE
B2
5,00%

de técnicas de eficiência construtiva, além da correta
implementação, por parte dos grandes geradores, dos
Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, prevendo a redução da geração dos resíduos na
fonte geradora.

CLASSE
B1MADEIRA
10,00%

CLASSE
A
80,00%

Composição dos RCC
Gráfico 18 – Composição dos RCC.
Fonte: A partir dos dados do Ministério das Cidades.

Ademais, realizou-se uma previsão da geração
de resíduos da construção civil considerando a composição dos mesmos. Entretanto, diante da ausência
de dados municipais, foram adotadas as informações apresentadas por BRASIL (2011). Ademais, a
Figura 48 apresenta os integrantes de cada classe, facilitando a compreensão do Gráfico 18, o qual indica
que os RCC reutilizáveis ou recicláveis como agregados representam a maior parcela dos resíduos
gerados na construção civil.
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Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

•Reutilizáveis ou
recicláveis como
agregados:
componentes
cerâmicos, argamassa,
concreto e outros,
inclusive solos.

•Recicláveis para outras
destinações: plásticos,
papel e papelão,
metais, vidros, madeiras
e outros.

•Para os quais não foram
desenvolvidas
tecnologias ou
aplicações
economicamente
viáveis para a sua
reciclagem ou
recuperação

•Resíduos perigosos:
tintas, solventes, óleos e
outros. Exemplo o
amianto, ou aqueles
efetiva ou
potencialmente
contaminados, oriundos
de obras em clinicas
radiológicas, instalações
industriais e outras.

Figura 48 – Segregação dos RCC em classes e especificação dos respectivos integrantes.
Fonte: A partir dos dados da Resolução do CONAMA nº 307, 2002.

Neste sentido, estimou-se que no ano de 2033 haverá a geração de aproximadamente 8.175,01
toneladas de RCC Classe A, 1.021,88 toneladas de Classe B, 510,94 toneladas de Classe B – Madeiras,
255,47 toneladas de Classe C, 20,44 de Classe D e 235,03 toneladas de rejeitos. Ainda, obtiveram-se os
valores anuais durante todo o horizonte temporal do projeto, conforme Tabela 6.
Tabela 6 – Estimativa da geração de RCC segregada nas classes de composição.
Quant.
Classe A

Quant.
Classe B

Quant. Classe B
- mad.

Quant.
Classe C

Quant.
Classe C

Quant.
Rejeitos

Total

T/ano

T/ano

T/ano

T/ano

T/ano

T/ano

T/ano

2013

6.647,76

830,97

415,49

207,74

16,62

191,12

8.309,70

2014

6.724,26

840,53

420,27

210,13

16,81

193,32

8.405,33

2015

6.800,48

850,06

425,03

212,51

17,00

195,51

8.500,59

2016

6.876,95

859,62

429,81

214,90

17,19

197,71

8.596,19

2017

6.953,16

869,15

434,57

217,29

17,38

199,90

8.691,45

2018

7.029,64

878,70

439,35

219,68

17,57

202,10

8.787,05

2019

7.105,85

888,23

444,12

222,06

17,76

204,29

8.882,31

2020

7.182,35

897,79

448,90

224,45

17,96

206,49

8.977,94

2021

7.258,57

907,32

453,66

226,83

18,15

208,68

9.073,21

2022

7.335,04

916,88

458,44

229,22

18,34

210,88

9.168,80

2023

7.411,25

926,41

463,20

231,60

18,53

213,07

9.264,07

2024

7.487,73

935,97

467,98

233,99

18,72

215,27

9.359,66

2025

7.563,94

945,49

472,75

236,37

18,91

217,46

9.454,92

2026

7.640,44

955,06

477,53

238,76

19,10

219,66

9.550,55

2027

7.716,63

964,58

482,29

241,14

19,29

221,85

9.645,78

2028

7.793,13

974,14

487,07

243,54

19,48

224,05

9.741,41

2029

7.869,34

983,67

491,83

245,92

19,67

226,24

9.836,68

2030

7.945,82

993,23

496,61

248,31

19,86

228,44

9.932,27

2031

8.022,32

1.002,79

501,40

250,70

20,06

230,64

10.027,90

2032

8.098,53

1.012,32

506,16

253,08

20,25

232,83

10.123,17

2033

8.175,01

1.021,88

510,94

255,47

20,44

235,03

10.218,76

Ano

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Apesar das quantidades de RCC geradas no Cenário Tendencial e Desejado serem idênticas, o
índice de reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem são distintos, uma vez que, pressupõe-se que
no Cenário Desejado haverá uma unidade de triagem, beneficiamento, reciclagem e transbordo dos RCC
e de ecopontos estrategicamente implantados na cidade de Jardim/MS (para coleta de pequenos
geradores) com ações de fiscalização, controle e educação ambiental efetivos, enquanto que no Cenário
Tendencial serão ações pontuais de reaproveitamento destes resíduos e sem uma fiscalização efetiva, tal
como é feito atualmente.
Deste modo, foram adotados percentuais para o reaproveitamento, reciclagem e beneficiamento
dos resíduos Classe A, Classe B e Classe B – Madeira para ambos os cenários, assim como para a
destinação adequada dos resíduos Classe C, Classe D e de Rejeitos, conforme elencado na Tabela 7.

ANO

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

CLASSE A

CLASSE C

CLASSE B

CLASSE D

CLASSE B - MADEIRA

REJEITOS

Tendencial

Desejado

Tendencial

Desejado

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

10%
10%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

10%
10%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%

Tabela 7 – Percentual dos RCC por classe, reciclados, beneficiados e reaproveitados ou destinados adequadamente.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Portanto, espera-se que no Cenário Desejado aproximadamente 122.854,61 toneladas de RCC
sejam reaproveitadas, recicladas, beneficiadas ou destinadas adequadamente, isto é, aproximadamente
7 vezes mais do que no Cenário Tendencial (17.692,61 toneladas) (Gráfico 19). Inerente a isto, estimase que 65,97% de todo o RCC gerado no município no período de 2014 e 2033 seja reaproveitado,
reciclado, beneficiado ou destinado adequadamente no Cenário Desejado frente a apenas 9,50% no
Cenário Tendencial.
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Reciclados, Reaproveitados ou Beneficiados
9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
-

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Tendencial Desejável
CLASSE A
664,78
664,78
672,43
672,43
680,05
3.400,24
687,70
3.576,01
695,32
3.754,71
702,96
3.936,60
710,58
4.121,39
718,24
4.309,41
725,86
4.500,31
733,50
4.694,43
741,13
4.891,43
748,77
5.091,65
756,39
5.294,76
764,04
5.501,12
771,66
5.710,30
779,31
5.922,78
786,93
6.138,09
794,58
6.356,65
802,23
6.578,30
809,85
6.802,77
817,50
7.030,51

Tendencial Desejável
CLASSE B
83,10
83,10
84,05
84,05
85,01
425,03
85,96
447,00
86,91
469,34
87,87
492,07
88,82
515,17
89,78
538,68
90,73
562,54
91,69
586,80
92,64
611,43
93,60
636,46
94,55
661,84
95,51
687,64
96,46
713,79
97,41
740,35
98,37
767,26
99,32
794,58
100,28
822,29
101,23
850,35
102,19
878,81

Tendencial Desejável
CLASSE B - MAD.
41,55
41,55
42,03
42,03
42,50
212,51
42,98
223,50
43,46
234,67
43,94
246,04
44,41
257,59
44,89
269,34
45,37
281,27
45,84
293,40
46,32
305,71
46,80
318,23
47,27
330,92
47,75
343,82
48,23
356,89
48,71
370,17
49,18
383,63
49,66
397,29
50,14
411,14
50,62
425,17
51,09
439,41

Destinados adequadamente

Tendencial Desejável
CLASSE C
20,77
21,01
106,26
111,75
117,33
123,02
128,79
134,67
140,63
146,70
152,86
159,11
165,46
171,91
178,45
185,09
191,82
198,65
205,57
212,59
219,70

Tendencial Desejável
CLASSE D
1,66
1,68
8,50
8,94
9,39
9,84
10,30
10,77
11,25
11,74
12,23
12,73
13,24
13,75
14,28
14,81
15,35
15,89
16,45
17,01
17,58

Tendencial Desejável
REJEITOS
19,11
19,33
97,76
102,81
107,95
113,18
118,49
123,90
129,38
134,96
140,63
146,39
152,22
158,16
164,17
170,28
176,47
182,75
189,13
195,58
202,13

Gráfico 19 – Quantidade de RCCD segregados por classes, reciclado, reaproveitado, beneficiado ou destinado adequadamente durante o período de 2013 a 2033 para os Cenários
Tendencial e Desejado.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Resíduos Volumosos (RV)
Os resíduos volumosos, de acordo com a NBR 15.112/04 da ABNT, são peças de grandes
dimensões, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens, peças de
madeira, podas e outros assemelhados, não provenientes de processos industriais e não removidos pela
coleta pública municipal. Normalmente são removidos das áreas geradoras juntamente com os RCC
(ICLEI - BRASIL, 2012).
A projeção estimada da geração de resíduos volumosos teve início a partir de consultas
bibliográficas detalhadas, uma vez que não há dados municipais acerca da geração destes resíduos. Deste
modo, utilizou-se a população urbana projetada e adotou-se a geração per capita média do Centro Oeste
de 0,082 kg/hab.dia apresentada no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil 2011 (ABRELPE, 2012),
assim, multiplicando estes fatores obteve-se a geração estimada de resíduos volumosos em Jardim/MS.
Desta maneira, estimou-se que durante o horizonte temporal do PMSB serão geradas 15.835,88
toneladas de Resíduos Volumosos. Inerente a isto, pode-se verificar que está previsto um aumento de
21,58% na quantidade gerada destes resíduos entre 2014 e 2033 (horizonte temporal do PMSB),
conforme Gráfico 20. Ademais, verifica-se que no ano base (2013) foi estimado geração de 706,57
toneladas de resíduos volumosos.

868,92

860,78

852,68

844,54

836,40

828,29

820,19

812,09

803,95

787,71

779,64

771,50

763,40

755,26

747,16

739,05

730,95

722,81

800,00

714,71

900,00

706,57

1.000,00

795,85

Estimativa de Geração de Resíduos Volumosos (Toneladas)

700,00
600,00
500,00

400,00
300,00
200,00
100,00
-

Gráfico 20– Estimativa da quantidade de resíduos volumosos (ton.) gerada em Jardim no período de 2013 a 2033.
Elaborado pelos autores.
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Ainda, realizou-se uma previsão da
REJEITO
12,50%

geração de resíduos volumosos considerando a
composição dos mesmos. Diante da ausência de

PODAS
25,00%

CLASSE B
12,50%

dados municipais, foram adotadas as informações
apresentadas por BRASIL (2011) (Gráfico 21).
Deste modo, estima-se que serão gerados

MADEIRAS
EM PEÇAS
50,00%

7.917,93 toneladas de madeiras em peças,
3.958,96 toneladas de podas e 1.979,48 toneladas
de rejeitos e de classe B, conforme Gráfico 22.
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
-

Gráfico 21 – Composição dos Resíduos Volumosos.
Fonte: A partir dos dados de Brasil (2011).

PODAS

MADEIRAS EM PEÇAS

CLASSE B

REJEITO

2013

176,64

353,28

88,32

88,32

2014

178,68

357,35

89,34

89,34

2015

180,70

361,40

90,35

90,35

2016

182,74

365,47

91,37

91,37

2017

184,76

369,53

92,38

92,38

2018

186,79

373,58

93,39

93,39

2019

188,81

377,63

94,41

94,41

2020

190,85

381,70

95,42

95,42

2021

192,88

385,75

96,44

96,44

2022

194,91

389,82

97,46

97,46

2023

196,93

393,85

98,46

98,46

2024

198,96

397,92

99,48

99,48

2025

200,99

401,97

100,49

100,49

2026

203,02

406,04

101,51

101,51

2027

205,05

410,10

102,52

102,52

2028

207,07

414,15

103,54

103,54

2029

209,10

418,20

104,55

104,55

2030

211,13

422,27

105,57

105,57

2031

213,17

426,34

106,58

106,58

2032

215,19

430,39

107,60

107,60

2033

217,23

434,46

108,61

108,61

Gráfico 22 – Quantidade estimada de geração de volumosos (t) entre 2013 e 2033.
Elaborado pelos autores.

Tanto no Cenário Tendencial, quanto no Desejado as estimativas de geração anual de resíduos
volumosos são iguais, porém no Cenário Desejado há um maior reaproveitamento, reutilização,
reciclagem e destinação adequada destes, ações motivadas principalmente, pela implantação de uma
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unidade de triagem, reciclagem e transbordo dos RCC e de ecopontos estrategicamente implantados na
cidade de Jardim/MS com ações de fiscalização, controle e educação ambiental efetivas. Portanto, foram
definidos percentuais para o reaproveitamento, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos
resíduos volumosos, conforme Gráfico 23.

Madeiras em Peças - Classe B - Rejeitos
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Desejável

Tendencial
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Gráfico 23 - Percentuais anuais para o reaproveitamento, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos
volumosos para os cenários tendencial e Desejado.
Elaborado pelos autores.

Deste modo, espera-se que no Cenário Tendencial apenas 6,25% de toda a quantidade de
resíduos volumosos gerados em Jardim no horizonte temporal do PMSB (2014-2033) será
reaproveitada, reciclada, beneficiada ou destinada adequadamente. Entretanto, o Cenário Desejado
apresenta valores mais otimistas com 62,35% destes resíduos sendo reaproveitados, reciclados,
beneficiado ou destinados adequadamente (Gráfico 24).

Tendencial

Desejado

6,25%

37,65%
93,75%

Reaproveitados, reciclados, beneficiados ou destinados
adequadamente

62,35%

Reaproveitados, reciclados, beneficiados ou destinados
adequadamente

Gráfico 24 – Resíduos Volumosos (%) reaproveitados, reciclados, beneficiados ou destinados adequadamente.
Elaborado pelos autores.
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No Cenário Tendencial estima-se que serão reaproveitados, reciclados, beneficiados ou
destinados adequadamente 5.223,18 toneladas de madeira em peças, 2.039,14 toneladas de podas,
1.305,80 toneladas de Classe B, 1.305,80 toneladas de rejeitos. Já no Cenário Tendencial apenas os
resíduos volumosos classificados com Classe B e Madeiras em peças serão reaproveitados, reciclados,
beneficiados ou destinados adequadamente atingindo os seguintes valores, respectivamente, 791,79 e
197,95 toneladas (Gráfico 25).

Cenário Tendencial

Cenário Desejado
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REJEITO

Gráfico 25 – Representação Gráfica da quantidade em toneladas de resíduos volumosos por classe reaproveitados,
reciclados, beneficiado ou destinados adequadamente para os cenários tendencial e desejado no período entre 2014 e
2033.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Resíduos da Limpeza Urbana (RLU)
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) define os resíduos da
limpeza urbana (RLU) como os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros
serviços de limpeza urbana. São resíduos de pequenas dimensões, principalmente advindos da presença
humana que ocupam os espaços vazios ou carreados pelos ventos. Normalmente, são constituídos de
areia e terra, folhas, pequenas embalagens, pedaços de madeira, fezes de animais e outros.
Devido à ausência de dados primários para a quantificação destes resíduos foi adotado o valor
de 15 % da geração total de RSDC, conforme apresentado pela ICLEI – Brasil (2012). Deste modo, a
quantidade total de RLU no horizonte temporal do PMSB (2014-2033) para o Cenário Tendencial será
de 29.603,64 toneladas, enquanto que no Cenário Desejado haverá uma geração total de 24.978,05
toneladas.
A geração de RLU no Cenário Tendencial será crescente iniciando com 1.250,84 toneladas no
ano de 2013 (ano base), atingindo um valor 35,87% superior no ano de 2033, ou seja, 1.699,56 toneladas.
Já no Cenário Desejado a geração de RLU apresenta um aumento anual menos expressivo atingindo em
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2020 o valor máximo de 1.309,63 toneladas. A partir do ano de 2020 até o ano de 2033 houve um
decaimento de 1,92% atingindo em 2033 o valor de 1.284,48 toneladas de RLU. Entre o horizonte
temporal do Plano (2014 – 2033) houve um aumento na geração de RLU de 1,52% para o cenário
Desejado (Gráfico 26).

Quantidades estimadas de geração de RLU (Ton)
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

CENÁRIO TENDENCIAL
Quantidade de resíduos de Limpeza Pública
(ton)
1.250,84
1.271,56
1.292,40
1.313,47
1.334,67
1.356,10
1.377,65
1.399,44
1.421,36
1.443,52
1.465,81
1.488,35
1.511,01
1.533,92
1.556,96
1.580,26
1.603,69
1.627,38
1.651,26
1.675,28
1.699,56

CENÁRIO DESEJADO
Quantidade de resíduos de Limpeza Pública
(ton)
1.250,84
1.265,23
1.279,57
1.293,96
1.308,30
1.309,06
1.309,47
1.309,63
1.309,45
1.309,02
1.308,24
1.307,22
1.305,85
1.304,23
1.302,27
1.300,06
1.297,51
1.294,71
1.291,61
1.288,17
1.284,48

Gráfico 26 – Quantidade estimada anual (t) de resíduos de limpeza urbana gerados no período entre 2013 e 2033 para
os cenários Tendencial e Desejado.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)
A RDC ANVISA n° 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05 definem os Resíduos de Serviços
de Saúde ou RSS como os resíduos resultantes de atividades exercidas por estabelecimento gerador que,
por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não
tratamento prévio à sua disposição final. Ainda, os instrumentos legais supracitados classificam os RSS
em cinco grupos: A, B, C, D e E, conforme detalhado na Figura 49.
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Grupo A

Engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de
infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas
(membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras.

Grupo B

Contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio
ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade e toxicidade. Ex: medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório,
resíduos contendo metais pesados, dentre outros.

Grupo C

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos
em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como, por exemplo, serviços de
medicina nuclear e radioterapia etc.

Grupo D

Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente,
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.Ex: sobras de alimentos e do
preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas etc.

Grupo E

Materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas,
ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros
similares.

Figura 49 - Classificação dos RSS em grupos
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Anvisa (2006).

Inerente a isto, as fontes geradoras, por sua vez, são definidas pelos instrumentos legais
supracitados como sendo as elencadas na Figura 50:

Serviços relacionados com
o atendimento à saúde
humana ou animal,
inclusive os serviços de
assistência domiciliar e de
trabalhos de campo;

Laboratórios analíticos de
produtos para a saúde;

Drogarias e farmácias
inclusive as de
manipulação;

Estabelecimentos de
ensino e pesquisa na área
da saúde;

Unidades móveis de
atendimento à saúde;

Necrotérios, funerárias e
serviços onde se realizem
atividades de
embalsamamento;

Serviços de medicina
legal;

Centro de controle de
zoonoses;

Distribuidores de produtos
farmacêuticos,
importadores,
distribuidores e produtores
de materiais e controles
para diagnóstico in vitro;

Serviços de acupuntura;

Serviços de tatuagem,
entre outros similares.

Figura 50 – Fontes geradores de RSS.
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da RDC Anvisa n° 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05.
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A inexistência de dados municipais acerca da geração de RSS implicou em uma consulta
bibliográfica a respeito do assunto. Deste modo, para se obter uma taxa de geração de RSS adequada
para a realidade foram consultadas as informações disponibilizadas no Sistema Nacional de Informações
do Saneamento (SNIS) referentes aos municípios do Mato Grosso do Sul cujos dados foram inseridos
em tal sistema durante o período entre 2002 e 2010, conforme Gráfico 27.
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada (%)

Média (%)

Gráfico 27 – Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total de resíduos sólidos coletados (%).
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de dados do SNIS (2002-2010).

A partir dos dados apresentados, adotou-se para a estimativa da geração dos RSS no município
de Jardim a média de todos os dados disponíveis no SNIS acerca da taxa de RSS coletada em relação à
quantidade total de resíduos sólidos urbanos coletados, dos municípios sul-mato-grossense com
informações disponibilizadas em tal sistema no período entre 2002 e 2010, ou seja, 0,76 %.
Deste modo, estimou-se a geração total de RSS para o Cenário Tendencial durante o horizonte
temporal do PMSB (2014 – 2033) em 1.499,92 toneladas, já no Cenário Desejado espera-se uma geração
total de 1.316,22 toneladas, isto corresponde a uma quantidade aproximadamente 12,25% inferior. As
estimativas anuais da geração de RSS para os cenários definidos são apresentados no Gráfico 28. Citase que para o ano de 2013 (ano base), foi estimada a geração de 63,38 toneladas de RSS para ambos os
cenários (Gráfico 28).
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Quantidade estimada de geração de RSS
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Tendencial
63,38
64,43
65,48
66,55
67,62
68,71
69,80
70,91
72,02
73,14
74,27
75,41
76,56
77,72
78,89
80,07
81,25
82,45
83,66
84,88
86,11

Desejado
63,38
64,11
64,83
65,56
66,29
66,33
66,35
66,35
66,35
66,32
66,28
66,23
66,16
66,08
65,98
65,87
65,74
65,60
65,44
65,27
65,08

Gráfico 28 – Quantidades estimadas de RSS gerados para os cenários tendencial e desejado no período de 2013 a 2033.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Destaca-se que a geração de RSS no cenário Desejado é inferior ao cenário Tendencial devido
ao fato de que a quantidade estimada de resíduos de
serviço de saúde está diretamente relacionada a

GRUPO
A, B, C e
E; 25%

quantidade de resíduos sólidos urbanos, ou seja, a
diminuição é decorrente do sucesso das ações propostas
neste plano e nos Planos de Gerenciamento de Resíduos
de Serviço de Saúde (ver item 4.1.5) que possibilitarão
a redução da parcela de resíduos sólidos de serviços de
saúde com características semelhantes a dos domésticos.

GRUPO D
(Comuns);
75%

Ademais, realizou-se uma previsão da geração
de RSS considerando a composição dos mesmos. Para
tanto, diante da ausência de dados municipais, foram
adotados as informações apresentadas por BRASIL

Gráfico 29 – Composição dos RSS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., a partir dos dados Brasil
(2011).
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(2011), ou seja, os resíduos do Grupo D correspondem a 75% de todo o RSS gerado, evidenciando a
possibilidade da redução de resíduos a serem destinados como RSS a partir de uma melhor segregação
na fonte (Gráfico 29).
Assim, a segregação dos RSS na fonte é fundamental para que sejam encaminhados para
tratamento apenas aqueles materiais que realmente necessitem ser tratados. Portanto, este aspecto foi
considerado neste prognóstico, no qual adotamos percentuais de resíduos Grupo D tratados como
resíduos infectantes, utilizando como referências estudos de casos em hospitais brasileiros para ambos
os cenários, conforme apresentado no Gráfico 30.

Resíduos comuns tratados como infectantes (Toneladas)
40,00%
35,00%

30,00%
25,00%
20,00%

15,00%
10,00%
5,00%

0,00%

Tendencial

Desejado

Gráfico 30 – Percentual de Resíduos do Grupo D (comuns) tratados como resíduos infectantes
Fonte: Elaborado pelos autores.

Portanto, estimou-se a quantidade total de RSS tratados como resíduos infectantes para os dois
cenários definidos para este PMSB, considerando os percentuais apresentados nos Gráfico 29 e Gráfico
30, e os valores quantitativos estimados apresentados no Gráfico 28. Assim, as quantidades anuais de
RSS tratadas como infectantes são apresentadas no Gráfico 31.
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RSS Tratado como Resíduo Infectante (toneladas)
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Cenário Tendencial
38,03
38,66
39,29
39,93
40,57
41,23
41,88
42,54
43,21
43,88
44,56
45,25
45,93
46,63
47,33
48,04
48,75
49,47
50,20
50,93
51,67

Cenário Desejado
38,03
38,46
25,93
25,70
25,45
24,94
24,42
23,89
23,35
22,82
22,27
21,72
21,17
20,62
20,06
19,50
18,93
18,37
17,80
17,23
16,27

Gráfico 31 – Quantidades anuais estimadas de RSS tratados como resíduos infectantes para os cenários tendencial e
desejado no período entre 2013-2033.
Fonte: Elaborado pelos autores

Analisando o Gráfico 31, observa-se que durante o ano base de referência para cálculo e o
primeiro ano de horizonte do projeto (2013 e 2014) comportamento é crescente em ambos os cenários,
porém a partir de 2015 inicia-se, no Cenário Desejado, uma redução gradativa na quantidade de RSS
tratados como infectantes, devido, principalmente, a implantação dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) nos estabelecimentos de saúde e dos treinamentos oferecidos
aos trabalhadores de tais unidades seguindo recomendações dos PGIRSS e deste instrumento de
planejamento. Já no Cenário Tendencial há um aumento crescente deste quantitativo, considerando a
contribuição de 35% dos resíduos do Grupo D (comuns) erroneamente destinados como infectantes
devido à falha na segregação.
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Inerente à isto, espera-se tratar no Cenário

Total de RSS tratados como
infectantes (2014-2033)

Tendencial durante todo o horizonte temporal do PMSB
889,95 toneladas de resíduos de serviços de saúde como

899,95

infectantes, isto significa uma quantidade 98,25% superior
ao Cenário Desejado (448,90 toneladas), conforme

448,90

Gráfico 32.
Em consequência da melhoria na segregação do
RSS, no Cenário Desejado é estimada uma maior

Cenário
Tendencial

quantidade de resíduos tratados como comuns quando

Cenário
Desejável

Gráfico 32 – Total de resíduos tratados como

comparado como o Cenário Tendencial. Este fato é de infectantes em toneladas de (2014 a 2033).
Elaborado pelos autores.
grande importância econômica e ambiental, uma vez que,

a segregação correta e eficiente dos RSS propicia que os resíduos Grupo D (comuns) sejam tratados
como tal, assim necessitando de técnicas mais simples e menos onerosas para tratamento e destinação
final.
A estimativa de geração de resíduos tratados como comuns para o Cenário Tendencial é de
599,97 toneladas, enquanto que, no Cenário Desejado este número é de 867,32 toneladas, isto significa
uma diferença de 267,35 toneladas. Ademais, no Cenário Tendencial estima-se um crescimento de
33,66% no período entre 2013 e 2033, já no Cenário Desejado este valor é de 90,35% (Gráfico 33).
Destaca-se que para o ano base de referência para cálculo (2013) são estimados, tanto para o cenário
tendencial como para o cenário Desejado, 25,35 toneladas de resíduos de serviço de saúde tratados como
comuns.
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Cenário Tendencial

Cenário Desejável
2014

2033

Gráfico 33 – Percentuais de crescimento dos resíduos tratados como comuns entre 2014 e 2033.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Com o objetivo de demonstrar as quantidades anuais de RSS tratado como resíduos comuns
para os cenários definidos para este PMSB fora confeccionado o Gráfico 34.
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RSS Tratado como Resíduo Comum (Ton.)
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Cenário Tendencial
25,35
25,77
26,19
26,62
27,05
27,48
27,92
28,36
28,81
29,26
29,71
30,16
30,62
31,09
31,55
32,03
32,50
32,98
33,47
33,95
34,44

Cenário Desejável
25,35
25,64
38,90
39,86
40,83
41,39
41,93
42,47
42,99
43,51
44,01
44,51
44,99
45,46
45,92
46,37
46,81
47,23
47,64
48,04
48,81

Gráfico 34 – Quantidades anuais estimadas de RSS tratados como resíduos comuns para os cenários tendencial e
Desejado no período entre 2013-2033.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Resíduos com Logística Reversa Obrigatória
A Lei Federal nº 12.305/2010 determina como obrigatório estruturar e implementar sistemas de
logística reversa3, através do retorno dos produtos (Figura 51) após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, aos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos.

“ instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo
ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (Lei Federal nº12. 305/2010)
3
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Agrotóxicos, seus resíduos e
embalagens, assim como
outros produtos cuja
embalagem, após o uso,
constitua resíduo perigoso

Pilhas e Baterias

Pneus

Óleos lubrificantes, seus
resíduos e embalagens

Lâmpadas fluorescentes, de
vapor de sódio e mercúrio e
de luz mista

Produtos eletroeletrônicos e
seus componentes

Figura 51 – Produtos com logística reversa obrigatória
Fonte: A partir da Lei Federal nº 12.305/2010.

Apesar de haver legislação estabelecendo a logística reversa e a sua obrigatoriedade para alguns
materiais, ainda não existem sistemas funcionando plenamente para todos os produtos objetos da
obrigatoriedade.
Nacionalmente, os números relativos a estes resíduos são escassos, Jardim segue esta tendência,
conforme apresentado no Diagnóstico Técnico-Participativo deste PMSB. Deste modo, as estimativas
de geração destes basearam-se em dados de fontes bibliográficas, sendo adotados números por
habitantes e por domicilio, conforme ilustra o Gráfico 35.

Pneus (kg/hab.ano)

2,9

Lâmpadas Fluorescentes
(und./domicilio.ano)
Bateria (und./hab.ano)

4
0,09

Pilhas (und./hab.ano
Eletroeletrônicos (kg/hab.ano)

4,34
2,6

Gráfico 35 – Números per capita e por domicílios adotados neste PMSB para a projeção estimada de resíduos com
logística reversa obrigatória.
Fonte: A partir de dados do IBAMA, 2011; FEAM,2011; TRIGUEIRO,2006; MANSOR,2010 apud Brasil, 2011.

Desta maneira, estima-se que durante o período de 2014 e 2033 (horizonte temporal deste Plano)
devem ser geradas 1.372,47 toneladas de resíduos eletroeletrônicos, 2.290.964 unidades de pilhas,
47.508 unidades de baterias, 695.840 unidades de lâmpadas fluorescentes e, ainda, 1.618,99 toneladas
de resíduos de pneus. Os números apresentados estão correlacionados diretamente a população, portanto
as estimativas anuais destes resíduos são iguais tanto para o Cenário Tendencial, quanto para o Cenário
Desejado. Visando mostrar a projeção anual foi confeccionado o Gráfico 36.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Pneus (ton)
Lâmpadas Fluorescentes (Unidades)

103.396
104.568
105.744
106.916
108.092
109.264
110.440
111.612
112.788
113.960
115.136
116.308
117.484
118.656
119.832
121.004
122.180
123.356
124.528
125.704

Baterias (Unidades)

29.780
30.116
30.456
30.792
31.132
31.472
31.808
32.148
32.484
32.824
33.160
33.500
33.836
34.176
34.512
34.852
35.192
35.528
35.868
36.204

Pilhas (Unidades)

88,23

61,94
62,64
63,35
64,05
64,76
65,46
66,16
66,86
67,57
68,27
68,98
69,68
70,38
71,08
71,79
72,49
73,20
73,90
74,60
75,31

Eletroeletrônicos (Ton.)

87,46

86,70

85,93

85,16

84,40

83,63

82,87

82,10

81,33

80,57

79,80

79,03

78,27

77,50

76,73

75,97

75,20

74,44

73,67

2.144
2.168
2.193
2.217
2.242
2.266
2.290
2.315
2.339
2.363
2.388
2.412
2.436
2.461
2.485
2.509
2.534
2.558
2.582
2.607
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Gráfico 36 – Quantidades anuais estimadas de resíduos eletroeletrônicos (t), pilhas (und.), baterias (und.), lâmpadas
fluorescentes (und.) e pneus (t) para o período entre 2014 e 2033.
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Síntese do Prognóstico do Sistema Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
O prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, desenvolvido a
partir de dois cenários e considerando os objetivos almejados com a implantação deste PMSB,
possibilitou a comparação da demanda por este serviço seguindo duas linhas de evolução (Tendencial e
Desejado). Deste modo, propiciou que fossem verificadas as carências e demandas futuras, conforme
abordado no subcapítulo seguinte, bem como previstos os benefícios e malefícios da adoção ou não das
ações estruturais e não estruturais.
Portanto, verificou-se que a quantidade total de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no
horizonte temporal do Plano (2014 – 2033) apresentou diferença de aproximadamente 6,45%, ou seja,
27.979,90 toneladas de RSU. Tal quantidade equivale a geração de aproximadamente 73.322 pessoas
em um ano, considerando a uma geração per capita de 381,6 kg/hab./ano4. Ademais, para o ano de 2033
haverá uma geração anual de 24.367,25 toneladas de RSU no Cenário Tendencial, enquanto que no
Cenário Desejado, em virtude do sucesso do princípio dos 3 R’s (reduzir, Reutilizar e Reciclar), haverá
uma geração aproximadamente 13,15% inferior, isto é 21.163,98 toneladas.
Inerente a isto, é estimado para o Cenário Tendencial uma geração total de RSDC de 197.357,62
toneladas durante o horizonte temporal do PMSB (2014-2033), isto é, 24.170,61 toneladas a mais que
no Cenário Desejado (173.187,00 toneladas). Do total de RSDC, estima-se que a quantidade total de
material aterrado para o horizonte temporal do referido plano (2014 – 2033) no Cenário Tendencial é
de 195.506,21 toneladas de RSDC, enquanto que no Cenário Desejado aproximadamente 52,01%
inferior (93.821,17 toneladas). Ademais, estima-se que aproximadamente 36.141,72 toneladas de
materiais recicláveis sejam recuperadas pela Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), valor
aproximadamente 19,5 vezes maior que no cenário tendencial (1.851,41 toneladas) e 43.224,12
toneladas de material compostável sejam beneficiadas.
Referente à quantidade de RCC gerada para o município de Jardim, estimou-se que durante o
horizonte temporal do PMSB (2014–2033) serão geradas um total de 186.238,04 toneladas de RCC para
ambos os cenários. Apesar das quantidades de RCC geradas no Cenário Tendencial e Desejado serem
idênticas, o índice de reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem são distintos, uma vez que,
pressupõe-se que no Cenário Desejado haverá uma unidade de triagem, beneficiamento, reciclagem e
transbordo dos RCC e de ecopontos estrategicamente implantados na cidade de Jardim/MS (para coleta
de pequenos geradores) com ações de fiscalização, controle e educação ambiental efetivos, enquanto
que no Cenário Tendencial serão ações pontuais de reaproveitamento destes resíduos e sem uma
fiscalização efetiva, tal como é feito atualmente.

4

Média Nacional apresentada no Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2011 (ABRELPE, 2012).
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Portanto, espera-se que no Cenário Desejado aproximadamente 122.854,85 toneladas de RCC
sejam reaproveitadas, recicladas, beneficiadas ou destinadas adequadamente, isto é, aproximadamente
7 vezes mais do que no Cenário Tendencial (17.692,61 toneladas). Inerente a isto, estima-se que 65,97%
de todo o RCC gerado no município no período de 2014 e 2033 seja reaproveitado, reciclado,
beneficiado ou destinado adequadamente no Cenário Desejado frente a apenas 9,50% no Cenário
Tendencial.
No que concerne os resíduos volumosos, estima-se que durante o horizonte temporal serão
gerados 15.835,86 toneladas de resíduos para os cenários tendencial e Desejado. Ainda, estima-se que
do total de resíduos gerados uma quantidade de 7.917,93 toneladas de madeiras em peças, 3.958,96
toneladas de podas e 1.979,48 toneladas de rejeitos e de classe B.
Com relação a geração de RLU, no Cenário Tendencial será crescente iniciando com 1.250,84
toneladas no ano de 2013 (ano base), atingindo um valor 35,87% superior no ano de 2033, ou seja,
1.699,56 toneladas. Já no Cenário Desejado a geração de RLU apresenta um aumento anual menos
expressivo atingindo em 2020 o valor máximo de 1.309,63 toneladas. A partir do ano de 2020 até o ano
de 2033 houve um decaimento de 1,92% atingindo em 2033 o valor de 1.284,48 toneladas de RLU.
Entre o horizonte temporal do Plano (2014 – 2033) houve um aumento na geração de RLU de 1,52%
para o cenário Desejado
No que concerne à quantidade de RSS, estimou-se a geração total para o Cenário Tendencial
durante o horizonte temporal do PMSB (2014 – 2033) de 1.499,92 toneladas, já no Cenário Desejado
espera-se uma geração total de 1.316,22 toneladas, isto corresponde a uma quantidade aproximadamente
12,25% inferior.
Ademais, espera-se tratar no Cenário Tendencial durante todo o horizonte temporal do PMSB
889,95 toneladas de resíduos de serviços de saúde como infectantes, isto significa uma quantidade
98,25% superior ao Cenário Desejado (448,90 toneladas).
Para os resíduos com logística reversa, estima-se que durante o período de 2014 e 2033
(horizonte temporal deste Plano) devem ser geradas 1.372,47 toneladas de resíduos eletroeletrônicos,
2.290.964 unidades de pilhas, 47.508 unidades de baterias, 659.840 unidades de lâmpadas fluorescentes
e, ainda, 1.618,99 toneladas de resíduos de pneus.
Visando apresentar de maneira sistematizada os dados gerados e apresentados neste Capítulo
foram elaboradas as Tabela 4 – Quadro Síntese das Estimativas das Demandas do Serviço de Limpeza
Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos para o Cenário Tendencial. e a Tabela 5 – Quadro Síntese das
Estimativas das Demandas do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos para o
Cenário Desejado.
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Tabela 8 - Quadro Síntese das Estimativas das Demandas do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
para o Cenário Tendencial
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Tabela 9 - Quadro Síntese das Estimativas das Demandas do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
para o Cenário Desejado.
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PROSPECTIVAS TÉCNICAS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
As Prospectivas e Diretrizes Técnicas para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos abrangem um conjunto de instruções e indicações que deverão ser seguidas, a termo, para a
estruturação do Cenário Planejado (almejando o Cenário Desejado), propiciando: sanar as deficiências
apontadas no Diagnóstico Situacional, o atendimento das demandas do sistema de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos apresentadas no Prognóstico para a concretização dos Programas, Projetos
e Ações estrategicamente planejados para o município de Jardim/MS.
Objetivando facilitar a compreensão dos gestores e leitores do presente instrumento de gestão,
os próximos subcapítulos sistematizados apresentam as prospectivas e diretrizes técnicas agrupadas em
diferentes temas, conforme apresenta a Figura 52.

•Aspectos institucionais e gerenciais
•Aspectos legais
Prospectivas
e diretrizes
técnicas

•Aspectos econômico-financeiros
•Aspectos socioambientais e culturais
•Aspectos operacionais e especificações mínimas para o
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Figura 52 – Temas utilizados para a apresentação das prospectivas e diretrizes técnicas para o sistema de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E GERENCIAIS
Este subcapítulo apresenta as prospectivas e diretrizes técnicas relacionadas com os aspectos
institucionais e gerenciais do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Constituem
recomendações estabelecidas com vistas a reestruturar a organização, estrutura e capacidade
institucional para a gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos , principalmente
no que diz respeito ao planejamento, prestação, fiscalização desses serviços e do controle social, de
modo que propicie a melhoria institucional do Poder Público Municipal, possibilitando o cumprimento
pleno dos Programas, Projetos e Ações definidos (conforme apresentado no Capítulo 6).
Forma de gestão e prestação de serviços
Quanto às competências para organização e prestação dos serviços de interesse local, a
Constituição Federal de 1988 no inciso V, do art. 30, estabelece que compete aos municípios organizar
e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local”,
o que inclui os serviços de saneamento (inciso V, do art. 30 da CF).
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Assim, conforme apresentado no PMSB – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais, sugerese que a forma de gestão e prestação dos serviços de limpeza urbana de Jardim apresente-se a partir da
associação de diferentes formas de prestação dos serviços, conforme apresenta o Quadro 3.
Quadro 3 – Recomendação sobre as formas de prestação dos serviços de limpeza urbana no município de Jardim.
Serviço de Limpeza Pública

Recomendação da Forma de Prestação

Coleta convencional de resíduos sólidos

Parceria Público-Privada

Coleta seletiva

Contratação de Associação de Catadores(1) e Parceria
Público-Privada

Serviços de limpeza urbana

Concessão dos Serviços

Disposição final de resíduos sólidos

Parceria Público-Privada com consorciamento do aterro
sanitário

Recuperação das áreas degradadas por disposição
final de resíduos sólidos

Parceria Público-Privada

Operação da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos
(UTR)

Contratação de Associação de Catadores(1) e Parceria
Público-Privada

Tratamento e disposição final de Resíduos de Serviços
de Saúde

Contrato com empresa especializada, Parceria PúblicoPrivada ou Concessão

Resíduos da Construção Civil

Concessão e/ou Prestação Direta com consorciamento dos
equipamentos de beneficiamento

Fonte: Elaborado pelos autores.
(1)
O inciso I, artigo 44, do Decreto nº 7.404, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) cita a
possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Destaca-se que a adoção das formas de gestão recomendadas para o município de Jardim deve
ser precedida de estudos de viabilidade técnico-econômica.
Formas de Regulação e Fiscalização
A regulação dos serviços de saneamento básico, objetiva, segundo o Art. 22 da PNSB,
estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários,
garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, prevenir e reprimir o abuso do poder
econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da
concorrência e definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos
como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e
que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
Desta forma, conforme recomendações apresentadas no PMSB – Aspectos Institucionais,
Gerenciais e Legais, a regulação e fiscalização dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos deverá ser realizada por meio de uma Agência Intermunicipal de Regulação.
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Complementarmente as ações desenvolvidas pela Agência Intermunicipal de Regulação, o órgão
executivo (Gerência de Saneamento Básico) realizará as ações de fiscalização interna do prestador de
serviço visando monitorar a qualidade e eficiência dos serviços prestados. Já o órgão colegiado, se
encarregará de fiscalizar a implementação dos programas, projetos e ações propostas no PMSB. Deste
modo, a estrutura de fiscalização e regulação proposta é apresentada na Figura 45.

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLDIOS
DE JARDIM/MS

Figura 53 – Esquematização da forma de regulação e fiscalização proposta para o município de Jardim/MS referente
aos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Perspectiva para a gestão associada com municípios da região
A Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal nº 11.445/2007, define a gestão
associada como uma associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio
público, conforme disposto no artigo nº 241 da Constituição Federal. Ainda, no artigo nº 14 da Lei
supracitada, a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico (incluindo os serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos) é caracterizada por:
 Um único prestador do serviço para vários municípios, contíguo ou não;
 Uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração;
 Compatibilidade de planejamento.
Assim, a adoção da gestão associada poderá permitir ganhos de escala, redução de custos,
estabilização da equipe gerencial, construção da capacidade gestora de todos os resíduos, e possibilitará
a prestação regionalizada dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos com a qualidade
necessária, além de ser priorizada no acesso aos recursos da União, ou por ela controlada, para os
municípios que fizerem a opção por soluções consorciadas intermunicipais.
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Neste sentido, a perspectiva para a gestão associada do município de Jardim com outros da
região é favorável, uma vez que, este é um dos integrantes do Consorcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Integrado das Bacias do Rio Miranda e Apa (CIDEMA) formado também pelos
municípios de Anastácio, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corguinho, Guia Lopes da Laguna,
Jardim, Nioaque, Maracaju, Miranda e Porto Murtinho.
Ainda, existe em etapa final de construção um aterro sanitário consorciado localizado a
aproximadamente 5 km da sede municipal de Jardim, que fora concebido para atender, além de Jardim
os municípios de Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna e Nioaque. (Figura 147). Destaca-se que o
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) dos municípios pertencentes
ao CIDEMA realizou um estudo que averiguou a viabilidade técnica da disposição final de resíduos
sólidos pelos municípios supracitados
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Mapa 2 – Arranjo Intermunicipal formado pelos município de Bela Vista, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque para disposição final dos resíduos sólidos.
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Caso os Poderes Públicos dos municípios
mencionados identifiquem como opção tecnicamente,
ambientalmente e economicamente mais viável à
gestão associada, tal forma de prestação dos serviços
deve ser formalizada. Neste sentido, a Figura 54
apresenta

um

esquema

simplificado

para

a

formalização da gestão associada. Como a gestão
destes municípios poderá ser realizada por um
consórcio já existente (com os municípios do
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
Integrado das Bacias do Rio Miranda e Apa –
CIDEMA) a próxima etapa será a elaboração de um
Contrato de Programa (ver item “e”) e o firmamento
um Contrato de Rateio (ver item “d”). Caso seja
necessário a formalização de novo consórcio deverá
seguir todos os itens detalhados a seguir.
Constituição do Protocolo de Intenções

Figura 54 – Esquema simplificado para
formalização da prestação por gestão associada.
Fonte: Elaborado pelos autores.

A implantação de um Consórcio Público inicia pela constituição do protocolo de intenções, que
é um contrato preliminar deste. Os entes federados, através de seus representantes legais, deverão
constituir o protocolo de intenções com as cláusulas previstas no Artigo 4º da Lei Federal nº
11.107/2005, sendo estas:
I.
II.

a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio;
a identificação dos entes da Federação consorciados;

III.

a indicação da área de atuação do consórcio;

IV.

a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito
privado sem fins econômicos;

V.

os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a
representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo;

VI.

as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a
elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;

VII.

a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o
número de votos para as suas deliberações;

VIII.

a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público
que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação
consorciado;
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IX.

o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem
como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

X.

as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de
parceria;

XI.

a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando:
a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público;
b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;
c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da
prestação dos serviços;
d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão
associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um
dos entes da Federação consorciados;
e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos,
bem como para seu reajuste ou revisão; e

XII.

o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de
exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.

Constituição dos Contratos de Consórcios
Os Protocolos de Intenções deverão ser aprovados em cada uma das Câmaras Municipais de
Vereadores, mediante lei, deste modo o protocolo torna-se o Contrato do Consórcio. Este necessitará
ser publicado na imprensa oficial no âmbito de cada ente consorciado.

Constituição dos Estatutos
A organização e a definição da forma de funcionamento dos consórcios públicos dar-se-á pelos
Estatutos aprovados em Assembleia Geral, devendo atender a todas as cláusulas dos Contratos de
Consórcios.
Para a validação dos estatutos do consórcio público de direito público, o mesmo deverá ser
publicado na imprensa oficial no âmbito de cada ente consorciado. A publicação dos estatutos poderá
ser na integra ou de forma resumida, desde que contemple o local e o sítio da rede mundial de
computadores (internet) em que se poderá obter o estatuto completo.
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Constituição do Contrato de Rateio
O Decreto Federal nº 6.017/2007 define Contrato de Rateio como contrato por meio do qual os
entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do
consórcio público. A finalidade é estipular e regulamentar as obrigações econômicas e financeiras
relacionadas aos objetivos do consórcio.
O Artigo 13 da Lei supracitada estabelece que os entes somente entregarão recursos financeiros
ao consórcio público mediante Contrato de Rateio. O Contrato de Rateio será formalizado em cada
exercício financeiro, com observância da legislação orçamentária e financeira do ente consorciado
contratante e depende da previsão de recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações
contratadas.
Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não
consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as
despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

Constituição do Contrato de Programa
O Contrato de Programa tem por finalidade constituir e regulamentar as obrigações que um ente
da Federação terá para com o outro ente, ou para com o Consórcio Público. Segundo o Artigo 30 do
Decreto Federal nº 6.017/2007, é condição para a validade das obrigações contraídas por ente da
Federação, inclusive entidades de sua administração indireta, que tenham por objeto a prestação de
serviços por meio de gestão associada ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal
ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.
O Artigo 33 do Decreto supracitado define que os Contratos de Programa deverão, no que
couber, atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e conter cláusulas que
estabeleçam:
I.

o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a operada
por meio de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços;

II.

o modo, forma e condições de prestação dos serviços;

III.

os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos serviços;

IV.

o atendimento à legislação de regulação dos serviços objeto da gestão associada,
especialmente no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de outros
preços públicos e, se necessário, as normas complementares a essa regulação;

V.

procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira de cada
serviço em relação a cada um de seus titulares, especialmente de apuração de quanto foi
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arrecadado e investido nos territórios de cada um deles, em relação a cada serviço sob
regime de gestão associada de serviço público;
VI.

os direitos, garantias e obrigações do titular e do prestador, inclusive os relacionados às
previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos serviços e consequente
modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações;

VII.
VIII.

os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços;
a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de
execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-las;

IX.

as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o prestador dos serviços,
inclusive quando consórcio público, e sua forma de aplicação;

X.

os casos de extinção;

XI.

os bens reversíveis;

XII.

os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas ao prestador
dos serviços, inclusive quando consórcio público, especialmente do valor dos bens
reversíveis que não foram amortizados por tarifas e outras receitas emergentes da
prestação dos serviços;

XIII.

a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do consórcio público
ou outro prestador dos serviços, no que se refere à prestação dos serviços por gestão
associada de serviço público;

XIV.

a periodicidade em que os serviços serão fiscalizados por comissão composta por
representantes do titular do serviço, do contratado e dos usuários, de forma a cumprir o
disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

XV.

a exigência de publicação periódica das demonstrações financeiras relativas à gestão
associada, a qual deverá ser específica e segregada das demais demonstrações do
consórcio público ou do prestador de serviços; e

XVI.

o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais.

No caso de transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais, o
Contrato de Programa deve estabelecer também regras sobre os encargos transferidos e a
responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu; as penalidades no caso de inadimplência em
relação aos encargos transferidos; a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal
transferido; e a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o
preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado.
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Definição das responsabilidades públicas e privadas
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) oficializou que a
responsabilidade pelos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) deve ser compartilhada entre poder público,
população e empresas que fabricam e comercializam os produtos e embalagens, descartados após o
consumo. A responsabilidade compartilhada visa minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos
gerados, assim como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes
do ciclo de vida dos produtos.
Deste modo, embasado no princípio da responsabilidade compartilhada, foram definidas as
responsabilidades para cada tipologia de resíduo, apresentadas na Figura 55. Ressalta-se que a
responsabilidade pelos os resíduos definidos como de logística reversa é dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, conforme definida na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
PREFEITURA MUNICIPAL
• Domésticos (Pequenos Geradores)
• Comerciais (Pequenos Geradores)
• Público (saúde, construção civil, especiais,
agrícolas, etc.)
• Varrição (Público)
• Poda, capina e roçada (Público)

GERADOR
• Domiciliares (Grandes Geradores)
• Comerciais (Grandes Geradores)
• Serviço de Saúde e Hospitalar (Particulares)
• Portos, aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários
• Industrial
• Agrícola
• Resíduos da Construção Civil
• Resíduos especiais

Figura 55 – Responsabilidades pelo gerenciamento, conforme a origem dos resíduos sólidos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Portanto, a definição dos pequenos e grandes geradores de resíduos é imprescindível para que
se possa fazer a distinção dos resíduos que são de responsabilidade pública e privada, bem como definir
aqueles que devem elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que são
instrumentos de gestão específicos. Deste modo, são definidos dois grupos de geradores, (pequenos e
grandes), para a coleta convencional (Figura 56), Resíduos da Construção da Civil (Figura 57) e dos
Resíduos do Serviço de Saúde (Figura 58).
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Coleta Convencional
Pequeno Gerador

Grande Gerador

• As pessoas físicas ou jurídicas, entes públicos ou • As pessoas físicas ou jurídicas, entes públicos ou
privados, proprietários, possuidores ou titulares de privados, proprietários, possuidores ou titulares de
públicos,
institucionais,
de
estabelecimentos
públicos,
institucionais,
de estabelecimentos
prestação de serviços, comerciais e industriais, entre prestação de serviços, comerciais e industriais, entre
outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados
como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas que geram Associação Brasileira de Normas Técnicas que geram
valores superiores a 200 litros por dia ou 100 kg
até 200 litros por dia ou 100 kg por dia.
por dia.
• Condomínios de edifícios não residenciais ou de uso
misto, em que a soma dos resíduos sólidos “tipo
domiciliar” - Classe 2, de acordo com a Associação
Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, gerados pelos
condôminos, atinja o volume médio diário igual ou
superior a 1.000 (mil) litros.

Figura 56 - Definição dos pequenos e grandes geradores de resíduos para a coleta convencional.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Resíduos da Construção Civil e Demolições
Pequeno Gerador

Grande Gerador

• Os proprietários, possuidores ou titulares de • Os proprietários, possuidores ou titulares de
estabelecimentos
públicos,
institucionais,
de estabelecimentos
públicos,
institucionais,
de
prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre
outros, geradores de resíduos sólidos inertes, tais outros, geradores de resíduos sólidos inertes, tais
como entulho, terra e materiais de construção, com como entulho, terra e materiais de construção, com
massa de até 50 (cinquenta) quilogramas diários massa superior a 50 (cinquenta) quilogramas
ou volume até 0,5 m³, considerada a média mensal diários ou volume superior a 0,5 m³, considerada a
de geração.
média mensal de geração.

Figura 57 - Definição dos pequenos e grandes geradores de Resíduos da Construção Civil.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Resíduos de Serviço de Saúde
Pequeno Gerador

Grande Gerador

• As pessoas físicas ou jurídicas, entes públicos ou • As pessoas físicas ou jurídicas, entes públicos ou
privados, proprietários, possuidores ou titulares de privados, proprietários, possuidores ou titulares de
estabelecimentos
públicos,
institucionais,
de estabelecimentos
públicos,
institucionais,
de
prestação de serviços, comerciais e industriais, entre prestação de serviços, comerciais e industriais, entre
outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados
como de serviço de saúde em volume de até 50 litros como de serviço de saúde em volume superior a 50
por dia ou em quantidade de até 25 kg por dia.
litros por dia ou em quantidade maior que 25 kg
por dia.

Figura 58 – Definição dos pequenos e grandes geradores de Resíduos de Serviço de Saúde.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Utilizando das definições de pequenos e grandes geradores de resíduos sólidos, foram definidas
as responsabilidades do Poder Público e dos grandes geradores no gerenciamento de resíduos sólidos,
conforme exposto nos tópicos seguintes.
Compete ao Poder Público
Nos próximos itens são descritas as responsabilidades do Poder Público do município de
Jardim/MS quanto à Coleta Convencional dos Resíduos Sólidos Domiciliares e de Prestação de
Serviços, dos Resíduos de Serviço de Saúde e dos Resíduos da Construção Civil.
Coleta Convencional
O Poder Público Municipal será responsável, diretamente ou através de delegação dos serviços,
pela organização e prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares,
comerciais e de prestadores de serviços (RSDC), desde que gerados por pequenos geradores, conforme
definido no item Definição das responsabilidades públicas e privadas, e que estejam devidamente
acondicionados. Assim, a coleta abrangerá os resíduos originários dos seguintes estabelecimentos
(podendo ser incluído outras categorias, a partir de análises técnicas e justificativas prévias):








Residências Domiciliares;
Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços;
Restaurantes e Bares;
Hotéis;
Recinto de Exposições;
Próprios municipais e estabelecimentos públicos em geral;
Cemitério, excluindo os restos de exumação.
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O município deverá fiscalizar os serviços prestados e, ainda, através da Secretaria de Meio
Ambiente identificar e cadastrar os grandes geradores de RSDC, contendo no cadastramento
informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência de PGRS, entre outras.
Tais cadastramentos possibilitarão o estudo das demandas pelos serviços de gerenciamento dos
RSDC por ente responsável, facilitando a delimitação de responsabilidades e conferindo maior precisão
aos orçamentos/gastos públicos relacionados.
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
O Poder Público Municipal será responsável, diretamente ou através de delegação dos serviços,
pela coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sépticos gerados por estabelecimentos
que tenham como mantenedor o município de Jardim/MS, enquanto que os estabelecimentos que são da
iniciativa privada, serão responsáveis por todo o manejo dos seus resíduos sépticos gerados.
O município, através da Secretaria Municipal de Saúde, deverá identificar e cadastrar os
geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) contendo no cadastramento informações sobre a
localização, tipologia, produção média, existência do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) etc.
Tais cadastramentos possibilitarão o estudo das demandas pelos serviços de gerenciamento dos
RSS por ente responsável, facilitando a delimitação de responsabilidades e conferindo maior precisão
aos orçamentos/gastos públicos relacionados.
A fiscalização quanto à implantação e operação correta dos PGRSS por parte dos geradores de
RSS ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com a participação da Secretária
Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária.
Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCC)
O Poder Público Municipal será responsável pelas seguintes ações, no que se refere ao manejo
integrado dos Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCC), desde que justificado através de estudo
de viabilidade econômico-financeira:
 Implantação de 01 Ecoponto para Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos;
 Uma Área para Recepção de Grandes Volumes (Áreas de Transbordo, Triagem e
Beneficiamento, Áreas de Reciclagem e Aterros de Resíduos da Construção Civil);
 Ações para a informação e educação ambiental dos munícipes, dos transportadores de resíduos
e das instituições sociais multiplicadoras, definidas em programas específicos;
 Ações para o controle e fiscalização do conjunto de agentes envolvidos (geradores,
transportadores e responsáveis pelo tratamento e disposição final), definidas em programa
específico;
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 Ações de incentivo ao reuso e redução dos resíduos na fonte de produção, definidas em
programas específicos.
 Ações de incentivo à instalação no município de empresas recicladoras de resíduos
classificados, segundo Resolução CONAMA nº 307/2007, como A e B.
 Identificação e o cadastramento dos grandes geradores e o credenciamento dos transportadores.
O município, através da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento e com o auxílio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, deverá identificar e cadastrar os grandes geradores de RCC. O
cadastro deverá conter informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência de Plano
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Ainda, deverá cadastrar os transportadores de RCC.
O município fica responsável, também, de forma direta ou através da delegação dos serviços,
do manejo dos resíduos da construção e demolição gerados em obras e ou reformas gerenciadas pela
municipalidade.
Cabe ressaltar que maiores detalhamentos sobre as responsabilidades do Poder Público quanto
aos RCC’s gerados em seu território deverão ser contemplados no Plano Municipal de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, que deve ser elaborado pelo município por determinação legal
(Resoluções CONAMA nº307 de 17 de Julho de 2002 e 448 de 18 de Janeiro de 2012).
Compete aos Grandes Geradores (Privados)
Nos próximos itens são descritas as responsabilidades dos grandes geradores de Resíduos
Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços (RSDC), de Resíduos de Serviço de
Saúde (RSS) e de Resíduos da Construção Civil (RCC), bem como das transportadoras de RCC.
Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços (RSDC)
Os grandes geradores de RSDC serão responsáveis pelas seguintes ações:
 O manejo de resíduos gerados em seus estabelecimentos, incluindo a coleta, transporte,
destinação final e disposição final ambientalmente adequada, através de contratação de serviços
dessa natureza;
 Responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos
respectivos resíduos ou rejeitos;
 A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos (PGRS), obedecendo a
critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de
limpeza urbana e atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº
12.305/2010);
 Implementação e operacionalização integral do PGRS aprovado pelo órgão ambiental
competente.
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Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
Os grandes geradores de RSS serão responsáveis pelas seguintes ações:
 A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS),
obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos
serviços locais de limpeza urbana e outras orientações contidas na RDC ANVISA n° 306/04 e
na Resolução CONAMA nº 358/05;
 Designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com
apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou Certificado de
Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a função de
Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS;
 A designação de responsável pela coordenação da execução do PGRSS;
 Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal envolvido no
gerenciamento de resíduos;
 Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os serviços referentes ao manejo
de RSS, as exigências de comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários das
firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que pretendam atuar nos
estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, tratamento e disposição final destes
resíduos;
 Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de licença ambiental
para o tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e documento de
cadastro emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos
resíduos;
 Requerer aos órgãos públicos, quando responsáveis pela execução da coleta, transporte,
tratamento ou disposição final dos RSS, documentação que identifique a conformidade com as
orientações dos órgãos de meio ambiente;
 Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados à reciclagem ou
compostagem.
Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCC)
Os Grandes Geradores de Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCC) serão
responsáveis por todo o manejo dos resíduos gerados em suas atividades. Além disso, os Grandes
Geradores deverão elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
sempre que a atividade (obra) se enquadre no mínimo em uma das seguintes especificações:
 Acima de 400 m² de área construída;
 Acima de 50 m² de área de demolição;
 Acima de 50 m³ de movimentação de terra.
Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, reconhecidos
como ação privada de coleta regulamentada, submetida às diretrizes e à ação gestora do Poder Público
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Municipal, devem ser cadastrados pela Secretaria de Meio Ambiente com o auxílio da Secretaria de
Infraestrutura.
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Obrigatórios
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é um instrumento, integrante do sistema
de gestão ambiental, essencial para que os estabelecimentos possam gerenciar de modo adequado os
resíduos sólidos na unidade geradora, abrangendo um conjunto de ações, diretas e indiretas, que
envolvem as etapas de coleta, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente correta dos
resíduos sólidos e rejeitos, como:










À minimização na geração;
Segregação;
Acondicionamento;
Identificação, coleta e transporte interno;
Armazenamento temporário, tratamento interno;
Armazenamento externo;
Coleta e transporte externo;
Tratamento externo;
Disposição final.
Portanto, considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Figura 59 apresenta quais são

os geradores sujeitos a elaboração e implantação do PGRS.
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Geradores
• de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, excetuados os domiciliares e de
varrição;
• de resíduos industriais;

• de resíduos de serviço de saúde;
• de resíduos de mineração.

Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço
• Geradores de resíduos perigosos;
• Geradores de resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza,
composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público
municipal, ou seja, com volume superior a 200 l/dia e quantidade superior a 100 kg/dia.

Empresas de Construção Civil
• Nos termos do regulamento ou normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de
Meio Ambiente (SISNAMA).

Responsáveis
• por portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de
fronteira. Nota: nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do
SISNAMA e, se couber, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), as empresas de
transporte;
• por atividades agrossilvopastoril, se exigido pelo órgão competente do SISNAMA, do SNVS
ou do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA);
Figura 59 – Definição dos geradores sujeitos à elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Os PGRS deverão respeitar o seguinte conteúdo mínimo estabelecido na Política Nacional de
Resíduos Sólidos:
 Descrição do empreendimento ou atividade;
 Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume
e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
 Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos e Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos:
 Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
 Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de
resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
 Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
 Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento
incorreto ou acidentes;
 Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos,
reutilização e reciclagem;
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 Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
 Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva
licença de operação a cargo dos órgãos ambientais.
 Cabe mencionar que, caso os órgãos ambientais verificarem que é oportuno, poderão
solicitar a complementação deste conteúdo mínimo.
Cabe mencionar que, caso os órgãos ambientais verifiquem que é oportuno, podem/poderão
solicitar a complementação deste conteúdo mínimo o PGRS deve ser apresentado, no âmbito local, à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento e, com periodicidade anual, deve ser entregue
um relatório de acompanhamento e monitoramento da implementação das ações e metas préestabelecidas. Recomenda-se que a entrega dos PGRS, por parte dos geradores sujeitos à elaboração,
siga o fluxograma esquemático apresentado na Figura 60.

Figura 60 - Proposta do momento de entrega do PGRS para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente por parte dos
geradores sujeitos à elaboração.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Os locais, empreendimentos e atividades que já estão em operação deverão apresentar ao órgão
municipal competente o PGRS no ato de renovação do Alvará de Funcionamento ou da Licença
Ambiental de Operação.
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Além disso, caberá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a orientação quanto a estes
procedimentos, e quanto às penalidades aplicáveis pelo seu não cumprimento, por parte dos responsáveis
por elaborarem os PGRS, nos termos da Lei Federal nº 12.305/2010.
Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e
na logística reversa
A Lei Federal nº 12.305/2010 determina como obrigatório estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, através do retorno dos produtos (Figura 61) após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, aos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos.

Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso,
constitua resíduo perigoso
Pilhas e Baterias
Pneus
Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista
Produtos eletroeletrônicos e seus componentes
Figura 61 - Produtos com logística reversa obrigatória.
Fonte: A partir da Lei Federal nº 12.305/2010.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2013), quatro destes produtos citados já
possuem o sistema de logística reversa implantado, sendo eles, as embalagens de Agrotóxicos, Pneus,
as Pilhas e Baterias e o Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado. Buscando elencar os dispositivos
legais que regulamentam estes sistemas confeccionou-se o Quadro 4.
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Quadro 4 - Sistemas de Logística Reversa implantados e respectivas disposição legal.
Sistema
Implantado

Instrumento Legal
Lei nº 7.802/89
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

Embalagens de
Agrotóxicos

Lei nº 9974/00
Altera a Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, e dá outras providências.
Decreto nº 4.074/02
Regulamenta a Leiº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação,
a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, e dá outras providências.

Óleo
Lubrificante
Usado ou
Contaminado

Resolução Conama nº362/2005
Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.
Proíbe a queima de óleo lubrificante usado e cria o Grupo de Monitoramento Permanente (GMP).

Pilhas e Baterias

Resolução nº 401, de 04/11/2008
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias
comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento
ambientalmente adequado, e dá outras providências.

Pneus

Resolução Conama nº 416/2009
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação
ambientalmente adequada, e dá outras providências.

Fonte: A partir de informações do MMA (2013).

Caso, o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos encarreguese dessa função, por acordo ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, deverá ser
devidamente remunerado por isso.
Portanto, conforme o Artigo nº 36 da Lei Federal nº 12.305/2010, compete ao titular dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos quanto à responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos:
 Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
 Estabelecer sistema de coleta seletiva (seguindo as diretrizes gerais expostas no subtópico
4.5.2);
 Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo
produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos;

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

133
Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

 Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7º
do art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, mediante a devida remuneração pelo setor
empresarial;
 Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes
econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;
 Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
Apesar dos avanços estabelecidos com os regulamentos legais supracitados e com a implantação
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na prática a operacionalização do sistema de logística reversa
tem se apresentado como um grande desafio. Portanto, para a implementação da Logística Reversa capaz
de atender as peculiaridades locais, os entes governamentais, agentes privados empresariais e sociedade,
devem promover a discussão e construir alternativas próprias para implementação da gestão
compartilhada.
Assim, para que a Logística Reversa possa ser um instrumento de gestão eficiente e capaz de
atender os anseios de todas as classes da sociedade, o Poder Público local deverá praticar as seguintes
ações (como formas e limites de participação):
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

Identificar os resíduos sólidos e geradores sujeitos ao sistema de Logística Reversa;
Implantar a Logística Reversa através da estruturação de acordos setoriais para sistemas
iniciados pelo Poder Público;
Incentivar e exigir do setor privado a estruturação de acordos setoriais (visando à
implementação ou expansão da Logística Reversa);
Incentivar à estruturação de acordos setoriais (visando à implementação ou expansão da
Logística Reversa) com a participação de entidades, cooperativas ou outras formas de
associação de pessoas de baixa renda;
Implantar a Logística Reversa via promulgação de regulamentos normativos, veiculados por
decreto editado pelo Poder Executivo;
Celebrar termos de compromisso junto aos fabricantes, distribuidores e/ou comerciantes,
visando à implantação ou expansão da Logística Reversa;
Exigir que todos os agentes envolvidos nos Sistemas de Logística Reversa disponibilizem a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente informações completas sobre a realização de suas
ações, com periodicidade anual;
Fomentar programas e campanhas de educação ambiental (em parceria com o setor empresarial)
que sensibilizem o consumidor quanto à importância da devolução após o uso, aos comerciantes
ou distribuidores, dos produtos e das embalagens contempladas na Logística Reversa, bem
como da importância e obrigatoriedade do mesmo de acondicionar e disponibilizar de forma
diferenciada os resíduos reutilizáveis e recicláveis para a coleta e devolução.
Promover encontros com outros municípios no intuito de cooperação mútua para adquirir força
de cobrar ativamente a responsabilização dos fabricantes.
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Recomenda-se que, para dar agilidade ao processo de articulação para a implementação dos
Sistemas de Logística Reversa, o Órgão Colegiado (ver item) seja o agente orientador para a
implantação, operacionalização e fiscalização dos processos.
Ainda, deve-se priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda, bem como sua contratação.
ASPECTOS LEGAIS
As legislações nacionais referentes ao saneamento básico, principalmente a Política Nacional
de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
Federal nº 12.305/2010) e seus respectivos decretos regulamentadores, trouxeram um arcabouço jurídico
inovador relacionado ao sistema e serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
principalmente, quanto à universalização dos serviços, responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de
vida, logística reversa, inclusão social, concessão dos serviços, instrumentos de gestão, entre outros.
Neste sentido, o município de Jardim necessita de adequação, complementação e convergência
do arcabouço legal municipal, de modo que os princípios e objetivos da atual legislação nacional sejam
incorporados. Portanto, cabe ao Poder Público municipal desenvolver esta função, primeiramente,
realizando a análise do arcabouço legal municipal, por meio de empresa terceirizada capacitada que
possua experiência comprovada em serviços semelhantes (devido à complexidade desse estudo).
Destaca-se a importância do envolvimento da Câmara Municipal de Vereadores como participante
durante todo o processo e na avaliação do estudo.
O Poder Público municipal deverá ainda, através dos membros da Câmara Municipal de
Vereadores, assegurar ao município instrumentos legais que promovam o desenvolvimento sustentável,
exijam a correta gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e propiciem, principalmente, a geração de
negócios, empregos e renda para o município.
Diante do exposto e para atendimento legal do planejamento definido neste instrumento de
gestão, o município de Jardim deverá priorizar a instituição dos seguintes instrumentos legais:
 Código Municipal de Resíduos Sólidos: Regulamento Municipal de Limpeza Urbana que
contém medidas em matéria de higiene, limpeza, segurança e costumes públicos relacionados
aos resíduos sólidos, bem como sua segregação, acondicionamento, disposição para coleta,
transporte e destinação final, dando suporte legal a responsabilidade compartilhada e a logística
reversa na geração dos resíduos sólidos. Deverá trazer a obrigatoriedade da elaboração e o
conteúdo mínimo dos Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos a serem desenvolvidos
pelos geradores sujeitos à este instrumento;
 Lei de Parcerias Público-Privadas: Lei responsável por instituir o Programa de Parcerias
Público-Privadas do município. Tal instrumento destina-se precipuamente a incentivar a
colaboração entre a administração pública municipal direta, os fundos especiais, as autarquias,
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as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo município e a iniciativa privada visando à
realização de atividades de interesse público mútuo (aquelas inerentes às atribuições da
administração pública municipal direta ou indireta, tais como a gestão e prestação dos serviços
públicos, de obras públicas ou de bens públicos, cuja efetivação existe interesse de colaboração
da iniciativa privada).
Além dos dispositivos legais elencados e detalhados acima, o município ainda deverá prever os
seguintes instrumentos e ações:
 Lei incentivando o reaproveitamento e a reciclagem dos Resíduos Domiciliares, Comerciais e
de Prestadores de Serviços (RSDC) e dos Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD);
 Lei instituindo taxas/tarifas e preços públicos;
 Atualização das leis de zoneamento urbano contemplando restrições levantadas nos
instrumentos de gestão;
 Instituição do poder de polícia para quem multará o não cumprimento das diretrizes legais;
 Análise das legislações municipais, de modo a identificar e corrigir possíveis incongruências
com os instrumentos legais de outras esferas, bem como alinhar todas as Políticas Públicas
Municipais, evitando contradições;
 Formalização da gestão associada para disposição final de resíduos, caso esta seja adotada pelo
poder público.
ASPECTOS ECONÔMICOS E DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
PÚBLICA
Os próximos subcapítulos apresentam, sistematicamente, os aspectos econômicos e de cobrança
pelos serviços de limpeza pública abordando, respectivamente, a metodologia para cálculo dos custos
da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e as formas de
cobrança por estes serviços.
Metodologia para o cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos
O sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos deve estar em conformidade com a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei
Federal nº 11.445/2007) que determina a recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em
regime de eficiência, bem como a geração dos recursos necessários à realização dos investimentos
previstos em metas.
Neste sentido, deve-se considerar os investimentos que serão necessários para o atingimento dos
objetivos pré-determinados, entre eles a universalidade e a integralidade na oferta dos serviços,
contemplando aspectos como os investimentos em infraestrutura física, em equipamentos de manejo,
em capacidade administrativa, dentre outros.
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Destaca-se a necessidade de realizar o planejamento destes investimentos no tempo, sua
depreciação e amortização, segundo o crescimento presumido da geração.
Devem ainda ser considerados, em específico, os custos divisíveis (como os da coleta e manejo
dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço) e os custos indivisíveis (como
os da varrição e capina, por exemplo).
Além disso, no cálculo dos custos do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
deve ser contemplada a ocorrência de custos por oferta de serviços não considerados como serviços
públicos, como a coleta e tratamento de RSS de geradores privados, ou a captação e transporte de
resíduos com logística reversa obrigatória (pneus, lâmpadas e outros), realizadas em prol da saúde
pública quando houver necessidade.
Formas de cobrança pelo serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445 de 2007) estabelece, no artigo
29, que os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos terão a
sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela
cobrança dos serviços, podendo ser taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o
regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
Deste modo, a Prefeitura Municipal deve equalizar as receitas com os custos e investimentos
para a gestão de resíduos sólidos, recuperação de passivos ambientais e inovações tecnológicas do
modelo de prestação definido. Entretanto, devido aos elevados investimentos necessários no período
inicial de implantação deste Plano, recomenda-se a adoção de modelos de contração em que as entidades
privadas também realizarão investimentos.
Os custos com a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos poderão superar o valor
historicamente destinado a esse fim e até mesmo o valor legalmente autorizado para operação do modelo
de gestão adotado. Nestes casos, faz-se necessário determinar uma forma complementar para custeio do
sistema, que pode ser a implantação da cobrança de taxa ou tarifa.
Neste sentido, o artigo 35 da Política Nacional de Saneamento Básico, estabelece que as taxas
ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:
I.
II.
III.

o nível de renda da população da área atendida;
as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;
o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio
O inciso II do artigo 45 da Constituição Federal autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal

e os municípios a instituírem taxas sobre os serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao
contribuinte ou postos à disposição. Observa-se que constitucionalmente a cobrança de tal taxa deve
seguir o Princípio da Retributividade, ou seja, pagamento na proporção do uso do serviço.
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A implantação de taxas e tarifas para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
são alvos de diversos questionamentos quanto à legalidade e constitucionalidade da cobrança. Visando,
apresentar alguns casos e critérios onde a segurança jurídica das taxas ou tarifas foi assegurada por ter
sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal foi confeccionado o Quadro 5.
Quadro 5 - Descrição de critérios para a determinação do valor e observações sobre tarifas e taxas para os serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Forma de
Cobrança

Tarifa

Taxa
 Londrina/PR

Municípios



Joinville/SC



Balneário
Camboriú/SC

 Santos/SP
 Ribeirão Preto/SP
 Goiânia/GO
 São Carlo SP
 Em função do metro quadrado ou fração da propriedade.

 Frequência de coleta;
Critérios para
determinação
do valor

 Tipo de pavimento das vias.
 Natureza da pessoa ou
atividade
(domiciliar,
industrial, comercial, público,
entre outros).

 Em função da produção de lixo do imóvel. Há a
diferenciação do custo do serviço conforme o bairro
onde se localiza o imóvel e a utilização a que este se
destina – e que considera:
o o custo total anual do serviço de coleta do lixo
domiciliar e
o o número de inscrições imobiliárias por destinação
e por grupo de bairros que apresentem as mesmas
características em termos de custos operacionais e
de produção de lixo por unidade imobiliária.
 Em função da geração potencial de lixo produzida em
cada bairro da cidade, de acordo com sua população e
localização. Por esses critérios, paga mais quem está em
uma região que gera mais lixo, sem prejuízo das
isenções

 O Poder Público não questiona
as responsabilidades dos
usuários no custeio do sistema,
apenas fixa o preço público a
ser pago por estes.
Observações

 A cobrança é feita pelo próprio
concessionário que recebeu,
por
meio
de
Decreto
Municipal, a competência para
cobrar o valor relativo ao
serviço de coleta.

 A cobrança de taxas em razão dos serviços públicos de
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou
resíduos provenientes de imóveis foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em
diversas oportunidades.
 Destaca-se que a taxa deve ter base de cálculo própria,
porém pode contemplar em sua composição elementos
também utilizados como base de impostos, ou seja, não
pode ter base idêntica a outro imposto.
 A cobrança pode ser feita na mesma guia de outro
tributo, por exemplo, na mesma guia de recolhimento do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Fonte: A partir de informações da SELURP/ABPL/PWC (2011).

Portanto, baseado na legislação vigente e nos precedentes jurídicos referentes aos
questionamentos quanto à legalidade e constitucionalidade da cobrança foram observadas alguns
aspectos que devem ser ponderados na escolha das formas de cobrança pelos serviços, elencados na
Figura 62.
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PERMITIDO
o
o
o
o

o

NÃO PERMITIDO

Instituir taxas em razão de serviços públicos de
limpeza urbana (serviço específico e divisível).
Conter um ou mais elementos de imposto no cálculo
da taxa.
Cobrar a taxa na mesma guia de recolhimento do
IPTU.
Usar como base de cálculo o volume da geração
potencial de lixo em cada bairro, de acordo com a
sua população e localização paga mais quem gera
mais resíduos sólidos.
Cobrança
com
base
no Princípio
da
Retributividade.








Cobrança de taxa por um serviço de caráter
universal, indivisível e insuscetível de ser referido
a determinado contribuinte (por exemplo, limpeza
de logradouros).
Os elementos utilizados para o cálculo da taxa
serem idênticos a de um imposto (por exemplo,
IPTU).
O valor da taxa ser embutido no valor do IPTU.
Um tributo ser cobrado no mesmo exercício
financeiro em que haja sido publicada a lei que o
instituiu ou aumentou.
Cobrança com Base no Princípio da Capacidade
Contributiva.

Figura 62 - Resumo dos aspectos que devem ser considerados na definição da forma de cobrança pelos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Fonte: A partir de informações da SELURP/ABPL/PWC (2011).

Destaca-se que a forma de cobrança efetivada no Rio de Janeiro/RJ é dotada de segurança
jurídica, considerando a legislação vigente no ano de 2013 e pode ser adotada no município de Jardim.
Para isso o Poder Público deverá realizar um Estudo para definição dos coeficientes previstos no modelo
(relacionados a uma forma de quantificação por bairros), bem como considerar situações de carência e
consequente impossibilidade de pagamento.
Assim, a taxa seria dividida anualmente e, calculada em função da produção de resíduos do
imóvel, expressando-se em múltiplos de um valor de referência apurados de acordo com índices que
refletirão a diferenciação do custo do serviço conforme o bairro em que se localiza o imóvel e a
utilização a que este se destina. Para isto, levaria em consideração:
 O custo total anual do serviço de coleta dos resíduos domiciliares;
 O número de inscrições imobiliárias por destinação e por grupos de bairros que apresentem as
mesmas características em termos de custos operacionais e de produção de resíduos por unidade
imobiliária.
O valor da taxa a ser cobrada a cada imóvel é obtido pela aplicação da seguinte equação:
𝑇𝑎𝑥𝑎 = 𝑉𝑅 𝑥 𝐶𝐺𝐵 𝑥 𝐶𝑈𝐼
Onde:
𝑉𝑅 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐶𝐺𝐵 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑖𝑟𝑟𝑜𝑠
𝐶𝑈𝐼 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑚ó𝑣𝑒𝑙
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As variáveis definidas nesta equação deverão ser estabelecidas a partir de um estudo específico.
Além disso, deverão ser consideradas isenções a usuários carentes, através de comprovação préestabelecida.
ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS E CULTURAIS
Os próximos capítulos apresentam, sistematicamente, os aspectos socioambientais e culturais,
abordando, respectivamente, a identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos; a identificação dos passivos ambientais e áreas contaminadas, bem como a
proposição de medidas saneadoras; a organização de cooperativas/associações de catadores ou pessoas
de baixa renda e as diretrizes para a educação ambiental.
Identificação da área favorável para destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos
A fim de subsidiar a administração pública do município de Jardim na tomada de decisão para
definição de áreas para a disposição final de resíduos sólidos urbanos, realizou-se a identificação de
áreas favoráveis para esta atividade com auxílio de técnica de geotecnologia baseada na análise
multicritério de fatores físicos, técnicos, legais e ambientais.
A modelagem para identificação de áreas favoráveis para a instalação de aterros sanitários e
demais infraestruturas necessárias ao adequado gerenciamento dos RSU compreendeu a integração em
ambiente SIG de 11 critérios, que foram divididos em dois grupos (Figura 63):
 Critérios Restritivos – Fatores que independentemente de sua integração com os demais
critérios, geram ou desencadeiam restrições na utilização de determinada área para a disposição
final de RSU, seja por sua ocupação, pelas características naturais ou devido a restrições legais.
 Critérios Ponderáveis – Fatores cuja influência sobre a propicidade/favorabilidade de uma área
à implantação de referente à disposição final de RSU é dependente da interrelação entre os
demais critérios, podendo ser escalonado de acordo com suas características.
CRITÉRIOS RESTRITIVOS
•Declividade
•Distância de coleção hídrica
•Unidades de Conservação
•Áreas inundáveis

CRITÉRIOS PONDERÁVEIS
•Distâncias de aeródromos
•Solos
•Geologia
•Distâncias de rodovias
•Uso e ocupação
•Áreas prioritárias
•Distância de fontes geradores de RSU

Figura 63 - Critérios restritivos e ponderáveis utilizados na análise multicritério para identificação de áreas favoráveis
para a disposição final de RSU.
Fonte: Elaborado pelos autores

A partir do mapeamento elaborado foi possível estabelecer as áreas favoráveis para disposição
final de resíduos sólidos do município de Jardim (Figura 64). Destaca-se que o Aterro Sanitário em fase
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final de implantação localizado no município de Jardim, encontra-se em área considerada favorável para
disposição final, apresentando caráter prioritário como alternativas para o município.
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Figura 64 – Áreas favoráveis para disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores
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Identificação dos passivos ambientais e áreas contaminadas
Conforme abordado no Diagnóstico Técnico-Participativo do sistema de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos, identificou-se como passivo ambiental a atual área de disposição final
(lixão municipal) dos resíduos sólidos urbanos. Tal área, que recebe os resíduos domiciliares, verdes e
de limpeza urbana da sede municipal de Jardim e do Distrito de Boqueirão, situa-se ao norte do perímetro
urbano, a aproximadamente 1,2 km do bairro mais próximo, havendo o predomínio de atividades
agropecuárias em seu entorno (Figura 65).
O acesso ao local é realizado pelo Bairro Jardim Panorama. Foi verificado que a área não possui
guarita ou qualquer tipo de barreira que impeça a entrada de pessoas não autorizadas. Também, foi
verificado que a área encontra-se devidamente cercada (cerca de quatro fios com arame farpado).

Figura 65 - Área de passivo ambiental por disposição de resíduos sólidos (domiciliares, verdes e de limpeza pública) no
município de Jardim/MS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 12/07/2012.

Não foi constatada a existência de placas de sinalização na área e nos acessos ao lixão municipal,
advertindo quanto à atividade do local e os riscos associados ao contato com os materiais descartados,
ou que indicassem a proibição da entrada de pessoas estranhas.
No local existe um trator de esteira utilizado para o manejo dos resíduos sólidos e movimentação
de aterro (solos) para abertura de novas valas (Figura 66). Vale ressaltar que mesmo com o trator de
esteira trabalhando diariamente, não é feita a cobertura total dos resíduos, apenas o manejo para as valas
abertas, fator este que leva a classificação do local como lixão não podendo ser tratado como aterro
controlado.
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Figura 66 – Trator de esteira utilizado no manejo dos resíduos sólidos e na movimentação de solos (aterro) no lixão
municipal de Jardim/MS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 12/07/2012.

A Figura 67 apresenta a localização da área de passivo ambiental supraelencada.
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Figura 67 - Localização da área de passivo ambiental diagnosticada no município de Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Medidas Saneadoras
Para a recuperação da área de passivo ambiental diagnosticada no município de Jardim e
apresentada na Figura 67 (ver página 144), deverão ser consideradas, inicialmente, as seguintes ações:
 Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área (sendo para isso
indispensável que haja nova área licenciada para este fim)
 Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos
Sólidos (PRAD – RS);
 Elaborar o Plano de Automonitoramento (PAM) da área;
 Requerer a autorização ambiental para executar o PRAD – RS junto ao Órgão Ambiental
competente;
 Executar 100% das ações previstas no PRAD – RS;
 Monitorar a área de disposição final de resíduos sólidos conforme o PAM e apresentar
relatórios de monitoramento ao Órgão Ambiental competente.
Diante do exposto, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de
Resíduos Sólidos (PRAD-RS) deverá prever as medidas saneadoras, promovendo condições higiênicas
ou salutares do local impactado, ou seja, promover a recuperação das áreas de disposição inadequada de
resíduos sólidos diagnosticadas no município de Jardim. Dentre as principais medidas saneadoras,
destacam-se:
 Isolamento visual e quebra-vento;
 Drenagem de águas pluviais;
 Implantação de no mínimo 03 poços de monitoramento de águas superficiais no entorno das
área do atual lixão municipal, sendo 01 (um) a montante 02 (dois) a jusante, conforme o sentido
do escoamento superficial;
 Coleta e tratamento dos efluentes gasosos originários da decomposição da matéria orgânica
que compõe a massa de resíduo.
Organização de cooperativas/associações de catadores ou pessoas de baixa renda
A organização dos catadores e pessoas de baixa renda em cooperativas e/ou associações é uma
excelente forma de se garantir uma forma socialmente justa de renda a estas pessoas, além de contribuir
para que o processo de manejo de resíduos seja menos oneroso para a gestão pública.
O incentivo às cooperativas gera prioridade e facilidade na contratação, visto que o artigo 40 do
Decreto Federal nº 7.404/2010, determina que o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará
a participação de cooperativas constituídas por pessoas físicas de baixa renda. Ainda, estabelece que as
políticas públicas voltadas aos catadores deverão observar a possibilidade de dispensa de licitação para
contratação de cooperativas, o estímulo à capacitação e o fortalecimento institucional de cooperativas.
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Outro aspecto importante do Decreto Federal supracitado, é que a União e os órgãos ou
entidades a ela vinculados darão prioridade de recursos aos municípios que implantarem a coleta seletiva
com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
Portanto, a organização destes em cooperativas e/ou associações é uma excelente maneira de se
garantir uma forma socialmente justa de renda a estas pessoas (baixa renda ou catadores), além de
contribuir para que o processo de manejo de resíduos seja menos oneroso para a gestão pública, uma
vez que gera a prioridade na obtenção de recursos federais.
Assim, o Poder Público deverá realizar o cadastramento dos grupos interessados no
gerenciamento dos resíduos sólidos através da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, fomentando a articulação entre as pessoas de baixa renda para a criação
de novas cooperativas e associações ou ingresso na associação já existente, ou ainda realizar parcerias
com as empresas de comércio de materiais recicláveis e de reciclagem.
O Poder Público deve realizar a capacitação dos membros das cooperativas e associações de
modo a garantir a eficiência e eficácia dos serviços prestados pelas mesmas. Ainda, deve proporcionar
a articulação em rede destas organizações com as de outros municípios, propiciando o fortalecimento, o
alcance negócios mais vantajosos e a troca de experiência.
Educação Ambiental
Segundo Art. 1º da Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, entende-se por educação ambiental os
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Já em seu Art. 2º, o mesmo dispositivo legal, considera a educação ambiental como um
componente essencial e permanente na educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada,
em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. Portanto, são
estabelecidos metas e métodos claros de atuação em educação ambiental que se apresentam em duas
vertentes de aplicação, sendo elas:
 No ensino formal (unidades escolares, universidades e unidades de ensino especial, profissional
e de jovens e adultos);
 No ensino não-formal (atividades e ações voltadas a coletividade através de meios de
comunicação de massa, programas, oficinas, etc.).
Por outro lado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz a educação ambiental como
um dos seus instrumentos, (Lei Federal nº 12.305/2010) estabelece como um de seus objetivos a não
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final
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ambientalmente adequada dos rejeitos. Neste sentido, cita-se o princípio dos 3 R’s, que estabelece 3
atitudes práticas básicas para o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos:
 Redução: é necessária a revisão de valores e de consumo a fim de se evitar produzir resíduos
em excesso;
 Reutilização: é necessária a valoração e utilização de bens de consumo duráveis e retornáveis
que permaneçam no sistema por mais tempo;
 Reciclagem: último recurso a ser adotado com os materiais que não mais possuem qualidade
e/ou capacidade de utilização.
Analisando o princípio dos 3 R’s, observa-se que a redução e reutilização de resíduos são ações
que devem anteceder a reciclagem e dependem, principalmente, do indivíduo. Assim, a implementação
dessas ações está ligada diretamente com educação ambiental.
A reciclagem, ao contrário das ações de minimização e reutilização, não depende somente dos
indivíduos envolvidos no processo, porém, mesmo assim a participação consciente da população na
correta segregação dos resíduos e consequentemente na melhor qualidade dos recicláveis, é objeto de
atuação da educação ambiental, demonstrando que ela desempenha um papel de destaque na
implementação e eficiência das etapas dos 3 R’s.
O Poder Público, nos termos dos Arts. 205 e 225 da Constituição Federal deve definir políticas
públicas que incorporem a dimensão ambiental, além de promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio
ambiente.
Portanto, a Prefeitura Municipal de Jardim deve promover a educação ambiental no município,
buscando a mudança de comportamentos e envolvimento crítico e ativo dos indivíduos (comunidade
jardinense) com o contexto da gestão integrada de resíduos sólidos.
Conforme verificado no Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos do município de Jardim, não existe legislação específica visando à promoção da educação
ambiental relativa ao gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). A instituição de uma
legislação específica para a promoção da educação ambiental visa potencializar os benefícios que podem
ser atingidos através da educação ambiental, com maior controle social.
Diante do exposto, os próximos tópicos apresentam as principais diretrizes para a educação
ambiental (no ensino formal e não-formal), que visa promover o controle social e a gestão integrada de
resíduos sólidos, bem como potencializar a promoção da mudança de valores, relacionada ao
fortalecimento da cooperação, emancipação humana, autogestão e participação social no município de
Jardim.
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Diretrizes para o ensino formal
 Capacitação dos funcionários das escolas (merendeiras, faxineiras, setor administrativo) com
o objetivo de garantir a atuação prática desses com relação aos resíduos produzidos na unidade
escolar e padronizar as relações entre os mesmos com os professores e alunos para as práticas
pedagógicas necessárias de serem desenvolvidas no ambiente da unidade escolar (RUFFINO,
2001);
 Capacitação do corpo pedagógico (professores, coordenação e direção) com o objetivo de
proporcionar a formação, reflexão e aplicação de novas propostas pedagógicas integradas
voltadas a realidade local do município com relação aos RSU;
 Envolvimento da Secretaria Municipal de Educação e dos corpos docente e discente, além dos
pais de alunos, significa dispor de um importante espaço comunitário para o debate e
desenvolver um pilar estrutural para as futuras ações do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos de Jardim uma vez que as escolas são fundamentais nesse processo de
educação ambiental;
 Promoção de projetos pedagógicos por conta da Secretaria Municipal de Educação em conjunto
com as escolas, de acordo com a realidade de cada uma delas. Os programas devem envolver
também a comunidade. Não devem ser realizadas gincanas ou qualquer forma de competição
no quantitativo de materiais recolhidos entre alunos. Como exemplo de atividades cita-se:


Oficina de papel reciclado;



Construção de esculturas e brinquedos com material reciclado;



Aproveitamento dos resíduos orgânicos das sobras de merenda para produção
de composto (em pequena escala);



Visita dos alunos e pais à Unidade de Triagem de Resíduos.

Diretrizes para o ensino não-formal
 Envolvimento de todas as Secretarias Municipais e, também, dos setores representativos da
comunidade (igrejas, ONGs, conselhos, entidades filantrópicas, entre outros) visando
potencializar a promoção da educação ambiental;
 Formação de multiplicadores dos programas de educação ambiental, através de cursos para as
pessoas cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social para obtenção de auxílio;
 Utilização desta frente inter-secretarias para elaborar oficinas de capacitação, objetivando a
capacitação de voluntários multiplicadores para o programa da coleta seletiva;
 Criação de eventos de mobilização a partir dessas oficinas de capacitação, onde os voluntários
multiplicadores percorreriam os bairros promovendo a divulgação dos programas (como
exemplo, cita-se o programa de coleta seletiva, onde os voluntários percorreriam os bairros
instruindo a população quanto à correta segregação dos resíduos);
 Confecção de peças de divulgação, contratação de publicidade móvel para divulgação dessas
oficinas e dos programas por parte da assessoria de imprensa e comunicação da Prefeitura
Municipal. Além disso, recomendam-se filmagens das principais atividades relacionadas à
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educação ambiental no ensino formal e não formal, para posterior divulgação nos meios de
imprensa local;
As iniciativas de educação ambiental, reforçadas com mecanismos de comunicação e
sensibilização socioambiental, devem ser continuas e transformadoras.
ASPECTOS OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA O SISTEMA DE
LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Este subcapítulo objetiva a definição dos procedimentos operacionais e das especificações
mínimas para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos a serem adotados no município de Jardim,
abordando os itens apresentados na Figura 68.

Coleta
Convencional ou
Regular

Coleta Seletiva

Resíduos Sólidos de
Serviços de Sáude
(RSS)

Resíduos Sólidos
Industriais (RI)

Resíduos com
Logística Reversa
Obrigatória

Resíduos da
Construção Civil e
Demolição (RCC)

Lodos de Estções de
Trtamento de
Esgotos e de Água
(ETE's e ETA's)

Serviço de Limpeza
dos Logradouros
Públicos

Tratamento de
Resíduos Sólidos

Disposição Final

Operação de
Aterros Sanitários

Figura 68 – Itens que serão abordados referentes aos procedimentos operacionais e especificações mínimas para o
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Coleta Convencional ou Regular
A coleta convencional ou regular consiste na coleta dos resíduos sólidos gerados em residências,
estabelecimento comerciais, industriais, públicos e de prestação de serviços, cujos volumes não
ultrapassam 200 litros por dia ou 100 kg e que possuam características de resíduos domiciliares,
conforme Classe II da NBR 10.004. Deste modo, nos subcapítulos seguintes, são abordados
procedimentos operacionais e especificações mínimas para o acondicionamento dos resíduos e
regularidade, frequência, horários, guarnições, veículos, setores e itinerários da coleta (Figura 69).
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Acondicionamento

Regularidade e Horários
de Coleta

Guarnições de Coleta

Frequência

Veículos de Coleta

Figura 69 – Aspectos da Coleta Convencional abordados nos procedimento e especificações mínimas.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Acondicionamento
Acondicionar os resíduos sólidos domésticos, conforme Monteiro et al. (2001), significa
prepará-los para a coleta de forma sanitariamente adequada e compatível com o tipo e a quantidade de
resíduos. O adequado acondicionamento destes resíduos propicia uma maior eficiência no procedimento
de coleta e transporte com o aumento da produtividade dos coletores, minimiza os ricos de acidentes,
de proliferação de vetores e dos impactos visuais e olfativos.
Destaca-se que o acondicionamento adequado dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e
de prestadores de serviço (RSDC) compete ao gerador e as atribuições de fiscalização, regulamentação
e educação à administração pública (Figura 70). Portanto, os geradores devem respeitar os
procedimentos e especificações mínimas abordados neste item.

Gerador

Administração Pública

• Acondicionamento adequado
dos resíduos
sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores
de Serviço (RSDC)

• Fiscalização, regulamentação e educação.

Figura 70 – Responsabilidades do gerador e da administração municipal quanto o acondicionamento dos resíduos
sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços (RSDC)
Fonte: Elaborado pelos autores.

Deste modo, os recipientes utilizados no acondicionamento devem obedecer a requisitos
mínimos de funcionalidade e de higiene, devendo ter um aspecto que não o torne repulsivo ou
desagradável, podendo ser utilizados recipientes reutilizáveis e/ou descartáveis.
Os recipientes reutilizáveis (bombonas, tambores, contêineres, etc.) devem possuir um formato
que facilite seu esvaziamento (sem aderência nas paredes internas e nos cantos) ser confeccionado em
material resistente (plástico ou metal) e que evite vazamentos, ter alças laterais e tampas, além de
capacidade máxima de 100 L, a fim de não dificultar a coleta.
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Os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço devem ser
acondicionados em sacos plásticos com capacidade volumétrica máxima de 100 L ou 40 kg, respeitando
os padrões estabelecidos nas NBR 9190/1993 e 9191/2002, e dispostos em lixeiras ou abrigo de resíduos.
Nos locais que ocorre grande concentração de pessoas, ou seja, onde ocorre grande geração de
resíduos, tais como condomínios, edifícios, centros comerciais, estabelecimentos comerciais,
supermercados, indústrias, shoppings e outros, poderão ser adotados contêineres de maior capacidade,
superior a 100 litros, com rodízios e que deverão ser basculantes, de modo a facilitar a coleta, desde que
se conte com veículo coletor que possua dispositivo para basculá-los mecanicamente.
Nas vias públicas e áreas com grande circulação de pessoas (região de comércio, próximos a
órgãos públicos, praças, parques, etc.) deverão ser disponibilizados coletores padronizados
confeccionados em plásticos ou metálicos dispostos a cada 50 metros, com identificação clara da
categoria de resíduo que poderá ser armazenado. Estes devem respeitar as tipologias sugeridas em
instrumento de planejamento municipal.
Assim, a Figura 71 apresenta, de maneira sintética as formas de acondicionamento
recomendadas para o município de Jardim.

Pequeno Gerador de RSDC

• Recipiente reutilizável
•Devem possuir um formato
que facilite seu esvaziamento,
sem aderência nas paredes
internas e nos cantos
•Ser
confeccionado
em
material resistente e que evite
vazamentos
(plástico
ou
metal)
•Ter alças laterais e tampas
•Capacidade máxima de 100 L

Logradouros Públicos

Grandes Gerador de RSDC
• Poderão utilizar:

• Coletores Públicos:

•Abrigo de resíduos

• Padronizados

•Contêineres basculantes com
rodízios
e
capacidade
superior a 100 L.

•Confeccionados em plásticos
ou metálicos

• Recipiente Descartável
•Sacos
plásticos
com
capacidade
volumétrica
máxima de 100 L dispostos
em lixeiras

•Identificação
clara
da
categoria de resíduo que
poderá ser armazenado
•Instalado a cada 50 metros
nos locais de grande
circulação de pedestres
•Garantir a praticidade da
coleta
•Com tampa e/ou dispositivo
que impeça a exposição a
intempéries

Figura 71 - Formas de acondicionamentos indicados para o município de Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Com relação aos coletores públicos, estes devem possibilitar a separação dos resíduos em secos
(recicláveis) e úmidos (matéria orgânica e rejeitos), apresentar identificação clara de quais tipos de
resíduos podem ser acondicionados e seguirem uma padronização que facilite a coleta
(preferencialmente com capacidade de 50 litros). Alguns exemplos de coletores públicos são
apresentados na Figura 72.
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Figura 72 - Exemplos de coletores utilizados na coleta seletiva.
Fonte: A partir de imagens retiradas da internet, (2013).

Outra medida de grande importância, que deve ser adotada pela Administração Pública, é a
implantação de placas ou adesivos indicativos, objetivando a correta sinalização dos dispositivos de
acondicionamento temporário (lixeiras) para que não haja equívocos no momento do descarte pelos
habitantes. A Figura 73 ilustra uma recomendação do que deve conter nestas placas ou adesivos.

Figura 73 - Recomendação do que deve conter na identificação dos coletores seletivos públicos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Buscando a concretização da proposta, a Administração Pública e o prestador do serviço deverão
realizar campanhas de sensibilização e educação ambiental para que os geradores adotem formas
adequadas de acondicionamento e, ainda, para que os resíduos sejam acondicionados externamente
apenas no horário próximo a coleta.
Regularidade, frequência e horário da coleta
A coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço
deve ter a regularidade como um princípio, uma vez que, a eficiência da mesma está vinculada a este
fator. Com a regularidade estabelecida, os cidadãos do município de Jardim irão se habituar a dispor os
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resíduos somente nos dias e horários em que os veículos coletores irão passar, para tanto a população
deve ser informada e orientada antecipadamente.
Deste modo, estabelece-se como frequência mínima de ao menos duas vezes na semana para os
imóveis localizados na sede municipal e distrital (Distrito de Boqueirão) e quinzenal na área rural,
incluindo os assentamentos. Observa-se que a coleta na área rural deverá ser realizada preferencialmente
em Locais ou Pontos de Entrega Voluntaria (LEV’s ou PEV’s) e, caso seja comprovada a inviabilidade
econômico-financeira da coleta quinzenal na área rural, a frequência poderá ser alterada, desde que
sejam adotadas condições salutares de armazenamento dos resíduos.
No que tange aos horários da coleta convencional, recomenda-se que nas primeiras horas da
manhã ou no período noturno seja efetuada a coleta na região central para evitar transtornos,
principalmente, àqueles relacionados com o tráfego. Já nos bairros estritamente residenciais, a coleta
deve ser realizada preferencialmente durante o dia, pois é mais econômica e permite a melhor
fiscalização do serviço.
Caso opte-se pela coleta noturna, deverão ser consideradas algumas ações para evitar a
perturbação da população pelos ruídos. Desta maneira, os funcionários deverão ser instruídos a não
alterar a voz e durante a coleta, o motor não deve ser levado à alta rotação para apressar o ciclo de
compactação, devendo existir um dispositivo automático de aceleração, sempre operante. Deve-se,
também, dar prioridade à aquisição de veículos modernos e silenciosos, assim reduzindo reclamações.
Desta maneira, foram definidas as frequências e os períodos para a coleta convencional dos
resíduos sólidos a partir dos tipos de área, conforme apresentado no Quadro 6.
Quadro 6 – Recomendação da frequência e períodos de coleta convencional por tipo de área
Tipo da Área

Frequência

Período

Observações

Sede municipal residencial

Diária /
Alternada

Diurno

A coleta diária deverá ser efetuada em
área com grande adensamento
populacional

Sede municipal comercial

Diária

Diurno
(Entre 5:30 e 7:30h)
ou Noturno

Observar as ações para evitar perturbações
por ruídos

Feiras, festa, eventos
musicais, exposições
agropecuárias, etc.

Conforme
demanda

Imediatamente após
a realização do
evento

Programar a coleta com antecedência, a
partir da agenda de realização dos eventos

Sede distrital

Duas ou três
vezes por
semana

Diurno

Dar prioridade à coleta nas segundasfeiras, quando há o maior acúmulo de
resíduos, devido à geração do fim de
semana.

Diurno

Viabilizar Locais de Entrega Voluntária
nos acessos aos assentamentos.
Se for comprovada a inviabilidade
econômico-financeira da coleta na área
rural, a frequência poderá ser alterada,
desde que sejam mantidas condições
salutares de armazenamento.

Assentamentos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quinzenal
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Guarnições de coleta
Guarnição de coleta pode ser definida como a equipe de um veículo coletor, geralmente
constituída pelo motorista e coletores de resíduos. O número de funcionários por veículo coletor varia
de dois a cinco na maioria dos municípios brasileiros. Para a definição da quantidade de trabalhadores
por veículo deve-se considerar a peculiaridade de cada município, sendo definido para Jardim o mínimo
de três funcionários (um motorista e dois coletores) por veículo coletor e por turno de coleta.
Os coletores e motoristas devem ter sua higiene e segurança assegurados pelo uso de
equipamentos de proteção individual (EPI’s) e por vacinas. Neste sentido, a NBR 12.980/1993
estabelece como equipamentos mínimos de segurança os elencados na Figura 74.

COLETOR

• Luva de raspa de couro;
• Calçado com solado antiderrapante, tipo tênis;
• Colete refletor para coleta noturna;
• Camisa de brim ou camiseta, nas cores
amarela, laranja ou vermelha;
• Calça comprida de brim;
• Boné de brim, tipo jóquei;
• Capa de chuva, tipo morcego.

MOTORISTA

• Calçado com solado de borracha,
antiderrapante;
• Blusa de brim;
• Calça comprida de brim.

Figura 74 - Equipamentos mínimos de segurança para o coletor de RSDC e para o motorista.
Fonte: A partir de informações obtidas junto à ABNT (1993)

No que concerne as vacinas indicadas aos coletores de resíduos, a Sociedade Brasileira de
Imunizações (SBIM) recomenda aos coletores de resíduos as vacinas especialmente indicadas elencadas
no Quadro 7
Quadro 7 – Vacinas especiamente indicadas para os coletores de resíduos, considerando os riscos ocupacionais da
atividade.
Vacinas
Especialmente
Indicadas

Esquemas

Tríplice viral
(sarampo, caxumba e
rubéola)

É considerado protegido o indivíduo que tenha recebido, em algum momento da vida, duas doses da
vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de um mês entre elas. Aplicar
uma dose para indivíduos que receberam uma dose previamente; aplicar duas doses para os que
ainda não receberam nenhuma dose da vacina ou com antecedentes vacinais desconhecidos. O
intervalo mínimo de 30 dias entre as doses precisa ser respeitado.
Hepatite A: duas doses, no esquema 0-6 meses.
Hepatite B: três doses, no esquema 0-1-6 meses.

Hepatites A, B ou A e
B

Hepatite A e B: três doses, no esquema 0-1-6 meses. A vacinação combinada contra as hepatites A
e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada contra as hepatites A e B.

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

155
Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Vacinas
Especialmente
Indicadas

Esquemas
Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dT (dupla do tipo adulto), a cada dez
anos.

Tríplice bacteriana
acelular do tipo
adulto (dTpa)

Influenza (gripe)

Com esquema de vacinação básico para tétanoincompleto (menos de três doses): uma dose de dTpa
(tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) a qualquer momento e completar a vacinação básica com
uma ou duas doses de dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina
contendo o componente tetânico. Em ambos os casos: na impossibilidade do uso da vacina dTpa,
substituir a mesma pela vacina dT; e na impossibilidade da aplicação das outras doses com dT,
substituir a mesma pela vacina dTpa completando três doses da vacina com o componente tetânico.
Dose única anual.

Febre amarela

Uma dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação da vacina (de acordo com
classificação internacional e do MS). Reforços a cada dez anos, se essa condição se mantém.

Raiva

Para pré-exposição: três doses, a segunda sete dias depois da primeira e a terceira 14 a 21 dias depois
da segunda.

Febre tifoide

Dose única da vacina polissacarídica capsular Vi, por via intramuscular ou subcutânea, para adultos
e crianças a partir de 2 anos de idade.

Fonte: Adaptado de SBIM (2013).
Nota: Devem ser observadas as contraindicações e recomendações médicas.

Veículos para a coleta de Resíduos Sólidos, Comerciais e de Prestadores de Serviço
Para a coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de
serviço existem diversos tipos de veículos, porém predominam-se, basicamente, dois tipos de veículos
coletores de resíduos sólidos: carrocerias sem compactador e carrocerias com compactador (Quadro 6).
Quadro 8 - Tipos de carrocerias montadas sobre chassi de veículos.
CARROCERIAS SEM COMPACTADOR





Veículo com carroceria fechada, metálica,
construído em forma de caixa retangular, com a
parte superior abaulada, onde existem janelas
providas de tampas corrediças pelas quais se
efetua a carga dos resíduos, sem que eles sofram
qualquer ação de compressão mecânica e cuja
descarga se dá por basculamento da carroceria.
A altura da borda, aproximadamente 1,80 m,
exige grande esforço físico para elevar os
resíduos e bascular os recipientes.

Fonte: A partir de informações levantadas junto à ABNT (1993).

CARROCERIAS COM COMPACTADOR



Veículo de carroceria fechada, contendo
dispositivo mecânico ou hidráulico que
possibilite a distribuição e compressão dos
resíduos no interior da carroceria e sua posterior
descarga.



Demanda um investimento maior frente aos tipo
sem compactador e, diferentemente deste, não
podem ser empregados em outras atividades
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A escolha do tipo de veículo a ser adotado dependerá, principalmente, da quantidade de resíduos
que serão coletados, sendo aconselhado dimensionar conforme metodologia adotada pela Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA, 2007).
Apesar de a manutenção ser mais complicada e o custo mais elevado de aquisição do caminhão
compactador, este deve ser priorizado sempre que possível frente às vantagens obtidas (Figura 75).

O volume de armazenagem é muito maior, o que evita fazer várias viagens ao local de disposição
do resíduo
A estanqueidade do resíduo é total evitando sua visualização, queda e
espalhamento
O compartimento que possui para armazenagem de chorume ou líquidos percolados da massa
de resíduo, evita o derramamento dos mesmos nas vias públicas
O compartimento de carga é grande, permitindo a descarga de vários recipientes ao mesmo
tempo. Esse compartimento é traseiro, proporcionando maior segurança à guarnição

A altura de carregamento encontra-se na linha de cintura dos garis o que facilita a operação

Figura 75 – Vantagens dos veículos compactadores frente aos demais utilizados na coleta.
Fonte: A partir dos dados de Pfeiffer, & Carvalho (2009).

Destaca-se que os veículos de coleta devem ter condições satisfatórias de uso, ou seja, não
podem causar prejuízos à segurança e eficiência da coleta. Neste sentido, devem ser realizadas
manutenções preventivas e periódicas nos veículos de coleta.
É importante garantir a disponibilidade de veículos coletores adequados para a coleta de RSDC
em condições e quantidade suficiente para atender a demanda. Assim, o prestador de serviço de coleta
deve prever a verificação periódica das condições e demanda, bem como adquirir veículos novos
conforme a necessidade avaliada.
Complementarmente ao exposto, a NBR 12.980/1993 estabelece como equipamentos de
segurança para veículo coletor os seguintes itens:







Jogo de cones para sinalização, bandeirolas e pisca-pisca acionado pela bateria do caminhão;
Duas lanternas traseiras suplementares;
Estribo traseiro de chapa xadrez, antiderrapante;
Dispositivo traseiro para os coletores de resíduos sólidos se segurarem;
Extintor de incêndio extra com capacidade de 10 kg;
Botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da tremonha de
recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, nos dois lados;
 Buzina intermitente acionada quando engatada a marcha ré do veículo coletor;
 Lanterna pisca-pisca giratória para a coleta noturna em vias de grande circulação.
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Desta maneira, os referidos equipamentos devem acompanhar todos os veículos designados para
a coleta de resíduos sólidos.
Coleta Seletiva
A Coleta Seletiva é uma ação essencial para se atingir a meta de redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos sólidos recicláveis e orgânicos, representando um fator estratégico para a
consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). As operações de Coleta
Seletiva visam à interceptação do ciclo tradicional de manejo dos resíduos sólidos urbanos, evitando
que resíduos recicláveis venham a se integrar ao conjunto heterogêneo e desuniforme em que consiste a
massa de resíduos, o que pode representar diversos ganhos para a sociedade, destacando entre eles:
 Manutenção das características originais dos materiais recicláveis, valorizando-os como
produtos comercializáveis, o que em termos econômicos é essencial para a busca do equilíbrio
financeiro frente aos custos operacionais de limpeza urbana;
 Racionalização e otimização dos equipamentos, sistemas e métodos de coleta e disposição final
regulares;
 Contribuição para ampliação da vida útil dos aterros sanitários e consequentemente redução na
quantidade de área necessária para destinação final;
 Redução dos custos com disposição final;
 Geração de emprego e renda;
 Preservação dos recursos naturais.
Com a diminuição dos resíduos dispostos em aterros sanitários ou em locais inadequados, o
município reduz os possíveis impactos ambientais relacionados e também o custo operacional do
sistema, garantindo ainda o aumento na vida útil de seu aterro sanitário, bem como a criação de um
mercado da reciclagem com a geração de oportunidades de trabalho e renda.
A coleta seletiva em Locais ou Pontos de Entrega Voluntária (LEV’s ou PEV’s) consiste na
implantação de recipientes (contêineres, big bags, lixeiras ou outra estrutura de acondicionamento)
colocados em pontos fixos no município, onde o cidadão espontaneamente realiza o descarte dos
recicláveis, e alguns resíduos perigosos (como pilhas e baterias, lâmpadas e óleo de cozinha).
Destaca-se que serão necessárias ações estruturais complementares como a construção de
Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) para comportar a capacidade de operação diante do aumento
da quantidade e qualidade dos resíduos a serem triados, prensados, comercializados, além do estudo de
viabilidade de instalação de uma Unidade de Compostagem (UC), anexa à UTR, objetivando o
beneficiamento de resíduos orgânicos.
Destaca-se que o método de coleta seletiva deverá ter sua viabilidade econômica financeira
assegurada, ou seja, não pode implantar um sistema de coleta que o município não poderá arcar. Assim,
recomenda-se que as iniciais ações de coleta seletiva envolvam a implantação de LEV’s em áreas de
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grande circulação e adensamento populacional e, posteriormente, deve-se elaborar um Projeto Executivo
de Coleta Seletiva que avalie a viabilidade da coleta seletiva porta a porta e proponha ações adicionais
às já praticadas como a implantação de Ecopontos em locais estrategicamente determinados.
No que concerne à forma de separação dos resíduos, sugere-se a adoção do sistema de coleta
binária, ou seja, em resíduos secos (reciclável) e resíduos úmidos (matéria orgânica e rejeito). Destacase que os resíduos úmidos deverão ser recolhidos através da coleta convencional já operante no
município
O sistema de coleta seletiva deverá considerar e priorizar a inclusão de associações e
cooperativas de catadores tanto para a coleta quanto para a triagem e beneficiamento dos materiais
segregados indo ao encontro do preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Deve a Prefeitura Municipal fomentar a organização de catadores e pessoas de baixa renda em
associações e cooperativas, e a articulação entre estas, assim fortalecendo a classe. Além disso, deverão
ser realizados cursos profissionalizantes e de atualização, bem como garantir e instruir a utilização de
equipamentos de proteção individual.
Deste modo, são descritas nos subcapítulos a seguir, as ações estruturais, operacionais e
logísticas, administrativas e institucionais, de orientação para a implantação e funcionamento da Coleta
Seletiva no município de Jardim/MS.
Programa de Coleta Seletiva
Inicialmente, recomenda-se que o município de Jardim/MS elabore um Projeto Executivo de
Coleta Seletiva, que deverá abordar todas as etapas de elaboração, implantação e operação do Programa
de Coleta Seletiva do município. Tal projeto deve considerar as seguintes etapas:
 Fase de Diagnóstico: envolve pesquisas e estudos relativos ao perfil sociocultural da
população, às características dos resíduos sólidos, ao conhecimento do mercado de materiais
recicláveis local e externo, à identificação de outros projetos de coleta seletiva em operação, à
avaliação de tecnologias disponíveis para reciclagem dos materiais triados, à identificação de
fontes de financiamento e à avaliação de impacto da implantação do Programa;
 Fase de Planejamento: envolve a definição do modelo ou modelos de coleta seletiva a serem
adotados, a abrangência geográfica do programa, a análise da viabilidade econômicofinanceira, a estratégia de educação, sensibilização da população, a análise de custos
operacionais fixos variáveis, o dimensionamento da coleta (mão-de-obra, veículos e
recipientes), a listagem de empresas e indústrias compradoras de materiais recicláveis
encontradas em distâncias que tornem viável o custo do frete, o estabelecimento de parcerias e
a avaliação de viabilidade quanto à formação de consórcio com municípios vizinhos;
 Fase de Implantação: envolve a periodicidade da coleta, instalação de equipamentos de apoio
como, por exemplo, os recipientes, a preparação da infraestrutura de apoio logístico (unidade
ou galpão de triagem, área de armazenamento, equipamentos para redução de volumes, entre
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outros), a capacitação do pessoal envolvido, inclusive com assistência social, e quando for o
caso, a estratégia de divulgação e a definição de mídia empregada;
 Fase de Operação e Monitoramento: envolve a avaliação dos indicadores de desempenho,
os investimentos constantes em informações/sensibilização e para estimular a participação da
população, bem como acompanhamento do mercado de recicláveis para escoamento dos
materiais coletados;
 Fase da Análise de Benefícios: envolve a contabilidade de receitas ambientais, de receitas
econômicas e receitas sociais.
Complementarmente, o presente instrumento de gestão apresentará recomendações e
procedimentos mínimos para operacionalização da Coleta Seletiva no município, podendo ser alterados
conforme estudos específicos e definições futuramente apresentados no Projeto Executivo de Coleta
Seletiva.
Modalidades de operação da Coleta Seletiva
Observa-se que três modalidades de Coleta Seletiva de resíduos sólidos têm sido utilizadas com
maior ênfase nos diversos programas existentes no país:
 Coleta Seletiva em Locais ou Pontos de Entrega Voluntária (LEVs ou PEVs): o próprio
gerador desloca-se até um PEV ou LEV, geralmente disponibilizado pela Prefeitura Municipal
em locais de grande fluxo de pessoas (supermercados, postos de combustível, órgãos públicos,
etc.), e deposita o material reciclável, previamente triado, em recipientes para resíduos
diferenciados por tipologia de resíduo;
 Coleta Seletiva Porta a Porta: o material reciclável, previamente segregado, é acondicionado
pelo próprio gerado para posteriormente ser coletado por veículos dimensionados para realizar
tal tarefa, ainda, na porta da residência do munícipe, trazendo maior comodidade aos cidadãos.
Esta modalidade de coleta pode ser executada pelo próprio Poder Público (através do prestador
de serviço);
 Coleta Seletiva por Associações e/ou Cooperativas de Catadores: um grupo de
trabalhadores autônomos organizados em cooperativas e/ou associações, em geral apoiado e/ou
gerenciado por alguma organização de caráter social, com ou sem apoio logístico do Poder
Público, recolhe o material reciclável disposto em local de acondicionamento, oriundo de
domicílios, estabelecimentos comerciais, de serviços ou em indústrias, previamente segregados
por tipo.
Diante do exposto, o Quadro 9, apresenta os pontos positivos e negativos das modalidades de
Coleta Seletiva supracitadas.
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Ações e/ou Cooperativa de
Catadores

Locais ou Pontos de Entrega
Voluntária

Porta a Porta

Quadro 9 – Aspectos positivos e negativos das modalidades de coleta seletiva.
Aspectos Positivos
Dispensa o deslocamento do cidadão até um LEV ou PEV, o
que influi positivamente quanto à participação na coleta
seletiva;
Permite mensurar a participação da população no programa
pela facilidade de se identificar os domicílios e
estabelecimentos participantes;
Agiliza a descarga nas Unidades de Triagem de Resíduos
(UTR).

Aspectos Negativos
Exige maior infraestrutura de coleta, consequentemente
maiores custos de operação (aumento de frota de veículos e
recursos humanos);
Tende a apresentar custos mais elevados de coleta e transporte
comparado com outras modalidades;
Atrai a presença de maior número de catadores informais na
região onde está implantada (questão social).

Maior facilidade e menor custo de coleta;
Possibilita a redução de custos de coleta e transporte, com a
otimização de percursos e frequências especialmente, em
bairros com população esparsa;
Em função do tipo de recipientes e estímulos educativos
permite a separação e o descarte de recicláveis, por tipos,
facilitando a triagem posterior.

Requer maior disponibilidade da população que deverá se
deslocar até um LEV ou PEV;
Suscetível a vandalismo (desde o depósito de lixo orgânico e
animais mortos no interior do recipiente de coleta até a
danificação de sua estrutura);
Exige manutenção e limpeza periódica;
Necessita, em alguns casos, de equipamentos especiais para
coleta;
Não possibilita a identificação dos domicílios e
estabelecimentos participantes, dificultando a avaliação e
mensuração da adesão da comunidade ao programa.

Promove a inclusão social
Gera emprego e renda
Reduz o custo de coleta, transporte, triagem e destinação
final de resíduos sólidos para a administração municipal;
Em relação às demais modalidades de coleta seletiva,
apresenta maior independência e menor vulnerabilidade às
descontinuidades da administração municipal;
Quando organizadas em associações ou cooperativas, o
município é priorizado quando de oferecimento e de pleito
de recursos federais.

Está direcionada para materiais com maior valor de mercado;
Apresenta elevado risco de acidentes, principalmente, quando
trabalhadores atuam sem equipamentos de sinalização de
trânsito e de proteção individual;
Dificuldade de mensuração da participação da população;
Em alguns casos é explorada a mão de obra do trabalhador
e/ou trabalho infantil.

Fonte: A partir dos dados de GRIMBERG e BLAUTH (1998).

Ressalta-se que o município pode optar por uma destas modalidades, ou associar duas ou mais
formas de acordo com a viabilidade, uma vez que o Programa de Coleta Seletiva deverá ser um processo
dinâmico que evoluirá com o tempo.
Porém, a modalidade mais vantajosa, em curto prazo, para o município de Jardim/MS seria
através da Coleta Seletiva executada pela cooperativa existente em Locais e Pontos de Entrega
Voluntária, atendendo algumas residências, estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviço,
além de escolas e em instituições públicas através da modalidade Porta a Porta.
Em longo prazo, para o estabelecimento de um Programa de Coleta Seletiva que viabilize as
demandas futuras e as metas de recuperação de materiais recicláveis pré-estabelecidas, o município deve
adotar o sistema (ou associação de sistemas) mais adequado, considerando a viabilidade econômica e
disponibilidade de recursos que deverá ser apontado no Projeto Executivo de Coleta Seletiva.
Segregação dos resíduos gerados
Existem basicamente três formas de segregação dos resíduos sólidos (Figura 76), a coleta binária
é a mais vantajosa para o município de Jardim uma vez que demanda menor quantidade de recipientes
para acondicionamento, facilita a separação dos resíduos pela população e colabora para uma maior
cooperação em virtude da simplicidade.
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Coleta tríplice
Separação da matéria
orgânica, reciclável e
rejeito

Coleta binária
Separação de resíduos
secos (reciclável) e
resíduos úmidos (matéria
orgânica e rejeito)

Coleta de diversas
categorias
Separação de plástico,
metal, papel, orgânico e
rejeitos

Figura 76 - Formas de separação dos resíduos sólidos para coleta seletiva.
Fonte: A partir de informações de Minas Sem Lixões - MSL (2013.)

A comunidade jardinense deve ser orientada sobre quais os resíduos sólidos que são recicláveis
e devem ir para a coleta seletiva e os não-recicláveis que devem ir para a coleta convencional através de
iniciativas e programas, objetivando a sensibilização socioambiental.
Veículos para a Coleta Seletiva
Para a operacionalização da coleta seletiva (seja utilizando a modalidade porta a porta ou em
LEV’s) é necessário a aquisição de veículos para transportar os resíduos, sendo que a escolha mais
adequada será aquela que equalizar os aspectos culturais, sociais e econômicos. Dentre as categorias de
veículos existentes para este fim, são apresentados no Figura 77 os principais.

Exemplo de carrinho de mão
(Protótipo motorizado)

Exemplo de tricicleta de carga
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Exemplo de caminhão furgão

Exemplo de caminhão gaiola

Figura 77 - Exemplo de veículos para operacionalização da coleta seletiva, em diferentes modalidades (LEV’s e Porta a
Porta)
Fonte: Elaborado pelos autores.

Instalação de Locais de Entrega Voluntária (LEV’s)
Sugere-se a instalação de no mínimo 01 LEV para cada 1.000 habitantes na sede municipal de
Jardim, devendo-se priorizar pontos de grande circulação de pessoas, como supermercados, postos de
combustíveis, farmácias, praças, dentre outros, considerando a densidade populacional. Estes locais
devem possuir ao mínimo as seguintes condições:
 Facilidade para o estacionamento de veículos;
 O local escolhido deve ser público, visando garantir o livre acesso dos participantes;
 O entorno dos LEV’S não pode estar sujeito a alagamentos e intempéries (ação da chuva,
vendavais, etc.);
 As condições de iluminação do local devem propiciar relativa segurança para a população
usuária.
Recomenda-se que LEV’s estejam em locais cobertos e protegidos da chuva e sejam
estruturados utilizando dispositivos de acondicionamento em big bag com suportes metálicos. Este
suporte tem a finalidade manter o big bag sempre aberto e não o suportar, ou seja, os big bags devem
estar apoiados no chão. Destaca-se a importância do uso de dobradiças na parte frontal do suporte,
facilitando a retirada do big bag.
Os LEV’s devem conter informações (estampadas nos big bags ou em cartazes/banners),
apresentadas de forma clara e objetiva, sobre os tipos de resíduos a serem dispostos (resíduos secos).
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Figura 78 - Exemplo de Locais de Entrega Voluntária de Recicláveis (LEV's).
Fonte: Prefeitura Municipal de Bertioga/SP e Vitória/ES.

A frequência do recolhimento dos resíduos acondicionados nestas estruturas dependerá da taxa
de adesão da população, devendo ser recolhido ao menos uma vez na semana. Desta forma é primordial
o acompanhamento e monitoramento do volume armazenado em cada LEV para que o sistema não opere
de forma ineficiente e onerosa.
A coleta dos resíduos armazenados nos LEV’s pode ser efetuada por um caminhão caçamba da
Secretaria Municipal de Infraestrutura ou outra que possua a disponibilidade de fornecimento deste
veículo. Preferencialmente, não utilizar o caminhão compactador, assim garantindo a melhor qualidade
do material transportado.
É importante destacar que uma das metas do presente instrumento de gestão é atender a área
rural do município com a coleta dos resíduos sólidos, portanto, recomenda-se que sejam realizados
estudos para viabilizar a instalação, progressiva e em locais estratégicos de LEV’s, inicialmente,
priorizando os assentamentos do município. Neste sentido, recomenda-se que o Projeto Executivo de
Coleta Seletiva contemple, também, esta análise e proposição. Assim, cada morador (assentado) seria
responsável pela disposição, apenas dos resíduos recicláveis, nestes locais.
Os locais de instalação dos LEV’s na área rural devem seguir as recomendações supraelencadas,
porém, a frequência de recolhimento dos resíduos acondicionados devem ser revistas, sendo sugerida a
frequência mínima de 15 dias, desde que comprovada a viabilidade econômico-financeira.
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São Bernardo/SP

Uberlândia

Figura 79 – Exemplos de Ecopontos instalados no município de São Bernardo/SP e Uberlândia/MG.
Fonte: www.saobernardo.sp.gov.br, acesso em 26/06/2013 e www.correiodeuberlandia.com.br, acesso em 26/06/2013.

Os resíduos dispostos deverão ser encaminhados para a destinação adequada com frequência
mínima de uma vez na semana, podendo ser alterada de acordo com a demanda. Para isto, será necessária
a aquisição de veículos para remoção dos resíduos acumulados ou a terceirização deste serviço mediante
a contratação de uma empresa.
Instalação da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)
A Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) é uma das edificações e instalações destinadas ao
manejo dos materiais domiciliares e comerciais com a separação dos resíduos secos e úmidos,
enfardamento e comercialização. Esta é uma infraestrutura primordial para que se possa alcançar os
almejados princípios de redução, reutilização, reciclagem da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Conforme já diagnosticado, no município de
Jardim existe uma UTR que é operada por uma
Associação de Catadores. No que concerne à
infraestrutura física da UTR, a mesma é constituída
por um galpão coberto que abriga a área operacional,
onde são armazenados os materiais enfardados, e
equipamentos (basicamente, 2 prensas hidráulicas e
uma mesa de separação dos resíduos) e uma casa que
abriga alguns associados (Figura 80).

Figura 80 - Vista da faixada do galpão onde está

Porém, tendo em vista à quantidade futura de instalada a atual Unidade de Triagem de Resíduos
geração de resíduos sólidos, a atual UTR deverá

Sólidos do município de Jardim/MS.
Fonte: Elaborado pelos autores.

passar por reestruturações físicas e operacionais, podendo até ser viabilizada a construção de uma nova
UTR. Neste sentido, a UTR de Jardim deverá comportar o recebimento de todos os resíduos sólidos
domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços gerados na cidade durante o período mínimo de
20 anos, podendo sua implantação ou reestruturação ser escalonada, de forma a comtemplar no mínimo
as seguintes infraestruturas:
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Cercas impedindo a entrada de animais e pessoas não autorizadas na área;
Guarita para controle de entrada e saída;
Galpão coberto;
Área de descarga dos resíduos em local elevado, garantindo o fluxo dos resíduos por gravidade
até as esteiras de triagem;
Instalação de mesas e esteiras de triagem;
Instalação de prensas e balança;
Área de estoque de fardos;
Área administrativa;
Refeitório e sanitários;
Contêineres para rejeitos.
Ressalta-se que a eficiência desta estrutura é de suma importância para que se possa atingir um

alto índice de redução dos resíduos a serem dispostos em aterro sanitário e, consequentemente, o
aumento da vida útil deste, bem como a amortização do valor de disposição final de resíduos sólidos.
Instalação da Unidade de Compostagem
A compostagem é definida com a decomposição aeróbica da matéria orgânica pela ação de
organismos biológicos, em condições físicas e químicas adequadas. O local que recebe os resíduos e
realiza este tratamento é denominado Unidade de Compostagem (UC), esta possui um pátio de
compostagem e conjunto de equipamento eletromecânico para processamento de transformação dos
resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços úmidos (matéria orgânicos - resto
de comida, frutas, hortaliças, folhas, etc.) e resíduos sólidos da limpeza urbana (galhos de podas, grama,
areia, etc.) em composto (adubo), material fisicamente semelhante ao solo, a que se chama composto, e
que pode ser utilizado como bio-fertilizante (Figura 81).
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São Paulo/SP

Cristiano Otoni/MG

Figura 81 – Exemplos de Unidade de Compostagem de Resíduos.
Fonte: Obtido de imagens da internet.

Para que se atinjam as metas de reaproveitamento e reciclagem estabelecidas pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos e no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, recomenda-se a implementação de uma Unidade de Compostagem (UC) pelo titular da
prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A UC deverá ser de preferência,
instalada em anexo a área da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), ou o mais próximo possível,
facilitando a logística de movimentação de resíduos. No caso de ser instalada junta à UTR poderá
compartilhar algumas das estruturas, caso contrário, deverá possuir em sua área, no mínimo as seguintes
estruturas:






Cercas impedindo a entrada de animais e pessoas não autorizadas na área;
Compactação do solo com 30 cm de argila e instalação de drenos de águas pluviais ao entorno;
Guarita para controle de entrada e saída;
Área de armazenamento dos equipamentos (enxadas, garfos, pás, EPI’s);
Refeitório e sanitários.
Assim como a UTR, esta estrutura é componente essencial para que se possa alcançar um

elevado índice de redução dos resíduos a serem dispostos no aterro sanitário, uma vez que, 49,35% dos
resíduos gerados no município Jardim são orgânicos. Deste modo, a implantação de UC aumentará a
vida útil do aterro sanitário, além de reduzir os custos de disposição final de resíduos sólidos e gerar
renda proveniente da comercialização de composto.
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Destinação dos RSDC gerados e segregados
A Figura 63 ilustra de forma esquemática a destinação que deve ser dada aos resíduos gerados.
Cabe ressaltar que devem ser tomadas ações de redução, reutilização e reciclagem na fonte geradora,
como exemplo, a reciclagem do óleo de cozinha por meio da produção de sabão pelos moradores e a
doação de roupas.
Os resíduos deverão ser segregados na fonte geradora em duas categorias “lixo seco” e “lixo
úmido”. O “lixo úmido” será coletado normalmente pela coleta convencional e encaminhado para
Unidade de Triagem de Resíduos, enquanto os resíduos recicláveis (lixo seco) deverão ser entregues
voluntariamente pelo gerador em Locais ou Pontos de Entrega Voluntária (LEV’s e PEV’s), para
posterior coleta, e/ou serão coletados porta a porta (dependendo da abrangência do Programa) pela
Coleta Seletiva.

Figura 82 - Fluxo ideal do encaminhamento dos resíduos sólidos gerados.
Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: * parte dos recicláveis pode não ter viabilidade econômica ou qualidade para ser reciclada, então deve ser encaminhada a um aterro
sanitário.

168
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
Versão 01 – Maio/2014

Os resíduos recicláveis coletados pela Coleta Seletiva serão encaminhados para
unidades/galpões de triagem de associações e cooperativas de catadores, onde serão triados em
“materiais recuperáveis” e “rejeitos” (materiais não-recuperáveis). O primeiro será comercializado com
empresas e indústrias recicladoras implantadas no município e/ou região, enquanto o segundo deverá
ser encaminhado para o aterro sanitário intermunicipal. Destaca-se que, para o processo de triagem nas
unidades/galpões pertencentes às Associações e/ou Cooperativas, recomenda-se que sejam implantadas
mesas e/ou esteiras separadoras devidamente projetadas por profissional tecnicamente habilitado de
forma a garantir eficiência e salubridade do processo.
Inicialmente, durante o período de adaptação, capacitação e implementação de ações de
educação ambiental, não haverá 100% de adesão ao Programa de Coleta Seletiva e, assim, será gerada
parcela de “resíduos não-segregados” na fonte geradora. Estes resíduos não-segregados, bem como o
“lixo úmido” (previamente segregado) deverão ser coletados pela coleta convencional e encaminhados
para a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) do município, onde serão triados, basicamente, em 03
tipologias: “recicláveis”, “orgânicos” e “rejeitos”.
Os recicláveis deverão ser comercializados com empresas e/ou indústrias recicladoras, ou serem
encaminhados para cooperativas e/ou associações de catadores, enquanto que os “orgânicos” deverão
ser encaminhados para Unidade de Compostagem, onde serão beneficiados e compostados, isto é, serão
transformados em insumo agrícola o qual poderá ser comercializado e/ou aplicado em áreas verdes
públicas do município. Os resíduos classificados como “rejeito” deverão ser dispostos adequadamente
no aterro sanitário do município.
Posteriormente, quando todos os resíduos gerados no município forem segregados na fonte, em
“lixo seco” e “lixo-úmido” o fluxograma apresentado na Figura 82, terá seu processo simplificado, ou
seja, a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) receberá apenas os resíduos previamente segregados em
“lixo úmido” da coleta convencional. A parcela de materiais classificados como recicláveis (lixo sexo)
continuará indo para as estruturas das cooperativas e associações para segregação, com o diferencial de
que haverá redução contínua nos rejeitos encontrados neste processo de triagem.
Destaca-se que a Unidade de Triagem de Resíduos poderá ser administrada e operada por
associações e/ou cooperativas de catadores, através de contratação pelo Poder Público. Segundo o inciso
I, artigo 44, do Decreto nº 7.404, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal
nº 12.305/2010) existe a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de cooperativas ou
associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.
Outro fator importante que deve ser considerado, é que caso o Projeto de Coleta Seletiva
identifique a coleta porta a porta como a modalidade mais recomendada para o município, a população
jardinense não necessitará encaminhar seus resíduos gerados até os Locais e Pontos de Entrega
Voluntária, garantindo assim, maior comodidade aos cidadãos.
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Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde
Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são os resíduos resultantes de atividades exercidas por
estabelecimento gerador que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu
manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final, conforme definições contidas na RDC
ANVISA n° 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05.
Inerente à isto, os estabelecimentos ou fontes geradoras, por sua vez, são definidas, segundo os
instrumentos legais supracitados, como:
 Serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de
assistência domiciliar e de trabalhos de campo;
 Laboratórios analíticos de produtos para a saúde;
 Necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento;
 Serviços de medicina legal;
 Drogarias e farmácias inclusive as de manipulação;
 Estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde;
 Centro de controle de zoonoses;
 Distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de
materiais e controles para diagnóstico in vitro;
 Unidades móveis de atendimento à saúde;
 Serviços de acupuntura;
 Serviços de tatuagem, entre outros similares.
Considerando os geradores elencados, merecem destaque os hospitais, cuja a geração de
resíduos geralmente é elevada e, devido a diversidade de serviços oferecidos, os resíduos possuem maior
heterogeneidade, ocorrendo a geração de resíduos caracterizados como comuns e que devem ser
separados dos classificados como infectantes.
A maior parte dos resíduos gerados nos estabelecimentos de assistência à saúde (em particular
os hospitais) são resíduos comuns, orgânicos ou potencialmente recicláveis (entre 75% a 90%),
especificamente quando considerados setores como almoxarifados, cozinhas ou serviço de nutrição e
dietética, lanchonetes e farmácias que recebem mercadorias e descartam grandes quantidades de
embalagens, ou diretamente na geração de frascos de soro, por exemplo, que têm um alto valor no
mercado da reciclagem.
Dessa maneira, a fração de resíduos de serviços de saúde que necessitam de cuidados especiais
está entre 10 a 25 % do total de resíduos gerado nos estabelecimentos, conforme apontado no item 3.4.5,
que aborda o prognóstico de geração dos RSS.
A quantidade de RSS gerados depende do tipo de estabelecimento, dos hábitos e procedimentos
médico-hospitalares adotados, da época em que são feitas as medições, do tipo de alimentação utilizada
no hospital, dentre outras variáveis.
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Outra fonte geradora de resíduos similares aos de serviços de saúde são os domiciliares
provenientes dos serviços de assistência domiciliar ou da geração cotidiana de uma casa, como remédios
vencidos, embalagens, agulhas, seringas, etc.
No que concerne, aos estabelecimentos de saúde o município de Jardim conta com um Hospital
Municipal, 7 Unidades Básicas de Saúde/ Centros de Saúde além de clínicas médicas e farmácias, cujos
resíduos gerados podem conferir risco de contaminação e que, portanto, devem receber uma destinação
diferenciada e adequada. Na Figura 83 pode-se visualizar os principais estabelecimentos públicos de
saúde geradores de RSS localizados na sede municipal de Jardim. Destaca-se que além dos
estabelecimentos elencados na Figura 83, existe um centro de saúde localizado na sede distrital de
Boqueirão, além de atendimento nos assentamentos (área rural) do município.
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Figura 83 - Principais estabelecimentos de saúde públicos geradores de RSS localizados na sede municipal de Jardim.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Manuseio
Os funcionários envolvidos no gerenciamento dos RSS (coleta, transporte e disposição final)
devem, obrigatoriamente, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) (Figura 84), conforme
previsto na Norma Regulamentadora – NR-6 do Manual de Segurança e Medicina do Trabalho, e
também seguirem a NR-32, sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.
Além disso, o pessoal envolvido diretamente com
os

processos

de

higienização,

coleta,

transporte,

tratamento, e armazenamento de resíduos, deve ser
submetido a exame médico admissional, periódico, de
retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional,
conforme estabelecido no Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO) da Portaria 3.214 do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
De acordo com determinações da Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de
Vigilância

Sanitária

(ANVISA)

n°

306/2004

os

trabalhadores devem ser imunizados em conformidade
com o Programa Nacional de Imunização (PNI), devendo
ser obedecido o calendário previsto neste programa ou

Figura 84 – Ilustrações de EPI’s utilizados no
gerenciamento de RSS.

naquele adotado pelo estabelecimento. Os trabalhadores

Fonte: FEAM (2008).

imunizados devem realizar controle laboratorial sorológico para avaliação da resposta imunológica.
Ainda, os funcionários envolvidos diretamente com o gerenciamento de RSS deverão ser
capacitados no momento da admissão e mantido sob educação continuada para as atividades de manejo
de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes.
Segregação e acondicionamento
Devido às características distintas dos resíduos gerados nos estabelecimentos de serviço de
saúde e às exigências da Resolução CONAMA nº 358/2005, os mesmos devem ser segregados no
momento e local de sua geração, considerando as características físicas, químicas, biológicas, o estado
físico e os riscos envolvidos, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos,
garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente.
A segregação dos resíduos possibilita que uma menor quantidade de resíduos seja tratada como
infectante fato este que, minimiza os custos de tratamento e destinação final dos mesmos, além de
colaborar para que os demais resíduos possam ser reciclados, compostados ou destinados
adequadamente. Além disso, segundo Brasil (2006), é primordial coibir a prática de misturar resíduos
de áreas com riscos distintos e passar a considerá-los "resíduos infectantes". Essa conduta de misturar
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resíduos pode ser explicada por razões culturais, operacionais, econômicas, tecnológicas e de recursos
humanos.
Inerente à isto, o acondicionamento dos resíduos segregados deve ser apropriado, em sacos ou
recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos
recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo e os
mesmos devem ser providos de tampa com sistema de abertura sem contato manual, com cantos
arredondados, em material lavável e resistente ao tombamento.
Os recipientes, sacos e caixas devem possuir a identificação dos tipos de resíduos neles
acondicionados, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros referenciados na RDC
ANVISA n° 306/2004 e Resolução CONAMA nº 358/2005, além de outras exigências relacionadas à
identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de resíduos. Para os resíduos que deverão
ser acondicionados em sacos, os mesmos devem ser substituídos quando atingem 2/3 de sua capacidade
ou pelo menos uma vez a cada 24 horas, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
Na Figura 85, Figura 86, Figura 87, Figura 88 e Figura 89 são apresentadas as formas de
acondicionamento e identificação para cada grupo dos resíduos de serviços de saúde (RSS).

Figura 85 - Forma de acondicionamento e identificação de resíduos do Grupo A - "Risco Biológico" e os subgrupos.
Fonte: A partir de informações obtidas junto à ANVISA (2006), RDC ANVISA nº 306/2004 e Resolução CONAMA nº 385/2005.
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Figura 86 - Forma de acondicionamento e identificação de resíduos do Grupo B – “Risco Químico”.
Fonte: A partir de informações obtidas junto à ANVISA (2006), RDC ANVISA nº 306/2004 e Resolução CONAMA nº 385/2005.

Figura 87 - Forma de acondicionamento e identificação de resíduos do Grupo C – “Rejeito Radioativos”.
Fonte: A partir de informações obtidas junto à BRASIL (2006), RDC ANVISA nº 306/2004 e Resolução CONAMA nº 385/2005.
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Figura 88 - Forma de acondicionamento e identificação de resíduos do Grupo D – “Resíduos Comuns”.
Fonte: A partir de informações obtidas junto ao Brasil (2006), RDC ANVISA nº 306/2004 e Resolução CONAMA nº 385/2005.

Figura 89 - Forma de acondicionamento e identificação de resíduos do Grupo E – “Resíduos Perfurocortantes”.
Fonte: A partir de informações obtidas junto à Brasil (2006), RDC ANVISA nº 306/2004 e Resolução CONAMA nº 385/2005.

De modo a ilustrar, as formas de acondicionamento recomendadas, A Figura 90 apresenta alguns
modelos de sacos e recipientes utilizados no acondicionamento dos Resíduos de Serviço de Saúde
(RSS).

Figura 90 - Recipientes e sacos utilizados para o acondicionamento de resíduos de serviço de saúde.
Fonte: Obtido de imagens da internet.
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Coleta e transporte interno
O transporte interno, conforme define a
RDC ANVISA nº 306/2004, consiste no translado
dos resíduos dos pontos de geração até local
destinado ao armazenamento temporário ou
armazenamento externo com a finalidade de
apresentação para a coleta (Figura 91). Os
funcionários responsáveis pelo transporte interno
deverão ser treinados e a rotina de trabalho deverá
ser devidamente planejada, evitando horários
coincidentes com a distribuição de roupas,
alimentos e medicamentos, períodos de visita ou
de maior fluxo de pessoas ou de atividades.

Figura 91 - Coleta e transporte interno dos RSS.
Fonte: Contenar Ambiental.

Os recipientes utilizados para o transporte interno devem ser constituídos de material rígido,
lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas
arredondados, e serem identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contido.
Além disso, deve-se priorizar recipientes providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído
(Figura 92).

Figura 92 –Exemplos de recipientes utilizados para o transporte interno de RSS.
Fonte: Contenar Ambiental.

Destaca-se que os recipientes com mais de 400 L de capacidade devem possuir válvula de dreno
no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos para
o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
Contudo, recomenda-se ainda:
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 Os carros de coleta devem ter, preferencialmente, pneus de borracha e estar devidamente
identificados com símbolos de risco;
 Estabelecer turnos, horários e frequência de coleta;
 Sinalizar o itinerário da coleta de forma apropriada;
 Não utilizar transporte por meio de dutos ou tubos de queda;
 Diferenciar as coletas, isto é, executá-las com itinerários e horários diferentes segundo o tipo
de resíduo;
 Coletar resíduos recicláveis de forma separada;
 Fazer a manutenção preventiva dos carros para a coleta interna e higienizá-los ao final de cada
coleta.
Observa-se que os detalhamentos referentes às recomendações supracitadas devem ser
contemplados nos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) dos
estabelecimentos de saúde geradores de resíduos de serviços de saúde.
Armazenamento temporário
O armazenamento temporário dos RSS é tratado na RDC ANVISA nº 306/2004 como a guarda
temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de
geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos
geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento
temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em
recipientes de acondicionamento, não sendo permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos
recipientes coletores.
Caso o armazenamento temporário seja feito em um sala exclusiva, deve ser identificado como
“sala de resíduo”. Esta deverá ser construída com pisos e paredes lisas e laváveis, com cantos
arredondados, sendo o piso ainda resistente ao tráfego dos recipientes coletores. Além de possuir ponto
de iluminação artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores, para o
posterior traslado até a área de armazenamento externo.
Destaca-se que para o dimensionamento da quantidade de salas de resíduos deve-se considerar
o porte, quantidade de resíduos, distância entre pontos de geração e layout do estabelecimento. Para
melhor higienização é recomendável à existência de ponto de água e ralo sifonado com tampa
escamoteável.
A sala para o armazenamento temporário poderá ser compartilhada com a sala de utilidades,
devendo dispor, no mínimo, de mais dois metros quadrados para armazenar dois recipientes coletores
para posterior translado até a área de armazenamento externo. Os aspectos construtivos devem obedecer
a RDC nº 306/2004, RDC nº 50/2002, RDC nº 307/2002 e RDC nº 189/2003 da ANVISA.
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A RDC ANVISA nº 306/2004 estabelece ainda que os resíduos de fácil putrefação que venham
a ser coletados em período superior a 24 horas de seu armazenamento devem ser conservados sob
refrigeração e, quando não for possível, ser submetidos a outro método de conservação.
O local para o armazenamento dos resíduos químicos deve ser de alvenaria, fechado, dotado de
aberturas teladas para ventilação, com dispositivo que impeça a luz solar direta, pisos e paredes em
materiais laváveis com sistema de retenção de líquidos. Além disso, deve atender à NBR 12.235/1988
da ABNT.
Contudo, o armazenamento temporário poderá ser dispensado se a distância entre o ponto de
geração e o armazenamento externo não for grande, sendo o encaminhamento direto ao armazenamento
para coleta externa.
O PGRSS deve detalhar todas as estruturas e as práticas adotadas no armazenamento temporário,
bem como recomendar adequações estruturais, e operacionais necessários para assegurar a eficiência e
a salubridade de tal fase do gerenciamento dos RSS.
Armazenamento externo
O armazenamento externo consiste no acondicionamento dos resíduos em ambiente exclusivo,
denominado abrigo de resíduos, em recipientes coletores adequados e com acesso facilitado para os
veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de coleta externa.
Para realizar o dimensionamento do abrigo de resíduos devem ser considerados o volume de
resíduos gerado e a periodicidade da coleta externa. Este deve ser construído em ambiente exclusivo
possuindo, no mínimo, um ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos
do “Grupo A” juntamente com o “Grupo E” e um ambiente para o “Grupo D” (Figura 93).

Figura 93 - Ilustração de um abrigo de resíduos do Grupo A, Grupo D e Grupo E.
Fonte: FEAM (2008).
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O local deve possuir identificação na porta conforme o grupo de resíduos acondicionado e os
sacos de resíduos devem permanecer dentro dos contêineres devidamente identificados. Além disso, não
é permitido que os recipientes de transporte interno transitem pela via pública externa à edificação para
terem acesso ao abrigo de resíduos.
Deste modo, o local para implantação do Abrigo de Resíduos deve possuir as características
elencadas na Figura 94.
Acessibilidade
•Deve estar localizado e construído de forma a
permitir acesso facilitado para os recipientes
de transporte e para os veículos coletores.

Exclusividade
•O ambiente deve ser utilizado somente para o
armazenamento de resíduos.

Segurança
•Deve reunir condições físicas estruturais
adequadas, impedindo a ação do sol, chuva,
ventos etc. e que pessoas não autorizadas ou
animais tenham acesso ao local.

Higiene e Saneamento
•Deve haver local para higienização dos
carrinhos e contenedores; o ambiente deve
contar com boa iluminação e ventilação e te
pisos e paredes revestidos com materiais
resistentes aos processos de higienização.

Figura 94 – Características recomendadas para o abrigo de resíduos de serviços de saúde.
Fonte: A partir de dados da de Brasil (2006).

Conforme estabelecido na RDC nº 306/2004, os estabelecimentos geradores de RSS, cuja a
geração semanal de resíduos seja inferior a 700 L e a diária de 150 L, poderão ter um abrigo reduzido
exclusivo, sendo as especificações construtivas expostas no referido instrumento.
Os aspectos construtivos do abrigo de resíduos para os Grupos A, D e E devem obedecer na
integra as RDC nº 306/2004, RDC nº 50/2002, RDC n º 307/2002 e RDC nº 189/2003 da ANVISA.
Os resíduos químicos pertencentes ao Grupo B deverão ser armazenados em local exclusivo, ou
seja, não poderão ser acondicionados juntamente com os demais grupos de RSS. Portanto, quando
necessário, deverá ser projetado um abrigo conforme as características quantitativas e qualitativas de
tais resíduos gerados, devidamente identificados, em local de fácil visualização, com sinalização de
segurança com símbolo baseado na norma NBR 7.500/2003.
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Figura 95 - Ilustração de um abrigo de resíduos do Grupo B.
Fonte: FEAM (2008).

No que tange aos aspectos construtivos, o abrigo de resíduos do Grupo B deve ser projetado e
construído em conformidade com RDC nº 306/2004, ou seja:
 Em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas para ventilação adequada, com tela de
proteção contra insetos;
 Ter piso e paredes revestidos internamente de material resistente, impermeável e lavável, com
acabamento liso;
 O piso deve ser inclinado, com caimento indicando para as canaletas;
 Deve possuir sistema de drenagem com ralo sifonado provido de tampa que permita a sua
vedação;
 Possuir porta dotada de proteção inferior para impedir o acesso de vetores e roedores.
O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar ainda as orientações contidas na
norma NBR 12.235 da ABNT.
Todas as especificidades e recomendações referentes ao armazenamento externo de resíduos
gerados em estabelecimentos prestadores de serviços de saúde devem ser previstos nos respectivos
PGRSS.
Regras de coleta e transporte externo
A coleta e o transporte dos resíduos de serviço de saúde consistem na remoção dos resíduos do
seu local de armazenamento externo e transporte até a unidade de tratamento ou disposição final. Estes
procedimentos devem ser realizados em conformidade com as normas NBR 7.500, NBR 7.503, NBR
9.735, NBR 12.810, NBR 13.221, NBR 13.463, NBR 14.652 da ABNT e demais normas vigentes,
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garantindo a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da
população e do meio ambiente.
O transporte dos resíduos de serviço de saúde deve ser realizado por empresa especializada e
licenciada para a atividade, podendo utilizar diferentes tipos e portes de veículos para a coleta e
transporte (Figura 96), desde que seguindo as exigências da NBR 12.810. A empresa transportadora
deve observar o Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988, e a Portaria Federal nº 204, de 20 de
maio de 1997, bem como as demais normativas e legislações vigentes.

Figura 96 – Veículos para a coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).
Fonte: Obtido de imagens da internet.

A coleta dos resíduos de serviços de saúde deve ser exclusiva e a intervalos não superiores a 24
horas. Esta coleta pode ser realizada em dias alternados, desde que os recipientes contendo resíduo do
Grupo A e restos de preparo de alimentos sejam armazenados à temperatura máxima de 4°C.
Todas as especificidades e recomendações referentes à coleta externa de resíduos gerados em
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde devem ser previstos nos respectivos PGRSS.
Iniciativas para gerenciamento dos RSS gerados em uso domiciliar
As ações de correto gerenciamento e manejo de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) devem-se
estender para os usuários domésticos de medicamentos que geram embalagens e remédios vencidos,
frascos e, em destaque, material perfurocortante (seringas descartáveis), principalmente por paciente
insulino dependente.
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Segundo pesquisas na área da saúde, grande parte desses resíduos é descartada de maneira
inadequada, sendo necessário repensar as estratégias de descarte.
A regra principal é não descartar as agulhas, seringas e lancetas no lixo domiciliar, de maneira
a evitar que o próprio usuário, outras pessoas que convivem na mesma casa ou os coletores de lixo,
machuquem com este material. Outra razão é que, como o material perfurocortante esteve em contato
com sangue humano, existe a possibilidade de transmissão de doenças. Cita-se também, o descarte
inadequado de medicamentos vencidos e suas embalagens, que pode causar riscos à saúde humana e
ambiental.
Diante do exposto, recomenda-se que o Poder Público Municipal de Jardim/MS fomente o
descarte adequado de seringas (materiais perfurocortantes), medicamentos vencidos e suas embalagens
de usuários domésticos, através de sistema de logística reversa, sensibilizando geradores, farmácias e
drogarias, bem como revendedores e fabricantes (indústria farmacêutica).
Para os medicamentos vencidos, excedentes e suas embalagens, deve-se sempre pensar na
comodidade do gerador, estabelecendo-se um sistema prático de coleta pós-consumo em postos de fácil
acesso, de preferência instalados no mesmo lugar em que o produto foi adquirido, ou seja, nas farmácias
e drogarias. Estas, juntamente com revendedores e indústrias farmacêuticas, deverão dar destinação final
ambientalmente adequada.
Para os resíduos perfurocortantes, o usuário deverá adquirir recipiente para acondicionamento
adequado (do tipo “descartex”), recebendo orientações de manuseio, armazenamento e transporte do
farmacêutico ou vendedor. Em seguida, o usuário deve encaminhar os resíduos acondicionados a uma
instituição de saúde (pública ou privada, dependendo do tipo de parceria e incentivo), de onde será
coletada por empresa especializada e ter destinação ambientalmente adequada.
Diante do exposto, os tópicos seguintes apresentam as responsabilidades de cada ator envolvido
na gestão de resíduos de medicamentos, sugerido por Teodoro (2013):
Indústria farmacêutica
 Financiamento para disponibilização de sistemas de coleta, para manutenção do programa e
para destinação final adequada dos resíduos de medicamentos de uso domiciliar implantados
nas farmácias, drogarias e unidades básicas de saúde;
 Comprometimento em relação à adoção das melhores tecnologias disponíveis para o tratamento
e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos coletados e garantia da destruição
segura dos medicamentos;
 Garantia da continuidade e permanência do processo educativo.

Poder Público Municipal
 Articulação, coordenação, promoção e supervisão de programas de educação ambiental;
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 Articulação com os fabricantes no sentido de implantar os programas de coleta de
medicamentos, bem como difundir tais programas;
 Manutenção dos programas de coleta implantados nas UBS.
 Treinamento, orientação e conscientização dos médicos, enfermeiros e farmacêuticos sobre o
funcionamento do programa de coleta de medicamentos, bem como sobre os riscos ambientais
e sanitários do descarte inadequado.
 Garantia da continuidade e permanência do processo educativo.
Além disso, Teodoro (2013) sugere as seguintes diretrizes para a melhoria da gestão e do
gerenciamento dos resíduos de medicamentos de uso domiciliar, que podem ser empregados no
município de Jardim/MS.
 Estabelecer parcerias entre os fabricantes, poder público, universidades e centros de estudos
visando a minimização dos impactos ambientais dos fármacos, a partir da adoção,
desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias ambientalmente saudáveis;
 Estabelecer acordos setoriais de natureza contratual, articulados entre os fabricantes,
distribuidores, comerciantes e o Poder Público para a implantação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos medicamentos;
 Elaborar um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos participantes da
logística reversa, dos medicamentos e suas embalagens, para o manejo dos resíduos com vistas
à gestão dos mesmos e a disposição final adequada;
 Definir programas e ações para a participação de cooperativas de reciclagem ou outras formas
de associação de catadores e dos grupos interessados, em materiais reutilizáveis e recicláveis,
para a disposição das caixas e bulas de medicamentos descartados;
 Definir programas para a doação dos medicamentos, passíveis de reutilização, separados na
triagem, para entidades carentes;
 Incentivar a formação de fóruns compostos por representantes dos diversos setores da
sociedade e dos setores privados para discussão da problemática do aporte de fármacos no meio
ambiente e seus impactos ambientais e sanitários;
 Articular parcerias para a implantação de um sistema de educação ambiental em todos os níveis
da sociedade, incluindo o estabelecimento de sociedades entre o setor público e privado para o
financiamento das campanhas de conscientização.
Farmácias e Drogarias
De acordo com o Artigo 33, parágrafo 5º, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal
nº 12.305/2010): “os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos
importadores dos produtos e embalagens, submetidos a logística reversa, reunidos ou devolvidos pelos
consumidores”. Desta forma ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades dada às farmácias e
drogarias:
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 Fornecimento do espaço físico para alocar os recipientes coletores de forma visível, acessível
e segura para a população;
 Manejo adequado dos resíduos de medicamentos coletados, controle do armazenamento e das
quantidades coletadas;
 Coleta e direcionamento dos resíduos recicláveis (caixas e bulas) para indústrias de reciclagem;
 Treinamento e orientação dos funcionários sobre o funcionamento do programa de coleta de
medicamentos, quanto aos riscos ambientais e sanitários do descarte inadequado, bem como
acerca da importância do repasse destas informações aos consumidores;
 Garantia da continuidade e permanência do processo educativo.
População
Lei Federal nº 9795/1999 que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental estabelece
que a sociedade deve manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que
propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de
problemas ambientais.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305/2010 em seu Artigo 33
determina que “os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou
distribuidores, dos produtos e das embalagens sujeitos à logística reversa”. Desta forma, fica
estabelecido à população as seguintes obrigações:
 Participar efetivamente do programa de coleta e disposição de resíduos de medicamentos de
uso domiciliar, separando em suas residências as sobras de medicamentos e levando para
descarte seus resíduos até as farmácias e drogarias e unidades de saúde;
 Disseminar a informação acerca do descarte correto de medicamentos às pessoas próximas,
incentivando a participação de todos nos programas de coleta.
Resíduos Sólidos Industriais (RSI)
Os resíduos sólidos gerados nos processos industriais, tais como as indústrias alimentícias,
mineração, metalúrgica, química, petroquímica, papel/celulose, dentre outras, são caracterizados como
resíduos industriais e apresentam uma composição variada, desde os perigosos (Classe I), que possuem
um grande potencial poluidor e por isso necessitam de um tratamento especial, aos resíduos não
perigosos (Classe II), que representam aqueles resíduos com características semelhantes aos resíduos
domiciliares e também os resíduos caracterizados como inertes, segundo a classificação da NBR 10.004
da ABNT.
Desta forma, os resíduos industriais devem ser gerenciados e destinados conforme a sua
classificação e o seu potencial poluidor, destacando a responsabilidade do gerador em todas as fases do
processo, a necessidade de elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e de
regramentos dos procedimentos internos de acondicionamento, transporte e destinação final.
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Conforme mencionado anteriormente, os geradores de resíduos sólidos industriais são obrigados
a elaborar o PGRS, devendo o mesmo ser aprovado pelo órgão ambiental competente. Desta forma, este
instrumento propiciará o gerenciamento, controle e fiscalização adequados dos resíduos sólidos
industriais considerando as especificidades de cada unidade geradora.
O município, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com auxílio da Secretaria
Municipal de Obras, deverá identificar e cadastrar os grandes geradores abrangendo em tal cadastro,
informações sobre a localização, tipologia, produção média, forma de tratamento, destinação, existência
de PGRS, dentre outras informações que a administração pública considerem pertinentes. Os dados
obtidos deverão fazer parte do Sistema de Informações Municipal em Resíduos Sólidos e serem
alimentados constantemente.
Tal cadastramento deve possibilitar as projeções de geração de RSI e da demanda por serviços
específicos aplicáveis ao setor nas revisões periódicas deste Plano.
Segregação e acondicionamento dos Resíduos Sólidos Industriais
Os resíduos sólidos industriais devem ser segregados logo na fonte geradora e acondicionados
de forma adequada conforme suas características e seguindo as condições estabelecidas pela NBR
11.174/1990 e NBR 12.235/1992, definindo como formas de acondicionamento, os contêineres e/ou
tambores, os tanques e a granel, conforme as instruções de uso e instalação, definidas nas referidas
normas.
O correto acondicionamento dos resíduos possibilita que determinados resíduos possam ser
reutilizados e/ou reciclados no próprio processo produtivo ou em outro. Estas ações garantem uma
redução na quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários e aterros industriais, garantindo uma
economia nos custos de disposição final e ao mesmo tempo um ganho ambiental significativo.
Na Figura 97 e Figura 98 estão ilustradas imagens representativas dos modelos de
acondicionamento dos resíduos sólidos industriais utilizados, conforme as características qualitativas e
quantitativas dos resíduos gerados.
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Figura 97 – Recipientes para o acondicionamento de resíduos sólidos e líquidos.
Fonte: Obtido de imagens da internet.

Figura 98 - Contêineres para acondicionamento de resíduos sólidos industriais.
Fonte: Contemar Ambiental.

Cabe ressaltar que os funcionários da coleta e transporte interno dos resíduos devem ser
treinados, além de sempre utilizar EPI’s para o manuseio dos resíduos. Os recipientes de
acondicionamento e os locais de armazenamento devem ser identificados de forma a garantir a
segregação correta do material. Os resíduos devem ser armazenados em um local específico,
devidamente preparado, seguindo as exigências da NBR 11.174/1990 e NBR 12.235/1992, para que a
coleta externa seja realizada neste local.
Todas as especificidades e recomendações referentes à segregação e acondicionamento dos
resíduos industriais gerados devem ser previstas nos respectivos PGRS’s.
Transporte dos Resíduos Sólidos Industriais
O procedimento de coleta e transporte dos resíduos sólidos industriais deve ser realizado
seguindo as exigências da NBR 13.221/2010 e NBR 14.619. No caso do transporte de resíduos perigosos
deve ser obedecido o Decreto nº 96.044/1988, a Portaria nº 204/2007 do Ministério dos Transportes e
as NBR 7500/2003, NBR 7501/2003, NBR 7503/2012 e NBR 9735/2006, garantindo que sejam
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realizados todos os procedimentos adequados ao transporte seguro dos resíduos perigosos e não
perigosos.
Desta forma, o transporte deve ser feito por meio de equipamentos adequados, obedecendo às
regulamentações pertinentes, inclusive quanto às demandas por licenças ambientais. O estado de
conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o transporte, não permita vazamento
ou derramamento do resíduo, devendo estar protegido de intempéries, assim como deve estar
devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento nas vias públicas.
Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou produtos
destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas a estes fins e os
funcionários envolvidos devem estar devidamente equipados com os EPI’s.
O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental específica (federal, estadual ou
municipal), quando existente, bem como deve ser acompanhado de documento de controle ambiental
previsto pelo órgão competente, devendo informar o tipo de acondicionamento, conforme o anexo A da
NBR 13.221/2010.
Resíduos com Logística Reversa Obrigatória
A Logística Reversa é apresentada como um instrumento de desenvolvimento econômico e
social, caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios, destinados a viabilizar a coleta e o
retorno dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros
ciclos produtivos, ou a destinação final ambientalmente adequada.
Para a implementação da Logística Reversa são necessários os acordos setoriais, que
representam o ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida do produto, além de termos de compromisso e regulamentos específicos.
Neste sentido, os parágrafos seguintes apresentam a descrição das formas e dos limites de
participação do Poder Público Municipal, bem como os meios a serem utilizados para o controle e
fiscalização, no âmbito local, da implementação e operacionalização nos sistemas de logística reversa
já implementados no país, através de legislações específicas.
Desta forma, serão obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos
eletroeletrônicos.
Neste sentido, os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou
distribuidores, dos produtos listados anteriormente. Já os comerciantes e distribuidores deverão efetuar
a devolução aos fabricantes e importadores, que proporcionarão uma destinação adequada aos diversos
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resíduos gerados. Assim, a administração pública municipal deve exigir e fiscalizar essas ações que são
de responsabilidade do consumidor e dos comerciantes.
De acordo com o Decreto nº 4.074/2002, que regulamenta a Lei dos Agrotóxicos, a gestão de
todo o processo de logística reversa desses resíduos é feita pelos produtores e comerciantes, que devem
manter o controle das quantidades, tipos e datas de vendas de produtos, além das embalagens devolvidas
pelos usuários, devendo tais controles estarem disponíveis para a fiscalização. O fluxo logístico da
operação inicia-se no ato da venda do produto, onde o usuário (agricultor) deve ser informado sobre os
procedimentos de lavagem, acondicionamento, armazenamento, transporte e devolução de embalagens
vazias. Assim, cabe ao Poder Público Municipal fiscalizar quanto ao cumprimento dessas ações.
Segundo a Resolução CONAMA nº 401/2008, os estabelecimentos de venda de pilhas e baterias
devem obrigatoriamente conter pontos de recolhimento adequados destes resíduos e, através de parcerias
com os fabricantes e distribuidores, devem proporcionar uma destinação final ambientalmente adequada
dos resíduos. Assim, cabe ao Poder Público Municipal fiscalizar quanto ao cumprimento dessas ações.
No caso dos pneus inservíveis a logística reversa segue o mesmo padrão, onde os comerciantes
devem disponibilizar estrutura para o recebimento dos resíduos, e juntamente com os distribuidores e
fabricantes proporcionar uma destinação final ambientalmente adequada destes materiais, conforme
exigências estabelecidas na Resolução CONAMA nº 416/2009.
Uma das formas mais comuns de reaproveitamento dos pneus Inservíveis é a utilização como
combustível alternativo para as indústrias de cimento, bem como a utilização como componente para a
fabricação de manta asfáltica e asfalto-borracha, processo que tem sido acompanhado e aprovado pela
indústria brasileira de pneumáticos.
O Brasil conta com um Programa já implantado de Logística Reversa de pneus inservíveis,
através da Reciclanip. Este está inserido em todos os estados brasileiros, inclusive no Estado de Mato
Grosso do Sul, com a parceria entre os fabricantes de pneus, possibilitando a coleta e a destinação correta
destes materiais. O programa envolve a instalação de pontos de coleta de pneus, disponibilizados e
administrados pelas Prefeituras Municipais, para onde são levados os pneus recolhidos pelo serviço
municipal de limpeza pública, ou aqueles levados diretamente por borracheiros, recapadores,
descartados voluntariamente pelo munícipe, etc.
Por meio da parceria de convênio, a Reciclanip fica responsável por toda gestão da logística de
retirada dos pneus inservíveis (considerando que não há possibilidade de reaproveitamento desses
pneumáticos para uso veicular e nem para processos de reforma, tais como recapagem, recauchutagem
e remoldagem) do Ponto de Coleta e pela destinação ambientalmente adequada deste material para
empresas licenciadas pelos órgãos ambientais competentes e homologados pelo IBAMA.
Os resíduos de óleos lubrificantes e suas embalagens, as lâmpadas fluorescentes e os
eletroeletrônicos devem seguir os mesmos preceitos dos itens anteriores, com a implantação do sistema
de logística reversa envolvendo toda a cadeia, desde o fabricante até o consumidor, propiciando uma
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.
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Portanto, visando à implementação do sistema de logística reversa para os resíduos abordados
anteriormente, os acordos setoriais estão sendo elaborados através dos comitês, buscando definir, de
forma conjunta entre os envolvidos, as alternativas para proporcionar um efetivo sistema de coleta e
destinação final.
Desta forma, a administração municipal de Jardim/MS deve trabalhar de forma a fortificar os
sistemas de logística reversa já implantados e, atualizar–se em relação a possíveis novos acordos
setoriais, de forma a contribuir para efetivação de novas ações de logística reversa.
Para os resíduos de logística reversa em implementação (embalagens plásticas de óleos
lubrificantes, lâmpadas, embalagens em geral, eletroeletrônicos, medicamentos), o Poder Público
Municipal deve fomentar o início do processo, exigindo atitude dos comerciantes, que por sua vez
devem cobrar soluções e apoio dos seus fornecedores.
Definições das responsabilidades na implementação do sistema de Logística Reversa
O Art. 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) define que:
 Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores,
dos produtos e das embalagens objeto de logística reversa (obrigatória e quando
implementada);
 Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos
importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos;
 Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às
embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final
ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do SISNAMA e, se
houver, pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Diante do exposto, no Quadro 10 são definidas responsabilidades para os consumidores,
comerciantes e fabricantes para os resíduos objeto de logística reversa obrigatória, ou não, desde que
implementada no município.
Quadro 10 – Definição das responsabilidades para a implementação do sistema de logística reversa no município de
Jardim/MS.
Atores

Responsabilidades

 Participar efetivamente do programa de coleta e disposição de resíduos com logística
reversa implementada, separando-os em suas residências e levando-os para descarte
Consumidores

em pontos de coleta implementados pelos comerciantes;
 Disseminar a informação acerca do descarte correto dos resíduos com logística
reversa implementado para pessoas próximas, incentivando a participação de todos
no correto manejo desses resíduos.
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Atores

Responsabilidades

 Fornecimento do espaço físico para alocar os recipientes coletores de forma visível,
acessível e segura para a população;
 Manejo adequado dos resíduos coletados, controle do armazenamento e das
quantidades coletadas;
Comerciantes

 Treinamento e orientação dos funcionários sobre o funcionamento do sistema de
logística reversa, e sobre os riscos ambientais e sanitários do descarte inadequado, e
sobre a importância do repasse destas informações aos consumidores;
 Garantia da continuidade e permanência do processo educativo.
 Financiamento para disponibilização de sistemas de coleta, para manutenção do
programa e para destinação final adequada dos resíduos com logística reversa;
 Propiciar, financiar ou auxiliar no encaminhamento (transporte) dos resíduos

Fabricantes

acondicionados nos comerciantes até destinação final ambientalmente adequada;
 Comprometimento em relação à adoção das melhores tecnologias disponíveis para
o tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos coletados e
garantia da destruição segura dos medicamentos;
 Garantia da continuidade e permanência do processo educativo.
 Articulação, coordenação, promoção e supervisão de programas de educação
ambiental;
 Articulação com os fabricantes no sentido de implantar o sistema de logística

Poder Público
Municipal

reversa, bem como difundir tais programas;
 Manutenção do sistema de logística reversa implementado em entidades e/ou
instituições públicas.
 Treinamento, orientação e conscientização dos comerciantes e da população quanto
ao funcionamento do programa de logística reversa, bem como sobre os riscos
ambientais e sanitários do descarte inadequado.
 Garantia da continuidade e permanência do processo educativo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Sugere-se, também, as seguintes diretrizes para a implementação do sistema de Logística
Reversa no município de Jardim/MS.
 Estabelecer parcerias entre os fabricantes, poder público, universidades e centros de estudos
visando à minimização dos impactos ambientais dos resíduos com logística reversa, a partir da
adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias ambientalmente saudáveis;
 Estabelecer acordos setoriais de natureza contratual, articulados entre os fabricantes,
distribuidores, comerciantes e o Poder Público para a implantação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos resíduos com logística reversa;
 Elaborar um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos participantes da
logística reversa, para o manejo dos resíduos com vistas à gestão dos mesmos e a disposição
final adequada;
 Definir programas e ações para a participação de cooperativas de reciclagem ou outras formas
de associação de catadores e dos grupos interessados, em materiais reutilizáveis e recicláveis,
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para a disposição das embalagens, nos termos do Art. 33, § 1º e 2º da Lei Federal nº
12.305/2010.
 Incentivar a formação de fóruns compostos por representantes dos diversos setores da
sociedade e dos setores privados para discussão da problemática do aporte de resíduos com
logística reversa implementada no meio ambiente e seus impactos ambientais e sanitários;
 Articular sistemas de apoio para a implantação de um sistema de educação ambiental em todos
os níveis da sociedade, incluindo o estabelecimento de parcerias entre o setor público e privado
para o financiamento das campanhas de conscientização.
Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCC)
A Resolução CONAMA nº 307/2002 define como resíduos da construção civil e demolição
aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em
geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, dentre outros, e comumente
chamados de entulhos de obras. Os RCCD são classificados, conforme o instrumento legal supracitado,
em quatro classes (Quadro 11).
Quadro 11 - Classificação dos RCCD segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002.
Classificação

Definição

Exemplos
 Solos provenientes de terraplanagem e
limpeza de terreno;
 Resíduos de componentes cerâmicos
(tijolos, blocos, telhas, azulejo, pisos,
etc.)
 Resíduos de argamassa e concreto
 Areia e pedras
 Plásticos
 Papel/papelão
 Metais
 Vidros
 Madeiras
 Gesso
 Sacos de Cimento

Classe A

 São os resíduos reutilizáveis ou
recicláveis como agregados

Classe B

 São os resíduos recicláveis para outras
destinações

Classe C

 São os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias os aplicações
economicamente viáveis que permitam a
sua reciclagem ou recuperação

 Manta asfáltica
 Lixas em geral

Classe D

 São os resíduos perigosos oriundos do
processo de construção.

 Tintas, solventes, óleos
 Pincéis e rolos contaminados
 Telhas e demais objetos que contenham
amianto

Fonte: Adaptado de Brasil (2002).

A Resolução CONAMA nº 307/2002 determina como instrumento para a implementação da
gestão dos resíduos da construção civil, o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, a ser elaborado pelo município, o qual deverá incorporar o Programa Municipal de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil e os Planos de Gestão de Resíduos da Construção Civil.
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O poder público será responsável, desde que comprovada a viabilidade econômica financeira,
pelas seguintes ações, no que tange ao manejo integrado dos Resíduos da Construção Civil e Demolição:
 Implantação de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e
Resíduos Volumosos (Ecopontos);
 Serviço Disque Coleta para Pequenos Volumes, de acesso telefônico a pequenos coletores
privados de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos;
 Uma rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes (Áreas de Transbordo e Triagem,
Áreas de Reciclagem e Aterros de Resíduos da Construção Civil);
 Ações para a informação e educação ambiental dos munícipes, dos transportadores de resíduos
e das instituições sociais multiplicadoras, definidas em programas específicos;
 Ações para o controle e fiscalização do conjunto de agentes envolvidos, definidas em programa
específico;
 Ação de gestão integrada a ser desenvolvida por Núcleo Permanente de Gestão que garanta a
unicidade das ações previstas no Plano Integrado de Gestão e exerça o papel gestor que é
competência do Poder Público Municipal;
 Ações de incentivo ao reuso e redução dos resíduos na fonte de produção, definidas em
programas específicos;
 Ações de incentivo à instalação no município de empresas recicladoras no que diz respeito aos
resíduos de classes C e D, segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002;
 Identificação e o cadastramento dos grandes geradores e o credenciamento dos transportadores.
Além disso, compete ao município, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
identificar e cadastrar os grandes geradores contendo no cadastramento informações sobre a localização,
tipologia, produção média, existência de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(PGRCC), etc. Os dados obtidos deverão fazer parte do Sistema de Informações Municipal em Resíduos
Sólidos a ser alimentado constantemente.
Tal cadastro deve possibilitar, nas revisões do presente Plano, o estudo da geração e das
demandas por sistema e estruturas de manejo de RCC’s considerando distintamente geradores públicos
e privados, pequenos e grandes.
Ademais, deverá credenciar os transportares de RCC, contemplando informações do modelo e
ano dos veículos e equipamentos. O município fica ainda responsável, de forma direta ou através de
concessão dos serviços, pelo manejo dos resíduos da construção e demolição gerados em obras e ou
reformas gerenciadas pela municipalidade.
Quanto aos grandes geradores de RCC, os mesmos serão responsáveis por todo o manejo dos
resíduos gerados e deverão elaborar PGRCC. Ainda, serão fiscalizados pelo uso inadequado dos
equipamentos disponibilizados para o acondicionamento externo dos resíduos gerados, só podendo
utilizar caçambas metálicas estacionárias e outros equipamentos de coleta destinados os Resíduos da
Construção Civil para a disposição exclusivamente destes resíduos.
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Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil, reconhecidos como ação privada de coleta
regulamentada, submetida às diretrizes e à ação gestora do poder público municipal, devem ser
cadastrados, sendo vedado a estes:
 Realizar o transporte dos resíduos quando os dispositivos que os contenham estejam com a
capacidade volumétrica elevada pela utilização de chapas, placas ou outros suplementos;
 Sujar as vias públicas durante a operação com os equipamentos de coleta de resíduos;
 Fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle de Transporte de
Resíduos (CTR) quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de
dispositivos deslocados por veículos automotores;
 Estacionar as caçambas na via pública quando estas não estiverem sendo utilizadas para a coleta
de resíduos.
Ademais, os transportadores de RCC ficam obrigados:
 A estacionar as caçambas em conformidade com a regulamentação específica;
 A utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas estacionárias ou outros
equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos;
 Quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de dispositivos
deslocados por veículos automotores, a fornecer aos geradores atendidos, comprovantes
identificando a correta destinação dada aos resíduos coletados;
 Utilizar sinalização das caçambas com dispositivos refletores.
Aos usuários de seus equipamentos, documento simplificado de orientação, com:






Instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a ser respeitado;
Tipos de resíduos admissíveis;
Prazo de utilização da caçamba;
Proibição de contratar os serviços de transportadores não cadastrados;
Penalidades previstas em lei e outras instruções que julgue necessárias.
Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC) deverão ser

elaborados e implantados por aqueles que estiverem enquadrados como grandes geradores, devendo
desenvolver um conjunto de ações nas etapas de geração, acondicionamento segregado, coleta,
transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Desta forma, a
responsabilidade por todo o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil recai sobre
os geradores, que deverão seguir as recomendações e exigências legais.
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Segregação e acondicionamento
Segundo a Resolução nº 307/2002 do CONAMA, a triagem deverá ser realizada,
preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para
essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no referido instrumento legal.
Após segregados, os resíduos deverão ser adequadamente acondicionados, em depósitos
distintos, para que possam ser reaproveitados numa futura utilização no próprio canteiro de obras ou
fora dele, evitando assim qualquer contaminação do resíduo por qualquer tipo de impureza que
inviabilize sua reutilização ou dependendo do porte do gerador de resíduos, do tipo de resíduo, da
quantidade gerada e de sua posterior destinação, realizar apenas o acondicionamento final. (Figura 99).

Figura 99 - Ilustrações de formas de acondicionamento temporário e final para Resíduos da Construção Civil em
canteiros de obra
Fonte: Souza (2007).

Instalação Ecopontos para pequenos volumes de resíduos sólidos
Os Ecopontos são instalações públicas e de uso gratuito pela população, que funcionam como
locais intermediários para o descarte de pequenos volumes (no máximo 1,0 m³) de resíduos da
construção civil, recicláveis, volumosos, pneus, dentre outros resíduos que não são coletados na coleta
convencional. Assim, os Ecopontos têm como principal objetivo atender os pequenos geradores,
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evitando que resíduos sólidos urbanos sejam depositados em locais irregulares. Dentre as estruturas que
compõem um Ecoponto, citam-se:
 Locais específicos para alocação de caçambas metálicas destinadas ao acondicionamento de
resíduos da construção civil e demolições;
 Baias para o acondicionamento de resíduos volumosos, como móveis domiciliares e utensílios
inservíveis;
 Baias para acondicionamento de resíduos de podas de arborização privada;
 Baias para o acondicionamento de pneus;
 Baias para o acondicionamento de resíduos eletrônicos e perigosos;
 Estruturas com big bag em suporte metálico para acondicionamento de resíduos recicláveis
(papel, papelão, plásticos, metal).
O manual de Manejo e gestão de resíduos da construção civil do Ministério das Cidades sugere
o layout apresentado na Figura 100 como o recomendável para a implantação de um Ecoponto. Na
Figura 101 são apresentados alguns Ecopontos já instalados no Brasil.

Figura 100 – Layout sugerido para a implantação de Ecopontos no município de Jardim/MS.
Fonte: Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente e Caixa Econômica Federal.

São Bernardo/SP

Uberlândia

Figura 101 – Exemplos de Ecopontos instalados no município de São Bernardo/SP e Uberlândia/MG.
Fonte: www.saobernardo.sp.gov.br, acesso em 26/06/2013 e www.correiodeuberlandia.com.br, acesso em 26/06/2013.
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Destaca que, ao mesmo tempo, os Ecopontos podem e devem ser utilizados como alternativa
para a implantação ou expansão da coleta seletiva da parcela seca dos resíduos domiciliares (papéis,
plásticos, vidros e metais) gerados na zona urbana do município — o que dá resultados de maior alcance
para os investimentos destinados à implantação dessas instalações. Assim, frisa-se que o Ecoponto não
é projetado para receber a parcela úmida (matéria orgânica e rejeitos) dos resíduos sólidos domiciliares,
comerciais e de prestadores de serviço.
A implantação dos Ecopontos deve ocorrer de forma gradativa, concomitante com dois outros
processos: o primeiro, dedicado à recuperação de todos os locais de deposição irregular e o segundo,
dedicado à promoção de educação ambiental e informação concentrada, seguida de fiscalização
renovada, com vistas à alteração de cultura e adesão de todos ao compromisso com o correto descarte e
destinação dos resíduos. A implantação gradativa e monitorada dos Ecopontos facilita uma melhor
análise das possibilidades de otimização da distribuição das unidades e a consequente redução dos
investimentos.
Para a concepção do mesmo, é necessária a elaboração de um projeto executivo por profissional
tecnicamente habilitado, além de estudos ambientais conforme solicitação do Órgão Ambiental
competente.
Os resíduos dispostos deverão ser encaminhados para a destinação adequada com frequência
mínima de uma vez na semana, podendo ser alterada de acordo com a demanda. Para isto, será necessária
a aquisição de veículos para remoção dos resíduos acumulados ou a terceirização deste serviço mediante
a contratação de uma empresa.
Destinação final e critérios de escolha da área do aterro de resíduos “Classe A” para
reservação de material para usos futuros
Os resíduos da construção civil gerados no município de Jardim deverão ser destinados,
conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 307/2002, cabendo à administração pública fiscalizar
a destinação dos mesmos (Quadro 12).
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Quadro 12 – Destinação dos resíduos da construção civil conforme as classes.
CLASSE

RESÍDUOS

DESTINAÇÃO

A

Reutilizáveis
ou
recicláveis
como
agregados:
componentes
cerâmicos,
argamassa, concreto e outros, inclusive
solos.

Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de resíduos - classe A
de reservação de material para uso futuro.

B

Recicláveis para outras destinações:
plásticos, papel e papelão, metais, vidros,
madeiras e outros.

Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

C

Para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis para a sua reciclagem ou recuperação

Deverão ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.

D

Resíduos perigosos: tintas, solventes, óleos e
outros. Exemplo o amianto, ou aqueles
efetiva ou potencialmente contaminados,
oriundos de obras em clinicas radiológicas,
instalações industriais e outras.

Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.

Fonte: A partir dos dados da Resolução do CONAMA nº 307/2002

Inerente a isso, cabe salientar que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e
em áreas protegidas por Lei, conforme assegura a Resolução CONAMA nº 307/2002.
O aterro de resíduos “Classe A” de reservação de material para usos futuros, segundo a
Resolução CONAMA nº 307/2002, é uma área tecnicamente adequada onde serão empregadas técnicas
de destinação de resíduos da construção civil “Classe A” no solo, visando a reservação de materiais
segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, utilizando princípios de
engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio
ambiente e devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.
Quanto aos critérios para localização do aterro de resíduos “Classe A” de reservação de material
para uso futuro, este deve respeitar as legislações e normativas na esfera federal, estadual e municipal.
Ademais, a NBR 15.113/2004 estabelece que o local deve ser tal que:
 O impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja minimizado;
 A aceitação da instalação pela população seja maximizada;
 Esteja de acordo com a legislação de uso do solo e com a legislação ambiental.
Ainda, para avaliação da adequabilidade de um local a estes critérios, os seguintes aspectos
devem ser observados:







Geologia e tipos de solos existentes;
Hidrologia;
Passivo ambiental;
Vegetação;
Vias de acesso;
Área e volume disponíveis e vida útil;
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 Distância de núcleos populacionais.
Neste sentido, recomenda-se que seja utilizada, se possível, uma área ao lado do aterro sanitário
para a concepção e construção de uma área de triagem e transbordo de RCCD, bem como um Aterro de
resíduos “Classe A” de reservação de material para usos futuros.
O aterro de resíduos “classe A” poderá ser implantado e operado pela própria Prefeitura
Municipal visando oferecer a solução aos geradores e cobrar por ela quando os resíduos sólidos
recepcionados não fazem parte de sua responsabilidade ou a Prefeitura Municipal deverá
incentivar/contratar a iniciativa privada, instituindo formas de cobrança para garantir a sustentabilidade
de serviços, sem assumir um ônus que não é seu, mas também não negligenciando questões de qualidade
ambiental e saúde pública.
Lodos de Estações de Tratamento de Esgotos e de Água (ETE’s e ETA’s)
O termo “lodo” tem sido utilizado para designar os subprodutos sólidos do tratamento de esgotos
e de água. Assim, os lodos gerados em subprodutos das etapas de tratamento de esgotamento sanitário
e de abastecimento de água público são considerados resíduos sólidos (nos termos da NBR N°
10.004/2004) e devem possuir destinação final ambientalmente adequada (nos termos da Lei º
12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Segundo PROSAB (2013) a disposição final dos resíduos dos sistemas de tratamento de água e
esgoto representa um grande problema de âmbito mundial, por razões técnicas e econômicas. A
disposição desses resíduos é uma operação complexa que geralmente ultrapassa os limites da estação e
exige a interface com outras áreas de conhecimento. Sua gestão, normalmente representa 20 a 60 % dos
custos operacionais de uma ETE e ETA. No Brasil a coleta de esgotos atende a 40,12% da população
urbana. Do volume coletado, apenas 40% atualmente recebe tratamento adequado, gerando perspectivas
significativas de crescimento e de geração de lodo. Grande parte deste resíduo até recentemente era
lançada indiscriminadamente em rios. No entanto, com a evolução da legislação ambiental, as
operadoras vêm sendo obrigadas a destinar adequadamente estes resíduos.
Destaca-se que previamente à disposição final (principalmente em Aterro Sanitários) os lodos
de ETE’s e ETA’s devem passar por tratamentos que objetivem a remoção de umidade e
consequentemente de volume (adensamento, desaguamento, desidratação), remoção de matéria orgânica
e consequentemente dos sólidos voláteis e odores (estabilização), e remoção de organismos patogênicos
(higienização).
Segundo Andreoli et al. (2001), a incorporação de cada uma destas etapas no fluxograma do
processamento do lodo, antes de sua disposição final, depende das características do lodo gerado ou, em
outras palavras, do sistema de tratamento utilizado para a fase líquida, bem como da etapa de tratamento.
Assim, o Poder Público Municipal de Jardim/MS deve exigir do prestador de serviço de
abastecimento de água e esgotamento sanitário (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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SANESUL) o tratamento, conforme as características e tipo de tratamento utilizado (fase líquida), o
monitoramento periódico da qualidade e biodegrabilidade (principalmente quando disposto em aterro
sanitário), e a destinação/disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados em ETE’s e
ETA’s. Ademais o prestador de serviço é responsável pela elaboração do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Lodo (PGRL), obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental e normas de coleta e
transporte deste resíduo.
Ainda, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, deve fiscalizar a
forma de gerenciamento e descarte (disposição final) desses biossólidos (lodos).
Destaca-se ainda, a importância do Poder Público Municipal em fomentar estudos e técnicas
alternativas de disposição final e/ou reciclagem de lodos de ETE e ETA’s. Como exemplo, cita-se o uso
de lodos de ETE’s e ETA’s como matéria-prima na fabricação de cimentos e tijolos e também, da
reciclagem agrícola.
Buscando ilustrar as etapas de gerenciamento de lodo, destacando também as variantes para a
disposição final é apresentado, na Figura 102, o fluxograma usual de tratamento e disposição de lodos
gerados em ETE’s. Já a Figura 103, apresenta o fluxograma usual de tratamento e disposição de lodo
gerado em ETA’s.
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Figura 102 - Fluxograma usual de tratamento e disposição de lodo de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s).
Fonte: Adaptado de Andrioli et al. (2006).
Nota: Representação esquemática de processos frequentes empregados; certas etapas podem ser opcionais; em cada etapa há várias variantes de processo.
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Figura 103 - Fluxograma usual de tratamento e disposição de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA’s).
Nota: Representação esquemática de processos frequentes empregados; certas etapas podem ser opcionais; em cada etapa há várias variantes de processo. A fase líquida gerada durante o tratamento do lodo deverá ter
manejo específico.
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Serviços de Limpeza dos Logradouros Públicos
Os serviços de limpeza dos logradouros públicos contemplam, basicamente, os serviços de
varrição, capinação e roçada, limpeza de bocas de lobo e limpeza de feiras e praças, cujos procedimentos
operacionais e especificações mínimas estão descritos nos próximos itens (Figura 104).

Limpeza de Logradouros Públicos

Varrição

Capina e roçada

Limpeza de
bocas de lobo

Limpeza de
feiras

Limpeza de
Praças

Figura 104 – Serviços contemplados na limpeza de logradouros públicos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

O serviço de limpeza de logradouros públicos tem como objetivo evitar os problemas sanitários
para a comunidade, a interferência perigosa no trânsito de veículos e pedestres, o prejuízo ao turismo e
inundações das ruas pelo entupimento das bocas de lobo e canais de drenagem (ver Figura 105).

Aspectos Sanitários

Aspectos estéticos

Aspectos de Segurança

•Previne contra doenças
resultantes da proliferação
de vetores em depósitos de
lixo nas ruas ou em terrenos
baldios;
•Evita
danos à
saúde
resultantes de poeira em
contato com os olhos,
ouvidos, nariz e garganta.

•Uma cidade limpa instila
orgulho a seus habitantes,
melhora a aparência da
comunidade, ajuda a atrair
novos residentes e turistas,
valoriza os imóveis e
movimenta os negócios.

•Previne danos a veículos,
causados por impedimentos
ao tráfego, como galhadas e
objetos cortantes;
•Promove a segurança do
tráfego, pois a poeira e a
terra
podem
causar
derrapagens de veículos,
assim como folhas e capins
secos
podem
causar
incêndios;
•Evita o entupimento do
sistema de drenagem de
águas pluviais.

Figura 105 – Aspectos relacionados à Limpeza de Logradouros Públicos.
Fonte: IBAM (2011).

Varrição
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define, conforme a NBR 12.980/1993,
que a varrição é o ato de varrer de forma manual e/ou mecânica as vias, sarjetas, escadarias, túneis e
logradouros públicos em geral pavimentados. Neste sentido, a varrição é uma das principais atividades
de limpeza dos logradouros públicos e sua intensidade está relacionada às características das cidades e
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ao grau de conscientização da população frente ao descaso com os resíduos sólidos dispostos de maneira
incorreta.
O método de varrição recomendado para o município de Jardim é a manual, uma vez que,
propicia a geração de empregos e renda. Entretanto, em situações especiais poderá utilizar máquinas, ou
seja, o método de varrição mecanizado.
O serviço deverá ser realizado apenas junto às sarjetas, em uma faixa de até 1 metro. A varrição
das calçadas é de responsabilidade expressa dos proprietários e os mesmos deverão mantê-las limpas e
desobstruídas, devendo constar no Código de Posturas ou outra legislação pertinente tal obrigação, caso
não exista tal regulamentação.
A varrição manual exige elevado número de trabalhadores e de materiais para a sua execução e,
portanto, requer ajustes e expansões constantes. Embora apresente menor rendimento quando
comparada à varrição mecânica, há a expectativa do benefício social no que se refere ao emprego de
mão de obra pouco qualificada.
Além disso, o serviço de varrição demanda uma grande quantidade de ferramentas e utensílios,
conforme Figura 106. No que concerne ao vestuário recomenda-se a utilização de calça, blusão,
borzeguim, boné e faixas reflexivas.

Figura 106 - Ilustração das ferramentas e utensílios manuais de varrição - Vassoura moderna, vassourão, vassoura de
bruxa, vassoura pequena, chave para ralo, enxada para limpeza de ralo, pá quadrada e pá especial para varrição.
Fonte: IBAM (2001).

Os varredores deverão utilizar equipamentos auxiliares para remoção dos resíduos, assim
evitando que tais materiais fiquem amontoados ao longo das vias e sujeitos a espalhamento, como:
carrinhos de mão, lutocar, entre outros (Figura 107).
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Figura 107 - Exemplo de equipamentos auxiliares para o serviço de varrição.
Fonte: Obtido de imagens da internet.

Os resíduos devem ser acumulados durante a varrição, acondicionados nos recipientes ou
carrinhos de coleta e descarregados em um local previamente determinado, em caçambas estacionárias,
no próprio veículo que fará o transporte até a destinação final ambientalmente adequada ou acumular os
resíduos em áreas menos visíveis ou em passeio de vias pouco movimentadas. Preferencialmente, devese acondicionar em sacos plásticos de 100 litros.
Para atender a geração de resíduos nas áreas de circulação de pessoas, como calçadas, praças e
parques, os municípios necessitam instalar recipientes para o acondicionamento dos resíduos, de forma
a possibilitar a contribuição da população no encaminhamento correto dos materiais, facilitando a
operação de limpeza dos logradouros públicos.
Além disso, o Poder Público deve planejar e normatizar em um Plano de Arborização, o plantio
de árvores que não percam muitas folhas em certas épocas do ano, assim reduzindo a demanda pelo
serviço de varrição.
A periodicidade da atividade de varrição dependerá das características dos logradouros, da mão
de obra local e equipamentos disponíveis, podendo ser realizada diariamente, duas ou três vezes por
semana, ou em intervalos maiores. O planejamento desta atividade deverá abordar os itinerários de
coleta, as equipes envolvidas e a fiscalização do serviço. Entretanto, este Plano recomenda que para a
região central o serviço ocorra diariamente e para os bairros sugere-se a varrição corrida com frequência
mínima de 15 dias. O horário adotado para o serviço será preferencialmente no período diurno.
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Na varrição manual cada trecho deve ser varrido por grupos de dois trabalhadores que revezam
entre si as funções de varrer, de coletar e de remover os resíduos. O serviço realizado individualmente
apresenta melhor rendimento, embora a demanda por equipamentos e materiais também seja maior.
A fiscalização do serviço deve ser feita por um encarregado de turma, que além de verificar se
o mesmo está sendo realizado de forma adequada, deve servir, também, como apoio para os varredores
repondo, por exemplo, sacos plásticos quando necessário, recomendando, normalmente um encarregado
para cada grupo de 12 a 15 varredores.
Capinação e raspagem
A capinação e a raspagem consistem nas atividades de remoção de mato, ervas daninhas, terra
e resíduos das sarjetas, assim propiciando melhores condições de drenagem (Figura 108).

Figura 108 - Execução dos serviços de capina e raspagem na cidade de Guarujá/SP.
Fonte: Prefeitura Municipal de Guarujá/SP.

Na execução desses serviços são utilizadas, geralmente, enxadas de 3½ libras, sendo os resíduos
removidos com o auxílio de pás quadradas ou forcados de quatro dentes. Ainda, devido à compactação
da terra, utiliza-se enxada ou chibanca para raspá-la e para a lama, utiliza-se a raspadeira, no acabamento
dos serviços podem ser utilizados ancinhos e vassouras (Figura 109). Destaca-se que é importante
efetuar a limpeza das caixas coletoras de águas pluviais em conjunto com os serviços em epígrafe, que
em geral, se encontram obstruídas quando as sarjetas estão cobertas com terra e mato.
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Figura 109 – Exemplos de algumas ferramentas utilizadas nos serviços de capina e raspagem.
Fonte: Obtido de imagens de internet.

Roçada
As atividades de roçada também são importantes ações a serem executadas pelos serviços de
limpeza pública, não apenas em ruas e passeios, mas também nas margens dos canais de drenagem. O
serviço pode ser executado tanto de maneira manual (quando existe mão de obra disponível),
mecanizada e/ou química.
As atividades de roçada são realizadas em vias e logradouros públicos, procedendo-se o corte
da vegetação com utilização de roçadeira, em superfícies regulares sem pedras nem tocos. O corte pode
ser executado de forma manual com o emprego de enxadas, chibancas, picaretas ou ferramentas e
instrumentos equivalentes. A roçada mecanizada pode ser executada através da utilização de
maquinário, como a roçadeira costal mecânica (Figura 110).

Figura 110 – Execução de serviço de roçada no município de Jardim/MS.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda., 28/05/2013.

A mão de obra a ser utilizada poderá ser a mesma envolvida na atividade de varrição, em
períodos distintos e com uma frequência a ser analisada conforme a necessidade.
No que concerne às ferramentas, destaca-se o uso de foices do tipo roçadeira ou gavião para o
corte do capim e o mato alto, bem como para cortar galhos. Enquanto que para a roçagem da grama,
utilizam-se alfanjes. Podem ser utilizados ancinhos para o acabamento da capina.
Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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Figura 111 - Exemplos de ferramentas utilizadas no serviço de roçada (foice roçadeira e foice gavião).
Fonte: Obtido de imagens da internet.

Deve-se evitar o corte do mato e ervas daninha manualmente, pois o rendimento é cerca de 8
vezes mais baixo quando comparado com a roçada utilizando ceifadeiras mecânicas portáteis
(carregadas nas costas dos operadores), devendo priorizar a adoção do equipamento supracitado) e/ou
ceifadeiras montadas em tratores de pequeno, médio e grande porte, que possuem elevada qualidade e
produtividade no corte da vegetação.
As ceifadeiras portáteis possuem rendimento aproximado de 800 m² /máquina/dia e são mais
indicadas para terrenos acidentados e para locais de difícil acesso e trabalhabilidade de ceifadeiras
maiores. Já, as ceifadeiras acopladas a tratores são indicadas para terrenos relativamente planos,
possuindo rendimento de 2.000 a 3.000 m²/máquina/dia. Para acostamentos de estradas podem ser
utilizadas ceifadeiras com braços articulados, montadas lateralmente em tratores agrícolas.
Portanto, para o serviço de roçada mecanizada pode-se utilizar roçadeira, motosserra, braço
roçador, microtrator aparador de grama, roçadeira rebocada, entre outros. Destaca-se que a definição
dos equipamentos necessários para o serviço deverá levar em consideração a quantidade de funcionários,
qualidade do serviço e demanda (Figura 112).
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Figura 112 - Exemplo de equipamentos mecânicos utilizadas no serviço de roçada.
Fonte: Obtido de imagens da internet.

Os resíduos devem ser amontoados ou ensacados com o auxílio de forcados de quatro a 10
dentes e vassouras de mato e colocados à espera da remoção, que não deve demorar mais que dois dias,
uma vez que, estes estão sujeitos à queima ou espalhamento. Inerente a isto, os resíduos devem ser
destinados a um local de disposição final adequado, podendo ainda ser utilizados no processo de
compostagem.
Limpeza de caixas coletoras (bocas-de-lobo)
Os serviços de limpeza de caixas coletoras de águas pluviais (bocas-de-lobo) devem ser
realizados de forma contínua, tendo como objetivo a manutenção do sistema de drenagem urbana.
Consistem na completa remoção dos resíduos acumulados no interior das caixas, no carregamento,
remoção e transporte desses resíduos, executados manual ou mecanicamente. Os resíduos coletados
precisam ser destinados para um local de disposição final ambientalmente adequado, como os aterros
sanitários.
A mão de obra a ser utilizada poderá ser a mesma envolvida na atividade de varrição, em
períodos distintos e com uma frequência a ser analisada conforme a necessidade de cada localidade. O
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planejamento deste serviço deverá identificar os roteiros, frequência e equipe necessária para a execução
do trabalho.
Limpeza de feiras livres e praças
O serviço de limpeza de feiras consiste na varrição manual, coleta e transporte dos resíduos
gerados nas vias e logradouros públicos onde são realizadas as feiras-livres, bem como, sua posterior
lavagem com caminhão pipa. A limpeza das praças segue o mesmo padrão operacional do serviço de
varrição, devendo ser realizado com frequência definida de acordo com as características dos locais.
A limpeza destes locais deve ser realizada sempre no término da realização das feiras e
periodicamente nas praças, devendo-se planejar a equipe e os equipamentos a serem utilizados, com a
possibilidade de alocar a mesma mão de obra envolvida na varrição, porém, em períodos distintos.
Os resíduos orgânicos oriundos destas atividades deverão ser encaminhados para a Unidade de
Compostagem, quando existente, ou dispostos adequadamente em aterros sanitários.
Tratamento de Resíduos Sólidos
Conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), devem ser
esgotadas todas as possibilidades de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, destinando para os
aterros sanitários somente os rejeitos.
O tratamento de resíduos sólidos pode ser definido como uma sequência ordenada de
procedimentos destinados a reduzir a quantidade e a periculosidade dos resíduos, seja impedindo seu
descarte inadequado, seja transformando-o em material inerte ou biologicamente estável.
O tratamento envolve um conjunto de atividades e processos com objetivo de promover a
reciclagem de alguns de seus componentes, como o plástico, o papelão, metais, vidros, além da
transformação da matéria orgânica em compostos, para utilização como adubos, ou combustível.
Dentre os fatores que recomendam o tratamento dos resíduos, cita-se:






Escassez de áreas para a destinação final dos resíduos sólidos;
Valorização dos componentes do lixo como forma de promover a conservação de recursos;
Economia de energia;
Diminuição da poluição;
Geração de emprego e renda, através da criação de indústrias recicladoras.
Alternativas de tratamento de resíduos sólidos
As principais formas de tratamento empregadas nos resíduos são: reciclagem, incineração,

compostagem e destinação final. A segregação (separação) dos resíduos é considerada um prétratamento. Assim, conhecer as características dos resíduos torna-se fundamental para determinar, com
maior precisão, qual será o tratamento mais adequado a ser empregado sob o ponto de vista técnico, no
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Quadro 13 é possível observar a descrição dos tratamentos sugeridos a diferentes tipologias de resíduos
sólidos.
Quadro 13 - Descrição do tratamento de resíduos sólidos.
Tratamento

Descrição do tratamento


Conjunto de técnicas que modificam as
características físicas químicas ou
biológicas dos resíduos cuja finalidade é
o reaproveitamento ou a reutilização em
novos ciclos produtivos para a
manufatura de novos produtos, idênticos
ou não ao produto original.



Processo natural de decomposição
biológica de materiais orgânicos, de
origem animal e vegetal, pela ação de
microrganismos.

Reciclagem

Compostagem

Resíduos








Plásticos;
Vidros;
Metais;
Papel;
Papelão;
RCC;
Outros.



Orgânicos em geral, como restos de
comida, verduras e frutas;
Lodo de estações de tratamento de
esgoto; Restos de Podas.



Fonte: Elaborado pelos autores.

No Quadro 15 são descritas as vantagens e desvantagens de cada tipo de tratamento dos resíduos
sólidos.
Quadro 14 - Vantagens e desvantagens no tratamento de resíduos sólidos.
Tratamento

Vantagens



Reciclagem







Compostagem



Aumento da vida útil dos aterros
sanitários;
Redução da extração de recursos
naturais, energia e água;
Geração de empregos e renda;
Preservação dos recursos naturais e
insumos.
Redução de resíduos enviados aos
aterros;
Facilidade de monitoramento;
Possibilidade de geração de
emprego e renda;
Tecnologia conhecida e de fácil
implantação;
Viabilidade comercial para venda
do composto gerado.

Desvantagens








Alguns processos de reciclagem são
caros;
Depende de mercado que aceite
materiais recicláveis e da existência de
indústria recicladoras.
Pode não haver mercado consumidor
para o composto, principalmente por
preconceito resultante de
desconhecimento;
Pode haver emanação de maus odores e
baixa qualidade do composto quando
gerenciado inadequadamente;
Redução dos custos de disposição final.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cabe ressaltar que existem outras alternativas de tratamento não trabalhadas neste Plano, dentre
elas a biodigestão dos resíduos orgânicos, que apresenta como vantagem a redução da área necessária
para tratamento e a geração de energia através de gases e como desvantagem na questão econômica
(custo de implantação) e operacional do sistema.
Disposição Final
No Brasil destacam-se os aterros sanitários como a principal técnica de disposição final de
resíduos sólidos. Segundo a Norma Técnica 8.419 (ABNT, 1987), aterro sanitário é uma técnica de
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo sem causar danos à saúde pública e à sua segurança,
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minimizando os impactos ambientais. Este método utiliza princípios de engenharia para confinar os
resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma
camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se for necessário.
Com base na Lei nº 12.305/2010, fica proibido o envio de resíduos recicláveis e orgânicos para
aterros sanitários, sem que antes se esgotem todas as possibilidades de reutilização e reciclagem dos
materiais.
No Quadro 15 são descritas as vantagens e desvantagens da técnica de disposição final em
aterros sanitários.
Quadro 15 – Vantagens e desvantagens na disposição final dos resíduos em aterros sanitários.
Disposição
Final

Vantagens



Aterro
Sanitário





Baixo custo operacional;
Oportunidade de associação com
outras tecnologias;
Possibilidade de gestão
consorciada;
Potencial de geração de
empregos;
Tecnologia amplamente
conhecida.

Desvantagens





Geração de odores característicos;
Necessidade de grandes áreas para o
empreendimento caso não seja feita a
verticalização;
Resistência por parte da comunidade do entorno;
Quando não operado de forma adequada pode
apresentar os seguintes impactos:
o Emissão de GEE;
o Possibilidade de passivos ambientais;
o Proliferação de vetores e doenças
associadas;

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cabe destacar que existem alternativas de disposição final não incluídas neste PMSB, dentre
elas a incineração e a pirólise dos resíduos sólidos urbanos. É importante ressaltar que é proibido no
Estado de Mato Grosso do Sul a queima dos resíduos a céu aberto (Lei Estadual N°2.080/2000) e a
instalação e funcionamento de incineradores de resíduos sólidos de qualquer natureza (exceto os
resíduos comerciais e industriais de origem vegetal, de natureza hospitalar, bem como a combustão de
resíduos sólidos destinada à produção de energia) (Lei Estadual nº 3.367 de 10 de Abril de 2007).
Operação de Aterros Sanitários
Os próximos subcapítulos apresentam os procedimentos operacionais mínimos para
funcionamento de aterro sanitário, com base na NBR 13.896/1997 e na FEAM (2006), de modo que seja
maximizada a eficiência dos processos, assegurando seu funcionamento como disposição final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Jardim/MS.
Tais procedimentos devem ser registrados em relatórios diários, relatórios mensais de
consolidação de dados, formulários e planilhas apropriadas.
Esses elementos devem ser adequadamente numerados, catalogados e arquivados, de modo a
propiciar a avaliação periódica do empreendimento, assim como o desenvolvimento de estudos e
pesquisas referentes ao desempenho das instalações que o compõem.
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Recebimento de resíduos no aterro
Consiste na operação de inspeção preliminar, durante a qual os veículos coletores, previamente
cadastrados e identificados, são vistoriados e pesados (geralmente na portaria/guarita do aterro) por
fiscal/balanceiro (treinado e instruído para o desempenho adequado dessa atividade). Esse profissional
deve verificar e registrar a origem, a natureza e a classe dos resíduos que chegam ao empreendimento;
orientar os motoristas quanto à unidade na qual os resíduos devem ser descarregados e impedir que se
lancem resíduos incompatíveis com as características do empreendimento ou provenientes de fontes não
autorizadas.
Assim, recomenda-se que não sejam aceitos, no aterro, resíduos inflamáveis, reativos ou que
contenham líquidos livres (nos termos da NBR 12988).
Na balança rodoviária deve ser realizada a pesagem dos veículos coletores para controle dos
volumes diários e mensais dispostos no local, portanto, os dados devem ser preenchidos corretamente
em um “formulário para pesagem de veículos”. Através desse formulário que o município terá
informações sobre a eficiência e execução do serviço de coleta e disposição final.
Impermeabilização da base
A camada de impermeabilização da base deve garantir a segura separação da disposição de
resíduos do subsolo, impedindo a contaminação do lençol freático e do meio natural através de
infiltrações de percolados e/ou substâncias tóxicas.
Para desempenhar essa função de maneira eficiente, a camada de impermeabilização de
materiais deve compor-se de solo argiloso de baixa permeabilidade e geomembrana sintética com
espessuras adequadas.
Na aplicação da camada de impermeabilização de base com o emprego de solo argiloso, o fator
que determinará o desempenho do sistema é a compactação realizada em campo. Durante os trabalhos,
é fundamental um rigoroso controle de compactação em cada espessura de solo espalhado para verificar
se o tratamento da base está de acordo com as especificações definidas no projeto técnico.
Sobre a camada de impermeabilização da base deve ser implantado colchão geotêxtil para
proteger a geomembrana contra danos advindos da movimentação de máquinas na operação de
compactação e ocasionados pelos próprios resíduos.
Drenagem Interna
O bom funcionamento do sistema de drenagem interna de percolados e de gases é fundamental
para a estabilidade do aterro sanitário. A drenagem de percolados deve estar inserida entre os resíduos,
devendo ser interligada ao sistema de drenagem de gases. As redes e as caixas de passagens que
conduzem os percolados ao sistema de tratamento devem estar sempre desobstruídas e rigorosamente
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monitoradas. Os gases devem ser queimados imediatamente após o início de sua produção, de forma a
evitar que a sua dispersão pelo aterro contamine a atmosfera e cause danos à saúde.
Disposição dos resíduos
A área de disposição dos resíduos deve ser previamente delimitada por uma equipe técnica de
topografia. No início de cada dia de trabalho, deverão ser demarcados (sugere-se o uso de estaca,
facilmente visualizadas pelo tratorista) os limites laterais, a altura projetada e o avanço previsto da frente
de operação ao longo do dia.
Destaca-se a importância de ser colocada uma camada de solo sobre a geomembrana em locais
de circulação de caminhões, máquinas e equipamentos, proporcionando-a proteção mecânica, evitando
possíveis fissuras.
A demarcação da frente de operação diária permite uma melhor manipulação dos resíduos,
tornando o processo mais prático e eficiente.
Nos períodos de chuvas intensas ou quando, por qualquer motivo, a frente de operação estiver
impedida de ser operada ou acessada, recomenda-se manter uma área para descarga emergencial,
previamente preparada, de acordo com o projeto do aterro sanitário.
Em locais onde existe a possibilidade de carreamento de materiais pelo vento, recomenda-se a
utilização de telas de proteção na frente de operação.
Descarga dos resíduos
O caminhão deve depositar o lixo em “pilhas” imediatamente a jusante da frente de operação
demarcada, conforme definido pelo fiscal. O desmonte dessas pilhas de resíduos deverá ser feito com o
auxílio da lâmina do trator de esteira que, em seguida, procederá a seu espalhamento e compactação.
Espalhamento e compactação dos resíduos
Na frente de operação, os resíduos devem ser espalhados e compactados por um equipamento
apropriado (preferencialmente um trator de esteira com peso operacional mínimo de 15 toneladas) em
rampas com inclinação aproximada de 1 na vertical para 3 na horizontal (1:3). O equipamento de
compactação deve estar permanentemente à disposição na frente de operação do aterro sanitário.
A operação de compactação deve ser realizada com movimentos repetidos do equipamento de
baixo para cima, procedendo-se, no mínimo, a 6 passadas sucessivas em camadas sobrepostas, até que
todo o material disposto em cada camada esteja adequadamente adensado, ou seja, até que se verifique
por controle visual que o incremento do número de passadas não ocasiona nenhuma redução
significativa do seu volume aparente. Periodicamente, deve ser feito um teste de densidade, de forma a
verificar o controle da compactação.
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Recobrimento dos resíduos
Ao fim de cada jornada de trabalho, os resíduos compactados devem receber uma camada de
terra, espalhada em movimentos de baixo para cima.
No dia seguinte, antes do início da disposição dos resíduos, faz-se uma raspagem da camada de
solo da face inclinada da frente de operação, para dar continuidade à formação do maciço de resíduos.
O solo raspado deve ser armazenado para aproveitamento nas camadas operacionais posteriores, tendo
em vista possíveis dificuldades na obtenção de quantidades suficientes e adequadas de solo para
recobrimento.
O solo de cobertura pode provir de área de empréstimo ou do material excedente das operações
de cortes/escavações executadas na implantação das plataformas.
 Cobertura Diária: deve ser feita com uma camada de terra ou material inerte com espessura
de 15 a 20 cm, com o objetivo de impedir o arraste de materiais pela ação do vento e evitar a
disseminação de odores desagradáveis e a proliferação de vetores como moscas, ratos, baratas
e aves.
 Cobertura Final: uma vez esgotada a capacidade da plataforma do aterro, procede-se à sua
cobertura final com uma camada de argila compactada com cerca de 60 cm de espessura (ou
de acordo com a espessura definida no projeto técnico) sobre as superfícies que ficarão expostas
permanentemente - bermas, taludes e platôs definitivos. Após recobrimento, deve-se, proceder
ao plantio de gramíneas nos taludes definitivos e platôs, de forma a protegê-los contra a erosão.
Sistema de drenagem superficial
A drenagem ineficiente das águas de chuva pode provocar maior infiltração no maciço do aterro,
aumentando o volume de chorume gerado e contribuindo para a instabilidade do maciço.
Além dos dispositivos de drenagem pluvial definitivos instalados nas plataformas (bermas,
taludes e vias de acesso) devem ser escavadas canaletas de drenagem provisórias no terreno a montante
das frentes de operação, de forma a minimizar a infiltração das águas de chuva na massa de lixo aterrado.
Os dispositivos de drenagem pluvial, previstos no projeto do aterro sanitário, como canaletas,
caixas de passagem e descidas d’água devem ser mantidos desobstruídos para impedir a entrada de água
no maciço do aterro.
O período que exigirá maior frequência de inspeção no sistema de drenagem pluvial coincidirá
com as épocas de intensa pluviosidade.
As águas de chuva devem ser drenadas diretamente para os cursos d’água ou bacias de
infiltração localizadas dentro da área do aterro, desde que não sofram qualquer contaminação no seu
percurso. Se sofrerem contaminação, deverão ser tratadas.
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Licenciamento Ambiental
Para o licenciamento ambiental de atividades relacionadas ao saneamento básico (sistema de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, drenagem
urbana e manejo de águas pluviais) em municípios que não possuam sistema de licenciamento ambiental
ou que não realizem licenciamentos relacionados a tais atividades, como é o caso de Jardim, deverá ser
observado o preconizado na Resolução SEMAC n.º 008, de 31 de maio de 2011, que dispõe sobre os
procedimentos para o licenciamento ambiental estadual em Mato Grosso do Sul e demais resoluções
correlatas ao licenciamento das atividades supramencionadas.
O Quadro 40 mostra as atividades relacionadas à disposição final de resíduos sólidos passíveis
de licenciamento e o Quadro 41 as atividades relacionadas ao tratamento, segregação, beneficiamento e
armazenagem de resíduos, especificando-se o porte, as fases de licenciamento (prévio, de instalação e
de operação) e os respectivos estudos e formulários a serem preenchidos para obtenção das licenças.
É importante salientar que para o protocolo dos pedidos de licenças, ainda deverá ser observada
na resolução supracitada, documentações adicionais a serem solicitadas para cada fase, bem como os
requisitos mínimos a serem abordados pelos estudos ambientais. Os formulários e alguns termos de
referência podem ser encontrados no site do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
(IMASUL), www.imasul.ms.gov.br.
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Quadro 16 - Procedimentos para o Licenciamento Ambiental de atividades de Disposição Final de Resíduos Sólidos.
Licenças Ambientais e Documentação Necessária
Atividades

Especificação/Porte
Licença Prévia (LP)

Licença de Instalação (LI)

Licença de Operação (LO)

Para Resíduos Sólidos Urbanos e
Domiciliares – Classe II-A (não perigosos e
não inertes) com capacidade de recebimento
até 20 ton/dia. Havendo Unidade de
Triagem e/ou Processamento de Resíduos
Sólidos Urbanos integrada, a mesma poderá
ser licenciada no mesmo processo do aterro.
(Observar Resolução CONAMA nº
404/2008)

Relatório Ambiental Simplificado
(RAS) / Formulário para Sistema de
Tratamento e Disposição Final de
Resíduos / Termo de compromisso para
recuperação de área de disposição de
resíduos sólidos pertinente a área do
lixão a ser desativado (conforme modelo
fornecido pelo IMASUL)

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Para Resíduos Sólidos Urbanos e
Domiciliares – Classe II-A (não perigosos e
não inertes) com capacidade de recebimento
acima de 20 ton/dia até 80 ton/dia. Havendo
Unidade de Triagem e/ou Processamento de
Resíduos Sólidos Urbanos integrada, a
mesma poderá ser licenciada no mesmo
processo do aterro

Estudo de Impacto Ambienta/Relatório
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA),
Formulário para Sistema de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos, Termo
de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
pertinente a área do Lixão a ser
desativado (conforme modelo fornecido
pelo IMASUL).

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Para Resíduos de SERVIÇOS SAÚDE –
Classe I (perigosos) – Grupos “A” “B” e
“E”, com capacidade de recebimento até 20
ton/dia. (Observar Resolução CONAMA n.º
358/ 2005)

Relatório Ambiental Simplificado
(RAS) / Formulário para Sistema de
Tratamento e Disposição Final de
Resíduos

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Para Resíduos de SERVIÇOS SAÚDE –
Classe I (perigosos) – Grupos “A” “B” e
“E”, com capacidade de recebimento acima
de 20 ton/dia até 60 ton/dia. (Observar
Resolução CONAMA nº 358/ 2005)

Estudo Ambiental Preliminar (EAP) e
Formulário para sistema de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Para Resíduos de SERVIÇOS SAÚDE –
Classe I (perigosos) – Grupos “A” “B” e
“E”, com capacidade de recebimento acima
de 60 ton/dia. (Observar Resolução
CONAMA nº 358/ 2005)

Estudo de Impacto Ambienta/Relatório
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA),
Formulário para Sistema de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Aterro Sanitário

Aterro – Resíduos de
Saúde
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Licenças Ambientais e Documentação Necessária
Atividades

Aterro – Resíduos
Industriais

Aterro – Resíduos
Industriais

Aterro – Resíduos da
Construção Civil (1)

Especificação/Porte
Licença Prévia (LP)

Licença de Instalação (LI)

Licença de Operação (LO)

Para Resíduos Industriais Classe I
(perigoso) – Com capacidade de
recebimento até 20 ton/dia

Estudo Ambiental Preliminar (EAP) e
Formulário para sistema de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Para Resíduos Industriais Classe I
(perigosos) – Com capacidade de
recebimento superior a 20 ton/dia

Estudo de Impacto Ambienta/Relatório
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA),
Formulário para Sistema de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Para Resíduos Industriais – Classe II-A e IIB (não perigosos) com capacidade de
recebimento até 20 ton/dia

Relatório Ambiental Simplificado
(RAS) / Formulário para Sistema de
Tratamento e Disposição Final de
Resíduos

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Para Resíduos Industriais – Classe II-A e IIB (não perigosos) com capacidade de
recebimento acima de 20 ton/dia até 80
ton/dia

Estudo Ambiental Preliminar (EAP) e
Formulário para sistema de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Para Resíduos Industriais – Classe II-A e IIB (não perigosos) com capacidade de
recebimento acima de 80 ton/dia

Estudo de Impacto Ambienta/Relatório
de Impacto Ambiental (EIA-RIMA),
Formulário para Sistema de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Para resíduos de Construção Civil e
Demolição – Classe II-B (inertes). Havendo
Unidade de Beneficiamento de Resíduos,
integrada, a mesma poderá ser licenciada no
mesmo processo. Observar o estabelecido
na Resolução CONAMA nº 307, de 05 de
julho de 2002

Estudo Ambiental Preliminar (EAP) e
Formulário para sistema de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo (PE)

Relatório Técnico de Conclusão (RTC),
Plano de Auto Monitoramento (PAM) e
Termo de compromisso para recuperação de
área de disposição de resíduos sólidos
relativo ao encerramento futuro da atividade

Fonte: Resolução SEMAC n.º 008/2011.
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Quadro 17 - Procedimentos para o Licenciamento Ambiental de atividades de Tratamento e Armazenagem de Resíduos Sólidos.
Licenças Ambientais e Documentação Específica
Atividade

Especificação/Porte
Licença Prévia (LP)

Licença de
Instalação (LI)

Licença de Operação (LO)

Tratamento de Resíduos de
Serviços de Saúde

Classe I (perigosos) - Grupos “A“, “B” e
“E”. (Observar Resolução CONAMA nº
358/2005, CONAMA nº 316/2002,
CONAMA nº 001/1986)

Estudo Ambiental Preliminar (EAP) e Formulário para
Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico
Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo
(PE)

Relatório Técnico de Conclusão
(RTC), Plano de Auto
Monitoramento (PAM)

Central de Tratamento de
Resíduos Perigosos

Classe I. (Observar Resoluções CONAMA
nº 001/1986; CONAMA nº 316/2002;
CONAMA nº 264/1999)

Estudo de Impacto Ambienta/Relatório de Impacto
Ambiental (EIA-RIMA), Formulário para Sistema de
Tratamento e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico
Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo
(PE)

Relatório Técnico de Conclusão
(RTC), Plano de Auto
Monitoramento (PAM)

Para resíduos resultantes de coleta seletiva,
com ou sem compostagem - Com capacidade
de recebimento até 20 ton/dia

Proposta Técnica Ambiental (PTA) e Formulário para
Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico
Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo
(PE)

Relatório Técnico de Conclusão
(RTC), Plano de Auto
Monitoramento (PAM)

Para resíduos resultantes de coleta seletiva,
com ou sem compostagem - Com capacidade
de recebimento acima de 20 ton/dia

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e Formulário
para Sistema de Tratamento e Disposição Final de
Resíduos

Plano Básico
Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo
(PE)

Relatório Técnico de Conclusão
(RTC), Plano de Auto
Monitoramento (PAM)

Para resíduos não resultantes de coleta
seletiva, com ou sem compostagem.

Estudo Ambiental Preliminar (EAP) e Formulário para
Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico
Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo
(PE)

Relatório Técnico de Conclusão
(RTC), Plano de Auto
Monitoramento (PAM)

Para Resíduos da Classe II – B (inertes)

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e Formulário
para Sistema de Tratamento e Disposição Final de
Resíduos

Plano Básico
Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo
(PE)

Relatório Técnico de Conclusão
(RTC), Plano de Auto
Monitoramento (PAM)

Com área construída até 10.000 m²

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e Formulário
para Sistema de Tratamento e Disposição Final de
Resíduos

Plano Básico
Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo
(PE)

Relatório Técnico de Conclusão
(RTC), Plano de Auto
Monitoramento (PAM)

Com área construída acima de 10.000 m²

Estudo Ambiental Preliminar (EAP) e Formulário para
Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos

Plano Básico
Ambiental (PBA) e
Projeto Executivo
(PE)

Relatório Técnico de Conclusão
(RTC), Plano de Auto
Monitoramento (PAM)

Usina de Triagem e/ou
Processamento de Resíduos
Sólidos Urbanos - UPL

Unidade de Processamento
ou Beneficiamento de
Resíduos da Construção
Civil e Demolição

Eco-Pontos; Estação de
Transbordo, Armazenagem
ou Depósito Temporário de
Resíduos Recicláveis Sucatas
e/ou Resíduos Perigosos

Fonte: Resolução SEMAC n.º 008/2011.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS E PRAZOS PARA O SISTEMA DE
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Jardim/MS tem como
objetivo principal nortear o aperfeiçoamento dos sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento
Sanitário, de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais do município com foco no desenvolvimento sustentável, na promoção da qualidade de vida e
na proteção do meio ambiente.
Deste modo, este item estabelece objetivos específicos e metas do Sistema de Limpeza Urbana
e Manejo dos Resíduos Sólidos para o fortalecimento administrativo, operacional e de modernização
tecnológica com inclusão socioeconômica, baseados nas Prospectivas e nas Diretrizes apresentadas no
Capitulo 4. A construção dos objetivos e metas está alinhada com o estabelecido em normativas federais,
estaduais e municipais, principalmente, com a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº
11.445/2007), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) e seus respectivos
Decretos regulamentadores.
Assim, foram definidos onze objetivos específicos para o sistema de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos com o intuito de propiciar ao município de Jardim/MS, o desenvolvimento
sustentável, a proteção do meio ambiente e da saúde pública, bem como a inclusão social e a geração de
emprego e renda. Os objetivos são compostos por metas, ou seja, etapas específicas, mensuráveis,
alcançáveis, relevantes e com período temporal, cujos resultados visam a solução ou minimização dos
problemas.
A definição das metas foi conservadora, ou seja, pautadas em tecnologias consagradas e
consolidadas no país, devido às mesmas estarem ajustadas a realidade cultural, econômica, climática e
demais variáveis inerentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos do município. Ademais, considerou a
limitação orçamentária da Prefeitura Municipal de Jardim, uma vez que, outros serviços essenciais a
população jardinense, como a educação e saúde, não podem ser prejudicados em detrimento dos custos
como o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Entretanto, sempre que uma nova tecnologia conseguir demonstrar sua eficácia e viabilidade
técnica, econômica, financeira e ambiental, em consonância com as variáveis que envolvem o
gerenciamento dos resíduos, os objetivos, as metas, os programas, projetos e ações poderão ser revistos
nas atualizações periódicas do presente PMSB para incorporar tais modificações no referido instrumento
de gestão.
Portanto, no Quadro 18 são definidos os objetivos a serem alcançados e as metas a serem
cumpridas durante os próximos 20 anos.

Quadro 18 – Objetivos e metas definidos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólido
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OBJETIVOS

METAS

PRAZOS

Otimizar os itinerários dos serviços de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos, de modo a aumentar em 5% a produtividade
da coleta.

2015 - 2020

Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos em
100% da área urbana, incluindo a sede distrital (Distrito de
Boqueirão).

2014 - 2033

Manter a prestação do serviço de varrição, de modo a beneficiar
toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômicofinanceira.

2014 - 2033

Manter a prestação do serviço de capina e roçada, de modo a
beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade
econômico-financeira.

2014 - 2033

Manter a prestação do serviço de poda, de modo a beneficiar toda
a comunidade e de acordo com a viabilidade econômicofinanceira.

2014 - 2033

Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e desinfecção
de feiras e eventos de modo a beneficiar toda a comunidade.

2014 - 2033

Atender a área rural do município com a coleta de resíduos
sólidos.

2015 - 2033

Normatizar e estabelecer o adequado acondicionamento dos
resíduos sólidos urbanos.

2014 - 2033

Implantar coletores de resíduos sólidos a cada 50 metros nas vias
de maior circulação de transeuntes e pontos de grandes fluxo de
pessoas, desde que justificada tecnicamente a implantação.

2016 - 2033

Garantir a disponibilidade de veículos coletores adequados para
a coleta de resíduos sólidos domiciliares em condições e
quantidades suficientes para atender a demanda.

2014 - 2033

Garantir a disponibilidade de veículos coletores e equipamentos
adequados para os serviços de varrição, roçada, capina e poda,
além dos serviços de limpeza, lavagem e desinfecção de feiras
livres e eventos públicos.

2014 - 2033

3

Estruturar a gestão
consorciada de resíduos
sólidos considerando a
viabilidade econômicofinanceira

Fomentar e estruturar a implantação do sistema de gestão
consorciada de resíduos sólidos com os municípios definidos
neste PMSB e no PIGIRS – CIDEMA, para disposição final de
rejeitos, conforme viabilidade técnica, econômica, política e
ambiental

2014 - 2016

4

Garantir o gerenciamento
adequado dos resíduos
sólidos por parte dos
grandes geradores

Fomentar a elaboração e implantação dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) por parte de 100%
dos geradores obrigados a possuir tal instrumento de gestão.

2014 - 2033

1

2

Universalizar os serviços
de limpeza urbana e
manejo dos resíduos
sólidos com qualidade,
regularidade e
minimização dos custos
operacionais

Dispor de veículos e
equipamentos adequados
para o gerenciamento dos
resíduos sólidos
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OBJETIVOS

5

6

7

Promover a disposição
final adequada dos
resíduos sólidos gerados
no município

Promover a recuperação,
monitoramento e
valorização das atuais
áreas de disposição final
de resíduos sólidos

Promover o
reaproveitamento,
beneficiamento e
reciclagem dos resíduos
sólidos.
(continua)

METAS

PRAZOS

Destinar adequadamente 100% dos rejeitos e resíduos sólidos
não recuperados oriundos de domicílios, comércios e prestadores
de serviços.

2014 - 2033

Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção
Civil e Demolições (RCCD) e Resíduos Volumosos.

2014 - 2033

Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS).

2014 - 2033

Exigir disposição final adequada dos resíduos sólidos industriais.

2014 - 2033

Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos
Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Verdes.

2014 - 2033

Exigir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos
gerados nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s).

2014 - 2033

Exigir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos
gerados nas Estações de Tratamento de Água (ETA’s).

2014 - 2033

Monitorar e combater/ extinguir os locais de disposição irregular
de resíduos sólidos.

2014 - 2033

Recuperar, monitorar e valorizar a atual área de disposição final
de resíduos sólidos domiciliares (vazadouro a céu aberto
considerado área de passivo).

2014 - 2033

Recuperar 25% dos materiais recicláveis gerados anualmente no
município até de 2014 a 2018.

2014 - 2018

Recuperar 40% dos materiais recicláveis gerados anualmente no
município de 2019 a 2022.

2019 - 2022

Recuperar 50% dos materiais recicláveis gerados anualmente no
município de 2023 a 2026.

2023 - 2026

Recuperar 70% dos materiais recicláveis gerados anualmente no
município de 2027 a 2031.

2027 - 2031

Reduzir em 25% a parcela orgânica destinada à disposição final
no município de 2014 a 2018.

2014 - 2018

Reduzir em 35% a parcela orgânica destinada à disposição final
no município de 2019 a 2022.

2019 - 2022

Reduzir em 50% a parcela orgânica destinada à disposição final
no município de 2023 a 2026.

2023 - 2026
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OBJETIVOS

7

8

9

10

(continuação)
Promover o
reaproveitamento,
beneficiamento e
reciclagem dos resíduos
sólidos

Promover iniciativas de
logística reversa para os
resíduos sólidos que não
são objeto de expressa
obrigatoriedade legal
buscando a melhoria da
gestão e qualidade
ambiental usufruindo-se
para isso da
responsabilidade
compartilhada
Promover a implantação e
a continuidade da
logística reversa no
município assegurando o
reaproveitamento e a
destinação
ambientalmente adequada
dos resíduos sólidos com
logística reversa
obrigatória

Fomentar a participação
de grupos interessados no
gerenciamento dos
resíduos sólidos,
principalmente através da
inclusão social de
catadores e pessoas de
baixa renda

METAS

PRAZOS

Reduzir em 60% a parcela orgânica destinada à disposição final
no município de 2027 a 2031.

2027 - 2031

Promover a Triagem, beneficiamento e aproveitamento dos
RCCD buscando soluções compartilhadas entre os municípios.

2014 - 2033

Prover a destinação adequada dos RCCD, volumosos e resíduos
recicláveis gerados pelos pequenos geradores do município,
viabilizando o seu reaproveitamento, beneficiamento e
reciclagem.

2015 - 2033

Promover soluções tecnológicas para o reaproveitamento de
resíduos agrosilvopastoris.

2014 - 2033

Fomentar a triagem, reutilização e reciclagem dos resíduos
volumosos e eletrônicos.

2014 - 2033

Realizar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental,
e posteriormente implementar iniciativas que promovam a
logística reversa de resíduos cuja obrigatoriedade não é expressa
por dispositivo legal (medicamentos, embalagens de produtos
cosméticos, embalagens de produtos de limpeza, garrafas de
bebidas, etc.).

2014 - 2033

Buscar soluções consorciadas a nível local e regional para
viabilizar a implantação de sistemas de logística reversa para os
resíduos sólidos que não são objetos de expressa obrigatoriedade
legal.

2014 - 2033

Implantar e manter o efetivo funcionamento da logística reversa
no município.

2014 - 2033

Identificar e cadastrar os grupos interessados no gerenciamento
dos resíduos sólidos.

2015

Cadastrar as pessoas e as empresas envolvidas no gerenciamento
dos resíduos sólidos.

2014 - 2033

Fomentar a criação e/ou reorganização de cooperativas e
associações de catadores e de pessoas de baixa renda.

2014 - 2033

Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos resíduos
sólidos.

2014 - 2033
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OBJETIVOS

11

Assegurar ao município a
educação ambiental que
contribua para a
promoção do
desenvolvimento
sustentável, viabilizando o
atendimento ao princípio
dos 3R’s e propiciar a
efetivação dos programas
anteriores

METAS

PRAZOS

Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino não
formal (voltadas à coletividade através de meios de comunicação
de massa, programas, oficinas, etc.).

2014 - 2033

Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino
formal (unidades escolares e unidades de ensino especial,
profissional e de jovens e adultos).

2014 - 2033

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os objetivos e metas não devem ser fixos durante todo o horizonte temporal do Plano, isto é,
deve-se atualizar estes de forma a acompanhar as
mudanças econômicas, culturais e com os anseios da
comunidade jardinense. Deste modo, sugere-se que os
objetivos e metas deverão ser avaliados, retificados e
atualizados periodicamente nas revisões quadrienais (a
cada quatro anos) do Plano.
Ademais, as estimativas de prazos para os
objetivos e metas são vinculadas às ações necessárias para
o alcance dos mesmos e não deverão estar fixos de forma
que a gestão pública possa antecipar ações de modo a
propiciar o alcance do cenário desejado mais rapidamente.
Para

melhor

compreensão

dos

itens

do Figura 113 - Integração entre os itens do
Planejamento Estratégico utilizados neste Plano, é planejamento estratégico do PMSB de
Jardim/MS.

apresentada a Figura 113, na qual é possível verificar a correlação entre eles.
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O SISTEMA DE LIMPEZA
URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE
JARDIM/MS
Neste Capítulo são expostos os cinco Programas de Governo elaborados com vistas a melhoria
do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, nos quais são estabelecidas ações e projetos
pré-definidos para o alcance dos objetivos e das metas apresentados no Capítulo 5, compatibilizados
com o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade social no município, conforme
evidenciado na Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007) e na Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010).
A definição das ações e projetos componentes dos Programas de Governo considerou,
principalmente, as exigências e preconizações legais, a viabilidade temporal para sua execução, bem
como os custos envolvidos em sua implementação, as aspirações sociais e o montante de recursos a ser
destinado para sua execução. Foram estabelecidas as responsabilidades do poder público, dos geradores
e dos prestadores de serviços correlatos ao sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos na
implantação de cada ação, fundamentadas no princípio da responsabilidade compartilhada (Figura 114).

SUPERVISÃO E
GERENCIAMENTO

EXECUÇÃO

PARTICIPAÇÃO

• Responsabilidade
de
administrar, avaliar, dirigir e
orientar a execução da ação

• Responsabilidade direta pela
execução da ação, ou seja, por
colocar em prática o planejado

• Responsabilidade
pelo
oferecimento de suporte para
que a ação seja executada.
Trata-se de responsabilidade
indireta,
não
há
responsabilidade direta

ACOMPANHAMENTO
• Responsabilidade de conhecer
o planejado e o processo de
execução da ação

REGULAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO

• Responsabilidade de examinar
e avaliar se a execução da ação
está em conformidade com os
instrumentos de gestão, as
normas e leis

Figura 114 – Responsabilidades adotadas para a implementação das ações e programas propostos neste instrumento de
gestão.
Fonte: Elaborado pelos autores

De forma a facilitar a priorização das ações e projetos dentro dos programas definidos, efetuouse a classificação destas a partir de quatro prioridades: baixa, média, alta e legal. Destaca-se que esta
priorização não descarta a importância de execução e implementação de todas as ações e projetos
propostos dentro dos programas, apenas facilita o seu escalonamento, tendo em vista a limitação do
recurso financeiro do Poder Público Municipal.
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LEGAL
ALTA
MÉDIA
BAIXA

Figura 115 - Classes de prioridades adotadas para as ações e projetos inseridos nos Programas de Governo municipal
componentes do PMSB do município de Jardim/MS.

Para proporcionar a execução dos programas considerando o aporte financeiro destinado ao
município, estes poderão ser divididos em subprogramas. Deste modo, espera-se o cumprimento
escalonado do programa e não o descaso com as ações com prioridade classificada como baixa, uma vez
que, para atendimento dos objetivos, todas as ações deverão ser executadas sistematicamente com
eficiência e eficácia.
Diante do exposto, nos subcapítulos seguintes são detalhados os três Programas de Governo
definidos, apresentados em forma de Quadro, objetivando facilitar a utilização do Plano Municipal
Saneamento Básico (PMSB) por parte dos gestores municipais e a compreensão pela sociedade
jardinense. O Quadro 31, a seguir, apresenta o modelo da forma de apresentação dos Programas.
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Quadro 19- Modelo (quadro síntese) utilizado para apresentar os Programas de Governo definidos neste instrumento de gestão.

Como?

O que?

Grau de Relevância
Quando?

Quem?
PROGRAMA X - NOME DO PROGRAMA
Responsabilidades

METAS

X.1

X.2

X.3

Descrição das metas
vinculadas ao Programa

Descrição das metas
vinculadas ao Programa

AÇÕES E PROJETOS

X.1.1

Ação e/ou projeto para
consecução da Meta 01

X.1.2

Ação e/ou projeto para
consecução da Meta 01

X.1.3

Ação e/ou projeto para
consecução da Meta 01

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prioridade
Prazo
ANO

ANO

ANO

ANO
X.2.1

X.3.1

ANO

X.3.2

ANO

Descrição das metas
vinculadas ao Programa

Fonte: Elaborado pelos autores
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PROGRAMA 10 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS COM QUALIDADE A TODOS
A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007) prevê que são
princípios fundamentais para a prestação dos serviços de saneamento básico: a universalização do
acesso; a integralidade; a proteção do meio ambiente e da saúde pública; a segurança; a qualidade; a
regularidade, dentre outros. Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010)
estabelece como objetivos a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos
gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma
de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445/ 2007.
Portanto, para o alcance dos princípios e objetivos supracitados, bem como das aspirações
sociais, deverão ser realizadas ações e projetos para o aperfeiçoamento da prestação dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de modo a promover a universalização do acesso, ou seja,
ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados, assim como garantir a regularidade
dos serviços e a qualidade dos mesmos.
Neste sentido, ações como a implantação de mecanismos por meio dos quais os cidadãos
jardinenses possam efetuar as críticas sobre os serviços prestados, além de, buscar orientações e
informações são de grande importância para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Além disso, são imprescindíveis estudos para o
aperfeiçoamento do plano de coleta, ou seja, os itinerários, frequência e setores, aquisição de
equipamentos e contratação de mão de obra.
Diante do exposto, este programa objetiva propiciar serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos em conformidade com os princípios e objetivos supracitados e de modo a atender os
anseios da sociedade de Jardim/MS.
Observa-se que a Prefeitura Municipal juntamente com o Órgão Ambiental competente, quando
na área de atuação do mesmo, poderão alterar as ações e projetos estabelecidos neste Programa, desde
que assegurado o cumprimento dos objetivos e metas sem prejuízos econômicos, ambientais e sociais.
Destaca-se que as ações e os projetos recomendados neste Programa deverão ser executadas em
conformidade com as diretrizes técnicas apresentadas no Relatório Prospectiva e Planejamento
Estratégico do Plano Municipal de Saneamento Básico de Jardim/MS.
Objetivos:
 Universalizar os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com qualidade,
regularidade e minimizando os custos operacionais;
 Dispor de veículos e equipamentos adequados para o gerenciamento de resíduos sólidos;
 Estruturar a gestão consorciada de resíduos sólidos considerando a viabilidade econômicofinanceira;
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 Garantir o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos por parte dos grandes geradores;
 Aperfeiçoar o gerenciamento dos resíduos sólidos visando aumentar a eficiência e minimizar os
custos envolvidos.
Público Alvo: Toda a Comunidade.
Referências atuais:
Aspecto

Situação Diagnosticada

Coleta Convencional de RSDC na área urbana

Atende 100% dos domicílios

Coleta Convencional de RSDC na área rural

Atende apenas algumas propriedades rurais
próximas a sede urbana

Serviço de Varrição

Atende 100% dos logradouros pavimentados do
município

Serviço de Capina, roçada e podas.

Atende 100% das praças
Atende principais vias do município

Serviço de Coleta de RSS (terceirizada)

100% dos estabelecimentos públicos
100% dos estabelecimentos privados

Fonte: Elaborado pelos autores

Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa de Governo 10

Unidade

Frequência de
Cálculo

Índice de Cobertura Total da Coleta de RSDC

Porcentagem

Anual

Índice de paralização da Coleta de RSDC

Porcentagem

Anual

(nº/1.000hab./ano)

Anual

Respostas às Reclamações sobre os Serviços de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos

Porcentagem

Anual

Índice de implantação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS)

Porcentagem

Anual

Sim / Não

Anual

Porcentagem

Anual

Indicador

Total de Reclamações sobre os Serviços de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos

Existência de estudo de otimização da rota de coleta
Índice de consorciamento dos Serviços de Limpeza Urbana e
manejo de Resíduos Sólidos
Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro síntese do Programa de Governo 10 – Serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos com qualidade à todos.
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PROGRAMA 10 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE À TODOS
Responsabilidades
Metas

10.1

10.2

10.3

Otimizar os itinerários
dos serviços de limpeza
urbana e manejo de
resíduos sólidos, de
modo a aumentar em
5% a produtividade da
coleta.

Manter o índice de
coleta convencional de
Resíduos Sólidos em
100% da área urbana,
incluindo a sede distrital
(Distrito de Boqueirão).

Manter a prestação do
serviço de varrição, de
modo a beneficiar toda a
comunidade e de acordo
com a viabilidade
econômico-financeira.

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

10.1.1

Mapear e quantificar a geração de resíduos sólidos
(RSDC) por setor de coleta ou bairro.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

10.1.2

Elaborar estudo de reformulação e otimização dos
itinerários e setores de coleta, contendo as frequências
mais viáveis para a execução do serviço de coleta de
RSDC.

Prioridade

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018 a 2019

10.1.3

Implantar as adequações propostas no estudo para
reformulação e otimização dos itinerários e setores de
coleta, contendo as frequências mais viáveis para a
execução do serviço de coleta de RSDC.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2019 a 2020

10.2.1

Verificar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com
o crescimento da área urbanizada (sede municipal e
sede distrital), de modo a atender 100% da população
urbana do município.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

10.3.1

Elaborar estudo para reformulação e otimização dos
itinerários e setores de varrição dos logradouros,
contendo as frequências mais viáveis para a execução
do serviço.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018

10.3.2

Implantar as adequações propostas no estudo para
otimização dos itinerários e setores de varrição dos
logradouros, contendo as frequências mais viáveis
para execução do serviço.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018 a 2019

10.3.3

Verificar e expandir o serviço de varrição dos
logradouros, de acordo com o crescimento da área
urbanizada, desde que justificada tecnicamente tal
necessidade.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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Responsabilidades
Metas

10.4

10.5

Ações e Projetos

Execução

10.4.1

Elaborar estudo para reformulação e otimização dos
itinerários e setores de capina e roçada, contendo as
frequências mais viáveis para a execução do serviço.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

10.4.2

Implantar as adequações propostas no estudo para
reformulação e otimização dos itinerários e setores de
capina e roçada, contendo as frequências mais viáveis
para a execução do serviço.

Prioridade

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018 a 2019

10.4.3

Verificar e expandir o serviço de capina e roçada, de
acordo com o crescimento da área urbanizada, desde
que justificada tecnicamente tal necessidade.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

10.4.4

Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente
em 100% das praças públicas do município.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

10.4.5

Realizar o serviço de capina e roçada nos canteiros
centrais e áreas públicas.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Manter a prestação do
serviço de poda, de
modo a beneficiar toda a
comunidade e de acordo
com a viabilidade
econômico-financeira.

10.5.1

Elaborar estudo para reformulação e otimização dos
itinerários e setores de poda no município, contendo
as frequências mais viáveis para a execução do
serviço.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018

(continua)

10.5.2

Implantar as adequações propostas no estudo para
reformulação e otimização dos itinerários e setores de
poda, contendo as frequências mais viáveis para a
execução do serviço.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018 a 2019

Manter a prestação do
serviço de capina e
roçada, de modo a
beneficiar toda a
comunidade e de acordo
com a viabilidade
econômico-financeira.

Supervisão e
Gerenciamento
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Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

10.5.3

Verificar e expandir o serviço de poda, de acordo com
o crescimento da área urbanizada, desde que
justificada tecnicamente.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Participação

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014-2033

10.5.4

Realizar o serviço de poda periodicamente em 100%
das praças públicas do município.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014-2033

10.5.5

Realizar o serviço de poda nos canteiros centrais e
áreas públicas.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014-2033

10.6.1

Realizar o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção
nos dias posteriores à realização em 100% das feiras
livres e eventos públicos no município.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

10.7.1

Realizar o serviço de coleta dos resíduos sólidos
domiciliares nas propriedades próximas a sede urbana
e nos assentamentos Quero-Quero, Recanto do
Miranda, Guardinha e Arataba, preferencialmente,
utilizando-se de Locais de Entrega Voluntária
(LEV’s), desde que justificada tecnicamente.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

10.7.2

Expandir o serviço de coleta de modo a atender 50%
da área rural, da forma que se assegure a maior
viabilidade econômico-financeira.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2022 a 2031

10.7.3

Expandir o serviço de coleta de modo a atender 70%
da área rural, da forma que se assegure a maior
viabilidade econômico-financeira.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2031 a 2033

(continuação)

10.5

10.6

10.7

Manter a prestação do
serviço de poda, de
modo a beneficiar toda a
comunidade e de acordo
com a viabilidade
econômico-financeira.

Manter a prestação do
serviço de limpeza,
lavagem e desinfecção
de feiras e eventos de
modo a beneficiar toda a
comunidade.

Atender a área rural do
município com a coleta
de resíduos sólidos.

Prioridade
Acompanhamento
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Responsabilidades
Metas

10.8

10.9

Normatizar e
estabelecer o adequado
acondicionamento dos
resíduos sólidos
urbanos.

Implantar coletores de
resíduos sólidos a cada
50 metros nas vias de
maior circulação de
transeuntes e pontos de
grande fluxo de pessoas,
desde que justificada
tecnicamente a
implantação.
(continua)

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

10.8.1

Estabelecer na legislação municipal a forma adequada
de acondicionamento dos resíduos sólidos
domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço
pelos pequenos e grandes geradores.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Câmara de
Vereadores

10.8.2

Atingir o percentual de 30% dos pequenos e grandes
geradores com o adequado acondicionamento dos
resíduos sólidos domiciliares.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Gerador

10.8.3

Atingir o percentual de 70% dos pequenos e grandes
geradores com o adequado acondicionamento dos
resíduos sólidos domiciliares.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Gerador

10.8.4

Atingir o percentual de 100% dos pequenos e grandes
geradores com o adequado acondicionamento dos
resíduos sólidos domiciliares.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Gerador

10.8.5

Manter o percentual de 100% dos pequenos e grandes
geradores com o adequado acondicionamento dos
resíduos sólidos domiciliares.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Gerador

10.9.1

Elaborar estudo para a distribuição espacial dos
coletores de resíduos nas vias de maior circulação do
município, bem como nos locais estratégicos (praças,
igrejas, etc.), considerando as recomendações de
segregação de resíduos.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

10.9.2

Implantar coletores públicos de resíduos em 100%
dos locais estratégicos e em conformidade com a ação
10.9.1.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Infraestrutura

Prioridade
Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018 a 2033

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2017

Participação

Prestador de
Serviço
Sec. de
Infraestrutura

Prestador de
Serviço
Sec. de
Infraestrutura

Prestador de
Serviço
Sec. de
Infraestrutura

Prestador de
Serviço
Sec. de
Infraestrutura

Prestador de
Serviço
Sec. de
Infraestrutura
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Responsabilidades
Metas

(continuação)

10.9

10.10

10.11

Implantar coletores de
resíduos sólidos a cada
50 metros nas vias de
maior circulação de
transeuntes e pontos de
grande fluxo de pessoas,
desde que justificada
tecnicamente a
implantação.

Garantir a
disponibilidade de
veículos coletores
adequados para a coleta
de resíduos sólidos
domiciliares em
condições e quantidades
suficientes para atender
a demanda.

Garantir a
disponibilidade de
veículos coletores e
equipamentos
adequados para os
serviços de varrição,
roçada, capina e poda,
além dos serviços de
limpeza, lavagem e
desinfecção de feiras e
eventos públicos u

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

10.9.3

Implantar coletores públicos de resíduos em 100%
das vias de maior circulação e em conformidade com
a ação 10.9.1.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

10.9.4

Expandir a implantação de mais coletores em locais
estratégicos e nas vias de maior circulação conforme
demanda advinda de crescimento do município.

Prioridade

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Sec. de
Infraestrutura

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2018

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Infraestrutura

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2019 a 2033

10.10.1

Verificar periodicamente as condições e a demanda
por veículos coletores de resíduos sólidos
domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

10.10.2

Adquirir veículos coletores de Resíduos Sólidos
Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de
Serviços (RSDC), conforme a necessidade avaliada a
partir da ação 10.10.1.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

10.11.2

Promover a reavaliação periódica dos setores,
abrangência, frequência, horário, pontos de apoios,
para os serviços de limpeza, lavagem e desinfecção
de feiras e eventos públicos, de forma a atender a
demanda.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Reavaliar periodicamente e efetuar as adequações
necessárias (incluindo procedimentos e inovações
tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos,
equipamentos de limpeza urbana e da mão de obra
alocada.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

10.11.3

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Infraestrutura

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Infraestrutura
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Responsabilidades
Metas

10.12

Fomentar e estruturar a
implantação do sistema
de gestão consorciada de
resíduos sólidos com os
municípios definidos
neste PMSB e no
PIGIRS - CIDEMA
para disposição final de
rejeitos, conforme
viabilidade técnica,
econômica, política e
ambiental.

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

10.12.1

Considerar estudo técnico-econômico para avaliar a
viabilidade financeira, ambiental e operacional para
gestão associada através de consórcios públicos para
a atividade de disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos (estudo realizado no PIGIRS CIDEMA e incorporado neste PMSB).

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada pela
municipalidade

10.12.2

Verificar os interesses políticos para a gestão
associada através de consórcios públicos para a
atividade de disposição final ambiental.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

10.12.3

Formalizar legalmente o consórcio por meio de
protocolos de intenções de gestão associada para
disposição final de rejeitos e elaboração de estatutos.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Assessoria
Jurídica

10.12.4

Elaborar Projetos executivos das estruturas e
equipamentos necessários para o sistema de gestão
consorciada para a disposição final de rejeitos.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

10.12.5

Elaborar estudos necessários para o licenciamento
necessários para implantação de tais estruturas
(10.12.5) e requerer as respectivas licenças junto ao
órgão ambiental competente.

Prioridade

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Assessoria
Jurídicas

Órgão
Intermunicipal
de
Planejamento
do CIDEMA

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Prefeituras dos
demais
municípios

Órgão
Intermunicipal
de
Planejamento
do CIDEMA

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Intermunicipal
de
Planejamento
do CIDEMA

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Órgão
Intermunicipal
de
Planejamento
do CIDEMA

Órgão
Intermunicipal
de
Planejamento
do CIDEMA

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2015

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Órgão
Intermunicipal
de
Planejamento
do CIDEMA

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2015

10.12.6

Implantar estruturas e instalar os equipamentos
necessários ao município para o sistema de gestão
consorciada para disposição final de rejeitos.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Infraestrutura

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Intermunicipal
de
Planejamento
do CIDEMA

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 e 2016

10.12.7

Elaborar os estudos de licenciamento necessário para
operação do empreendimento e requerer as
respectivas licenças junto ao órgão ambiental
competente.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Intermunicipal
de
Planejamento
do CIDEMA

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016

Prefeito
Municipal

Prefeito
Municipal
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PROGRAMA 10 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE À TODOS
Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

10.13.1

10.13.2

10.13

Fomentar a elaboração e
implantação dos Planos
de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos
(PGRS) por parte de
100% dos geradores
obrigados a possuir tal
instrumento de gestão.

10.13.3

1.13.4

1.13.5

5

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

100% dos grandes geradores sujeitos a PGRS devem
apresentar tal instrumento junto a Prefeitura
Municipal de Jardim/MS.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pelos
geradores

Elaborar o PGRS de 100% dos estabelecimentos
públicos do município sujeitos a tal instrumento.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Gerador

Implantar o PGRS de 100% dos estabelecimentos
públicos do município sujeitos a tal instrumento.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Gerador

Fiscalizar e cobrar que todos os grandes geradores de
resíduos sólidos elaborem e implantem o PGRS.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. do Meio
Ambiente

Cadastrar 100% dos geradores sujeitos a PGRS.

Participação

Vigilância
Sanitária
SESAU

5

Sec. de
Infraestrutura
SESAU5

Sec. de
Infraestrutura.
SESAU5

Sec. de
Infraestrutura
SESAU5

Secretaria Municipal de Saúde de Jardim/MS.

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Sec. de
Infraestrutura
SESAU5

Prioridade
Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2016

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2016

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033
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PROGRAMA 11 – DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS
REJEITOS GERADOS E VALORIZAÇÃO DA ATUAL ÁREA DE PASSIVO
Impactos ambientais negativos ao solo, águas superficiais, águas subterrâneas e ao ar, além de
propiciar a proliferação de inúmeros vetores de doenças como: ratos, baratas e mosquitos, que oferecem
risco a saúde pública são alguns dos graves problemas advindos dos sistemas inadequados de disposição
de resíduos sólidos que assolam aproximadamente 60,30% das cidades brasileiras (ABRELPE, 2013).
A problemática relacionada à adoção de sistemas incorretos para a disposição final dos resíduos
sólidos urbanos decorre do fato de que a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos,
principalmente a sua correta destinação final, foram colocados em segundo plano pelas administrações
públicas e titulares dos serviços muitas vezes devido à escassez de recursos e amplitude de demandas
com sobreposição de prioridades. Deste modo, objetivando o aperfeiçoamento da gestão e do
gerenciamento dos resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305) foi
instituída em 2010, se tornando o principal marco legal voltado aos resíduos sólidos no Brasil. Esta
prevê que a disposição final adequada dos rejeitos deverá ser implantada até o ano de 2014 em todos os
municípios brasileiros.
Conforme destaca SELURP/ABPL/PWC (2011), a não implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos pode acarretar em danos ambientais passíveis de punição ao Prefeito Municipal por
crime ambiental (Lei Federal nº 9.605/98) (Figura 116).

Não dar cumprimento a
Política Nacional de
Resíduos Sólidos

Negativa de execução
a Lei Federal

Penas: Perda do cargo,
inabilitação para
função pública, dever
de reparação de dano
(Decreto-Lei nº201/67),
Crime Ambiental Inafiançável (Lei Federal
nº 9.605/98)

Figura 116 – Penalização do Prefeito Municipal por não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Fonte: SELURP/ABPL/PWC (2011).

Apesar dos esforços municipais para dispor adequadamente os rejeitos, o município de Jardim
não possui um local apropriado para o recebimento imediato destes materiais. Entretanto, sedia o Aterro
Intermunicipal do CIDEMA que está em fase final de licenciamento para que seja autorizada sua
operação.
Neste contexto, este Programa visa sanar o problema em questão com a definição de ações e
projetos para: início da operação do Aterro Sanitário Consorciado em fase final de regularização
ambiental para a disposição dos rejeitos e resíduos sólidos não recuperados oriundos dos domicílios,
comércio e prestadores de serviço no período de negociações e de trâmites legais necessários ao
consorciamento do futuro aterro sanitário; fomento à disposição final ambientalmente adequada dos
Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD), de Resíduos Volumosos e de Resíduos Industriais,
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além da recuperação e valorização das áreas mapeadas contaminadas por disposição final de resíduos
sólidos.
Objetivos:
 Promover a disposição final adequada dos resíduos sólidos gerados no município;
 Promover a recuperação, monitoramento e valorização das atuais áreas de disposição final de
resíduos sólidos.
Público Alvo: Gestores municipais e toda a comunidade jardinense.
Referências atuais:
Aspecto

Situação Diagnosticada

Disposição atual de rejeitos e resíduos sólidos não
recuperados provenientes de domicílios, comércio e de
prestadores de serviço

Inadequada, em “lixão municipal” (Vazadouro a céu
aberto)

Disposição de Resíduos da Construção Civil e Demolições

Inadequada, em “lixão municipal” (Vazadouro a céu
aberto)

Destinação dos Resíduos Verdes (podas, capina e roçada)

Inadequada, em “lixão municipal” (Vazadouro a céu
aberto)

Destinação dos resíduos de varrição e manutenção de vias e
logradouros públicos

Inadequada, em “lixão municipal” (Vazadouro a céu
aberto)

Aterro Sanitário

Em fase final de implantação do Aterro e iniciando o
pedido da Licença de Operação

Planejamento para recuperação da área degradada por
disposição final de resíduos sólidos (Vazadouro a céu aberto)

Inexistente

Fonte: Elaborado pelos autores.

Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa de Governo 11

Unidade

Frequência de
Cálculo

Índice de estabelecimentos públicos de saúde com destinação final
adequada de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)

Porcentagem

Anual

Índice de estabelecimentos privados de saúde com destinação final
adequada de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)

Porcentagem

Anual

Índice de indústrias geradoras de Resíduos Industriais (RI) com
destinação adequada dos resíduos sólidos gerados

Porcentagem

Anual

Unid./hab.

Anual

Porcentagem

Anual

Indicador

Índice de locais de disposição irregular de Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU)
Índice de áreas de passivo ambiental com planejamento para
recuperação

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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Unidade

Frequência de
Cálculo

Porcentagem

Anual

Existência de aterro sanitário licenciado em operação

Sim / Não

Anual

Existência de local ambientalmente adequado de destinação de RCC

Sim / Não

Anual

Indicador

Capacidade restante do Aterro Sanitário

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro Síntese do Programa 11 – Disposição Final ambientalmente adequada dos rejeitos
gerados e valorização da atual área de passivo:
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PROGRAMA 11 – DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E VALORIZAÇÃO DA ATUAL ÁREA DE PASSIVO
Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos
não recuperados na sede urbana e sede distrital no Aterro
Sanitário Consorciado em fase final de implantação, caso
esteja operando ou em outro aterro sanitário caso o
localizado no município não esteja operando.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

Executar o monitoramento do Aterro Sanitário durante
sua operação, conforme o Plano de Auto Monitoramento
a ser protocolado junto ao Órgão Ambiental no ato de
requerimento da Licença de Operação

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

Encerrar atividade de disposição final na área do Aterro
Sanitário, em fase final de implantação, quando este
alcançar seu horizonte de projeto (vida útil)

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

11.1.5

Monitorar a área do consorciado Aterro Sanitário durante
a operação e nos 20 anos subsequentes ao encerramento

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

11.1.6

Realizar anualmente estudos para determinação da
capacidade de atendimento do Aterro Sanitário, de
maneira a conhecer a vida útil do aterro e ter tempo hábil
para planejar expansão das estruturas e/ou novo
empreendimento.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

11.1.2

11.1

(continua)

Execução

Analisar e considerar a hipótese de destinar a porção não
recuperada dos RSDC gerados no município aos Aterros
Sanitários já implantados mais próximos, caso o atual
Aterro Sanitário Consorciado localizado em Jardim não
esteja operando, objetivando atender o prazo legal
estipulado pela Lei nº 12.305/2010 e evitando autuações,
multas e ações judiciais em desfavor das
municipalidades.

11.1.1

Destinar adequadamente
100% dos rejeitos e resíduos
sólidos não recuperados
oriundos de domicílios,
comércios e prestadores de
serviços.

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

11.1.3

11.1.4

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Participação
Secretaria de
Administração,
Finanças e
Planejamento
Órgão Intermunicipal
de Planejamento

Acompanha
mento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 - 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da vida útil
do Aterro
Sanitário

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da vida útil
do Aterro
Sanitário

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da vida útil
do Aterro
Sanitário

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Sec. de Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Infraestrutura
Órgão Intermunicipal
de Planejamento
Sec. de Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Infraestrutura
Prestador de
Serviço (direto
ou indireto)

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Sec. de Meio
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de Plabejamento
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PROGRAMA 11 – DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E VALORIZAÇÃO DA ATUAL ÁREA DE PASSIVO
Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Elaborar estudo de viabilidade, e caso viável, projetar,
licenciar e implantar expansão do atual ou implantação
de novo Aterro Sanitário com vida útil mínima de 30
anos.

11.1.7

Participação

Acompanha
mento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da ação
11.1.6

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da ação
11.1.7 e
11.1.6

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da ação
11.1.7

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da ação
11.1.7

Sec. de Infraestrutura
Empresa
Tecnicamente
Habilitada
contratada pela
municipalidade

Sec. de Administração,
Finanças e
Planejamento,

Nota: Esta ação e as subsequentes (11.1.7 até 11.1.15)
devem considerar a Meta 10.12 do Programa 10 de
fomento à implantação de gestão associada para
disposição final, ou seja, devem preferencialmente ser
executadas de forma intermunicipal, e, desta forma, as
responsabilidades estabelecidas nas referidas ações
devem ser atribuídas conjuntamente aos entes
intermunicipais competentes, bem como os órgãos dos
demais municípios associados.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Elaborar Projeto Executivo para novo Aterro Sanitário6
com vida útil de no mínimo 30 anos, quatro anos antes da
vida útil se esgotar do Aterro Sanitário em fase final de
implantação.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Empresa
Tecnicamente
Habilitada
contratada pela
municipalidade

Sec. de Administração,
Finanças e
Planejamento

Elaborar os estudos (LP e LI) necessários para obtenção
de licenças ambientais para atividade de disposição final
de resíduos sólidos domiciliares para o novo Aterro
Sanitário6 conforme diretrizes para o licenciamento
apresentado no produto Prospectiva e Planejamento
Estratégico (caso executada ação 11.1.8).

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Empresa
Tecnicamente
Habilitada
contratada pela
municipalidade

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Implantar novo Aterro Sanitário6, respeitando todas as
legislações e normas pertinentes.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Empresa
Tecnicamente
Habilitada
contratada pela
municipalidade

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Órgão Intermunicipal
de Planejamento

Sec. de Infraestrutura
(continuação)

11.1

Destinar adequadamente
100% dos rejeitos e resíduos
sólidos não recuperados
oriundos de domicílios,
comércios e prestadores de
serviços.

11.1.8

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

(continua)

11.1.9

11.1.10

6

O novo aterro sanitário deverá preferencialmente ser concebido na modalidade associada (intermunicipal)

Sec. de Infraestrutura

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Infraestrutura
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PROGRAMA 11 – DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E VALORIZAÇÃO DA ATUAL ÁREA DE PASSIVO
Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Execução

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador de
Serviço (direto
ou indireto)

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

11.1.13

Operar novo Aterro Sanitário dispondo 100% dos rejeitos
gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede
urbana e sede distrital no novo Aterro Sanitário7.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

11.1.14

Executar o monitoramento do Aterro Sanitário7
Consorciado ou Individual durante sua operação,
conforme o Plano de Auto Monitoramento a ser
protocolado juto ao Órgão Ambiental no ato de
requerimento da Licença de Operação.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

11.1.11

11.1.12
(continuação)

11.1

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

Destinar adequadamente
100% dos rejeitos e resíduos
sólidos não recuperados
oriundos de domicílios,
comércios e prestadores de
serviços.

Realizar monitoramento dos aspectos ambientais da área
do novo Aterro Sanitário6 para dispor de um ponto branco
anteriormente ao início da disposição de resíduos sólidos
a fim de caracterizar as condições naturais do meio local
para resguardo de futuras alterações.
Firmar Termo de Compromisso para recuperação de área
de disposição de resíduos sólidos relativo ao
encerramento futuro da atividade (para a área de novo
Aterro Sanitário).
Elaborar os estudos necessários para a obtenção da
Licença de Operação (LO) do novo Aterro Sanitário 7 e
requerer junto ao Órgão Ambiental competente a Licença
de Operação (LO).

7

O novo aterro sanitário deverá preferencialmente ser concebido na modalidade associada (intermunicipal).
⁸ Caso o novo aterro seja conhecido na modalidade associada.
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Participação

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Acompanha
mento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da ação
11.1.7

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da ação
11.1.7

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da ação
11.1.7

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da ação
11.1.7

Sec. de Infraestrutura

Sec. de Infraestrutura e
Órgão Intermunicipal⁸
de Planejamento
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Infraestrutura e
Órgão Intermunicipal⁸
de Planejamento
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão Intermunicipal
de Planejamento
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
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Responsabilidades
Metas

Prioridade

Ações e Projetos

7

11.2

Propiciar a destinação final
adequada de Resíduos da
Construção Civil e
Demolições (RCC) e
Resíduos Volumosos.

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

Participação

Órgão Intermunicipal
de Planejamento

11.1.15

Monitorar a área do novo Aterro Sanitário nos 20 anos
subsequentes ao encerramento.

11.2.1

Incentivar Operadores Privados para procederem a
implantação e operação do Aterro de Reservação de
Classe A e da Área de Triagem, Transbordo e
Beneficiamento de RCC e Resíduos Volumosos.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada pela
municipalidade

Sec. de Infraestrutura

11.2.2

Elaborar os estudos necessários para o obtenção da
Licença Prévia (LP) e posteriormente da Licença de
Instalação (LI) do Aterro para Reservação Classe A e
Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento com
capacidade de operação mínima de 20 anos: Estudo
Ambiental Preliminar; Formulário para Sistema de
Tratamento Final de Resíduos. Requerer junto ao Órgão
Ambiental competente a licença.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada pela
municipalidade

Sec. de Infraestrutura

11.2.3

Implantar Aterro de Reservação Classe A integrado com
uma Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos
RCC conforme Projeto Executivo.

11.2.4

Elaborar os estudos necessários para o obtenção da
Licença de Operação (LO) do Aterro para Reservação de
resíduos Classe A e Área de Triagem, Transbordo e
Beneficiamento: Relatório Técnico de Conclusão e Plano
de Auto Monitoramento; e requerer a licença juto ao
Órgão Ambiental competente. Firmar Termo de
Compromisso para recuperação de área de disposição de
resíduos sólidos relativo ao encerramento futuro da
atividade.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada pela
municipalidade

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Operar Aterro de Reservação Classe A integrado com a
Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos
RCC. Respeitar todas as legislações e normas pertinentes

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

11.2.5

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Acompanha
mento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

Prazo
dependente
da ação
11.1.7

As responsabilidades dependem da forma de incentivo

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 e 2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016 a 2033

Sec. de Infraestrutura

Sec. de Infraestrutura

2014 a 2033
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PROGRAMA 11 – DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E VALORIZAÇÃO DA ATUAL ÁREA DE PASSIVO
Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Execução

Monitorar o Aterro de Reservação Classe A integrado
com a Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento
dos RCC

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

11.3.1

Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada
para a coleta e destinação final ambientalmente adequada
dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos
públicos.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

SESAU

11.3.2

Contratar e manter empresa autorizada e licenciada para
a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos
RSS gerados para 100% dos estabelecimentos privados.

Gerência de
Saneamento
Vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Gerador

11.3.3

Verificar viabilidade técnica e econômica de implantar
incinerador para os RSS previamente à disposição final,
de modo que reduza seu volume e potencialize a vida útil
da área de disposição.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Fomentar o descarte adequado de seringas e
medicamentos vencidos de usuários domésticos através
de sistema de logística reversa, sensibilizando geradores,
comerciantes de farmácias, revendedores e fabricantes

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

11.2.6

11.3

Propiciar a disposição final
ambientalmente adequada
dos Resíduos de Serviço de
Saúde (RSS).

11.3.4

11.4

Garantir disposição final
adequada dos resíduos
sólidos industriais

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

11.4.1

Contratar empresa autorizada para a coleta e destinação
final ambientalmente adequada dos resíduos industriais
ou elaborar projeto, implantar e licenciar sistemas
individuais de tratamento e disposição final
ambientalmente adequado.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Acompanha
mento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Vigilância Sanitária

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Secretaria de
Administração,
Finanças e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Participação

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Infraestrutura

Vigilância Sanitária

SESAU

SESAU

SESAU
Vigilância
Sanitária

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Gerador
Contratantes

Gerador

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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PROGRAMA 11 – DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E VALORIZAÇÃO DA ATUAL ÁREA DE PASSIVO
Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

11.5

11.6

Garantir a disposição final
ambientalmente adequada
dos lodos gerados nas
Estações de Tratamento de
Esgotos (ETE’s) do
município

Execução
Órgão
Ambiental
Competente

Fiscalizar se a disposição final dos resíduos industriais
está sendo realizada em conformidade com a técnica e
com a legislação vigente

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

11.5.1

Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não
recuperáveis em Aterro Sanitário

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador do
Serviço (direto
ou indireto)

11.6.1

Elaborar o Plano de Gerenciamento de lodos de Estações
de Tratamento de Esgoto (ETE’s)

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador de
Serviço
(SANESUL)

1.6.2

Exigir tratamento dos lodos gerados nas ETE’s do
município, conforme suas características e do tratamento
utilizado para fase líquida, previamente à disposição final
ambientalmente adequada

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Monitorar as características dos lodos de ETE’s enviados
ao local de disposição ambientalmente adequada

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Dispor 100% dos lodos gerados nas ETE’s do município,
após tratamento prévio, em local ambientalmente
adequado

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

11.4.2

Propiciar a disposição final
ambientalmente adequada
dos Resíduos de Limpeza
Pública e Resíduos Verdes

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

Sec. de Meio
Ambiente

Órgão
Ambiental
competente
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Participação

Acompanha
mento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Sec. de Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Sec. de Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Sec. de Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Infraestrutura
11.6.3

Prestador de
Serviço
(SANESUL)

Órgão Ambiental
competente
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Infraestrutura

11.6.4

Prestador de
Serviço
(SANESUL)

Órgão Ambiental
competente
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
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PROGRAMA 11 – DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E VALORIZAÇÃO DA ATUAL ÁREA DE PASSIVO
Responsabilidades
Metas

11.7

Garantir a disposição final
ambientalmente adequada
dos lodos gerados nas
Estações de Tratamento de
Água (ETA’s) do município

Ações e Projetos

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Participação

Acompanha
mento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

11.6.5

Fiscalizar a forma de descarte de lodos de ETE’s
adotados pela empresa responsável pelo esgotamento
sanitário do município (SANESUL)

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão Ambiental
competente

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

11.6.6

Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias
para redução na geração de lodo e destinações
alternativas (utilização como matéria-prima em outros
processos – adubos orgânicos, substratos, tijolos
cerâmicos, concretos, etc.)

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador de
Serviço

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

11.7.1

Elaborar o Plano de Gerenciamento de lodos de Estações
de Tratamento de Água (ETA’s)

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador de
Serviço
(SANESUL)

Sec. de Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

11.7.2

Exigir tratamento dos lodos gerados nas ETA’s do
município, conforme suas características e do tipo de
tratamento adotado, previamente à disposição final
ambientalmente adequada

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Sec. de Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Monitorar as características dos lodos de ETA’s
destinados a local de disposição ambientalmente
adequada

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Sec. de Infraestrutura

Órgão
Ambiental
competente
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Infraestrutura
11.7.3

Prestador de
Serviço
(SANESUL)

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Órgão Ambiental
competente
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Ambiente e
Planejamento
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Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Participação

Acompanha
mento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Sec. de Infraestrutura
Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA’s do município,
após tratamento prévio e característica apresentada, em
local ambientalmente adequado

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Prestador de
Serviço
(SANESUL)

Fiscalizar a forma de descarte de lodos de ETA’s
adotados pela empresa responsável pelo abastecimento
de água do município

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Fiscalizar locais com acúmulo inadequado de resíduos
sólidos.

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

11.8.2

Notificar, autuar e multar os proprietários de terrenos
com acúmulo de resíduos sólidos.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

11.8.3

Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado
de resíduos sólidos.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

11.7.4

11.7.5

11.8.1

11.8

Monitorar e combater os
locais de disposição
irregular de resíduos sólidos

Órgão Ambiental
competente
Sec. de Meio
Ambiente e
Planehamento

Órgão Ambiental
competente

Sec. de Infraestrutura
Vigilância Sanitária
Ouvidoria

Vigilância Sanitária
Sec. de Infraestrutura

Sec. de Infraestrutura
Vigilância Sanitária
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PROGRAMA 11 – DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E VALORIZAÇÃO DA ATUAL ÁREA DE PASSIVO
Responsabilidades
Metas

11.9

Ações e Projetos

Execução

Participação

Acompanha
mento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

11.9.1

Encerrar as atividades de disposição final de resíduos
sólidos no “lixão municipal” (área do vazadouro a céu
aberto)

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Sec. de
Infraestrutura

Secretaria de
Administração,
Planejamento e
Finanças

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada pela
municipalidade

Sec. de Infraestrutura

11.9.2

Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS) e
Plano de Auto Monitoramento (PAM) da área do
vazadouro a céu aberto; e posteriormente requerer a
Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS junto
ao Órgão Ambiental competente

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Executar 100% das ações previstas no PRAD-RS

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada pela
municipalidade

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2019

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec.
de Meio Ambiente
e Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada pela
municipalidade

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Recuperar, monitorar e
valorizar a atual área de
disposição final de resíduos
sólidos domiciliares
(vazadouro a céu aberto
considerado área de
passivo).
(continua)

11.9.3
(continuação)

11.9

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

Recuperar, monitorar e
valorizar a atual área de
disposição final de resíduos
sólidos domiciliares
(vazadouro a céu aberto
considerado área de
passivo).
11.9.4

Monitorar a área de disposição final de resíduos sólidos
conforme PAM e apresentar os relatórios de
monitoramento ao Órgão Ambiental competente, de
acordo com o exigido nas condicionantes da
Autorização Ambiental.
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PROGRAMA 12 – REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM E VALORIZAÇÃO DA
LOGÍSTICA REVERSA
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) determina a ordem de
prioridade a ser observada na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, definindo que as ações de
redução, reutilização, reciclagem e tratamento devem ser priorizadas frente à disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos (Figura 117).

Figura 117 – Ordem de prioridade das ações de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos segundo a Política Nacional
de Resíduos Sólidos.

Além disso, o dispositivo legal supracitado estabelece que apenas os rejeitos devem ser
encaminhados para aterros sanitários devidamente licenciados. Rejeitos são 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.
Frente às diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o município de
Jardim/MS necessitará de projetos e ações para compatibilizar o seu sistema de gestão e gerenciamento
de resíduos com a normatização federal mencionada. Partindo dessa premissa, este programa objetiva
promover, principalmente a redução da geração, bem como o aumento da reutilização, reciclagem e
tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Neste sentido, será necessária uma gama extensa de
investimentos para estruturação do sistema, envolvendo a construção de Unidade de Triagem de
Resíduos (UTR), de Unidade de Compostagem (UC), Ecopontos, bem como Pontos e Locais de Entrega
Voluntária (PEV’s e LEV’s).
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Outro instrumento abordado neste Programa é a Logística Reversa pós-consumo, definida na
Política Nacional de Resíduos Sólidos como: “instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.
Segundo o Decreto Federal nº 7.404/2010, os sistemas de logística reversa serão implementados
e operacionalizados por meio de Acordos Setoriais, Regulamentos (expedidos pelo Poder Público) ou
Termos de Compromisso. Deste modo, recomenda-se a articulação do Poder Público local com o setor
empresarial para firmar estes instrumentos para os resíduos cujo sistema de logística reversa ainda não
esteja implementado. Além disso, deve-se acompanhar as ações para implementação destes no âmbito
nacional, estadual e regional, a fim de promover a efetivação das ações no município.
Para os resíduos em que os sistemas de logística reversa estão estabelecidos, deve-se fomentar
e fiscalizar todos os agentes envolvidos, assim garantindo a implementação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Observa-se que o município deve buscar fomentar a
logística reversa em sentido amplo, de forma a abranger maior tipologia de resíduos do que aqueles
alvos da obrigatoriedade legal.
O alcance dos objetivos deste Programa está vinculado diretamente com o Programa de
Educação Ambiental (descrito no tópico 6.5), uma vez que, a participação da sociedade é fundamental
para fomentar a redução, reutilização e reciclagem no município de Jardim/MS.
Objetivos:
 Promover o reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem dos resíduos sólidos;
 Promover a implantação e a continuidade da logística reversa no município assegurando o
reaproveitamento e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos com logística
reversa obrigatória;
 Promover iniciativas de logística reversa para os resíduos sólidos que não são objetos de
expressa obrigatoriedade legal buscando a melhoria da gestão e qualidade ambiental usufruindose para isso da responsabilidade compartilhada.
Público Alvo: Toda a comunidade além de fabricantes e comerciantes de produtos de logística
reversa obrigatória e de produtos cujo sistema não encontra-se legalmente implementado.

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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Referências atuais:
Aspecto

Situação Diagnosticada

Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)

Existente. Com estrutura física insuficiênte, baixa eficiência
operacional (falta de equipamentos adequados) e instalada em
local inadequado

Unidade de Compostagem (UC)

Inexistente

Coleta Seletiva

Inexistente

Sistemas de Logística Reversa para os resíduos
de obrigatoriedade



Pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes - Inexistente



Resíduos Eletroeletrônicos - Inexistente



Pneus – Inexistente



Óleos lubrificantes e embalagens – Inexistente



Embalagens de Agrotóxicos - Inexistente

Fonte: Elaborado pelos autores.

Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa de Governo 12

Unidade

Frequência de
Cálculo

Índice de massa recuperada de materiais recicláveis em relação à
quantidade total de resíduos coletados

Porcentagem

Anual

Índice de massa beneficiada de resíduos compostáveis em relação à
quantidade total de resíduos coletados

Porcentagem

Anual

Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat.
orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos
domésticos:

Porcentagem

Anual

Índices de sistemas de logística reversa implementados em
conformidade com acordos setoriais, termos de compromisso ou
regulação

Porcentagem

Anual

Existência de Unidade de Triagem de Resíduos licenciada em
operação

Sim/Não

Anual

Existência de Unidade de Compostagem licenciada em operação

Sim/Não

Anual

Existência de Coleta Seletiva

Sim/Não

Anual

Existência de Ecoponto

Sim/Não

Anual

Existência de Locais de Entrega Voluntária (LEVs)

Sim/Não

Anual

Existência de Ponto de Entrega Voluntária (PEVs)

Sim/Não

Anual

Indicador

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro síntese do Programa de Governo 12 – Redução, reutilização, reciclagem e valorização
da logística reversa:
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Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

12.1.1

Recuperar 25% dos
materiais recicláveis
gerados anualmente no
município até 2018.
Recuperar 40% dos
materiais recicláveis
gerados anualmente no
município de 2019 até
2022.
12.1

Recuperar 50% dos
materiais recicláveis
gerados anualmente no
município de 2023 até
2026.
Recuperar 70% dos
materiais recicláveis
gerados anualmente no
município de 2027 até
2031.
(continua)

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Instalar 01 Local de Entrega Voluntária de resíduos
recicláveis (LEV’s) a cada 1.000 habitantes na sede urbana
e sede distrital (Distrito de Boqueirão).

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prestador de
Serviço (direto
ou indireto)

Instalar 01 LEV em cada assentamento do município,
priorizando, inicialmente, os que forem atendidos com
coleta de RSDC.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prestador de
Serviço (direto
ou indireto)

Elaborar o Projeto Executivo de Coleta Seletiva.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade
econômica e disponibilidade de recursos.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prestador de
Serviço (direto
ou indireto)

Instituir a separação dos resíduos sólidos pelos órgãos e
entidades da administração pública.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgãos e
Entidades

Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Triagem de
Resíduos (UTR) para recebimento de resíduos coletados.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Participação

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Infraestrutura

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Infraestrutura
Secretaria de
Administração,
Finanças e
Planejamento

Prioridade
Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Sec. de
Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Infraestrutura

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Infraestrutura

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Infraestrutura
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Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

12.1.8

Implantar as estruturas da UTR conforme previsão do
Projeto Executivo.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

12.1.9

Elaborar os estudos conforme diretrizes para o
licenciamento ambiental (apresentado no produto
Prospectiva e Planejamento Estratégico), e requerer junto
ao Órgão Ambiental a LO para a UTR.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com
Licença de Operação.

Prestador de
serviço e/ou
Associações/
Cooperativas de
materiais
recicláveis

Sec. de
Infraestrutura

12.1.10

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

12.1.11

Monitorar a UTR conforme o Plano de Auto
Monitoramento (PAM), previsto nos estudos elaborados, e
apresentar os relatórios de monitoramento ao Órgão
Ambiental competente,
conforme
exigido
nas
condicionantes da Licença de Operação.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviços (direto
ou indireto)

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Reestruturar e organizar a Cooperativa de Catadores de
Jardim de modo que possam operar a nova UTR.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Cooperativa de
Catadores com
auxílio da
Prefeitura
Municipal

Elaborar os estudos conforme diretrizes para o
licenciamento ambiental (apresentado no produto
Prospectiva e Planejamento Estratégico), e requerer junto
ao Órgão Ambiental a LP para a UTR.
12.1.7

Elaborar os estudos conforme diretrizes para o
licenciamento ambiental (apresentado no produto
Prospectiva e Planejamento Estratégico) para o Sistema de
Tratamento e Disposição Final de Resíduos necessários
para obtenção da Licença de Instalação, e requerer junto
ao Órgão Ambiental a LI para a UTR.

Prioridade

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2015

(continuação)
Recuperar 25% dos
materiais recicláveis
gerados anualmente no
município até 2018.
Recuperar 40% dos
materiais recicláveis
gerados anualmente no
município de 2019 até
2022.
12.1
Recuperar 50% dos
materiais recicláveis
gerados anualmente no
município de 2025 até
2026.
Recuperar 70% dos
materiais recicláveis
gerados anualmente no
município de 2027 até
2031.

12.1.12

Sec. de
Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Infraestrutura
Sec. de
Desenvolvimento
Econômico
ONG’s
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Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Participação

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Sec. de
Infraestrutura

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

12.2.3

Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o
Projeto Executivo.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

12.2.4

Elaborar os estudos conforme diretrizes para o
licenciamento ambiental (apresentado no produto
Prospectiva e Planejamento Estratégico), e requerer junto
ao Órgão Ambiental a LO para a UC.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

12.2.5

Operar a Unidade de Compostagem. Inicialmente receber
os resíduos orgânicos oriundos dos grandes geradores de
matéria orgânica (mercados, refeitórios, restaurantes,
feiras), bem como parcela dos resíduos oriundos da capina,
roçada e poda.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço e/ou
Associações/
Cooperativas de
catadores de
materiais
recicláveis

12.2.1

Reduzir em 25% a
parcela orgânica
destinada à disposição
final no município até
2018.

Elaborar os estudos conforme diretrizes para o
licenciamento ambiental (apresentado no produto
Prospectiva e Planejamento Estratégico), e requerer junto
ao Órgão Ambiental a LP para a UC.
12.2.2

Reduzir em 35% a
parcela orgânica
destinada à disposição
final no município até
2022.
12.2

Reduzir em 50% a
parcela orgânica
destinada à disposição
final no município até
2026.
Reduzir em 60% a
parcela orgânica
destinada à disposição
final no município até
2031.

Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de
Compostagem (UC) conforme diretrizes apresentadas nas
prospectivas técnicas.

Elaborar os estudos conforme diretrizes para o
licenciamento ambiental (apresentado no produto
Prospectiva e Planejamento Estratégico), e requerer junto
ao Órgão Ambiental a LI para a UC.
(Nota: Pode-se prever o recebimento e a trituração de
parcela dos resíduos de poda, capina e roçada e inserção
no processo de compostagem, não comprometendo o
funcionamento do viveiro municipal).

(continua)

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prioridade
Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2016

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2016

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016 a 2033
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Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

12.2.6

Monitorar a UC conforme Plano de Auto Monitoramento
(PAM), previsto nos estudos elaborados, e apresentar os
relatórios de monitoramento ao Órgão Ambiental
competente, conforme exigido nas condicionantes da
Licença de Operação.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prestador de
serviço (direto
ou indireto)

12.2.7

Fomentar a adoção de tecnologia de compostagem na área
rural através de cursos de capacitação e instrução da
comunidade.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Implantar e garantir a continuidade da segregação dos
Resíduos da Construção Civil em 100% das obras
públicas.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Segregar os RCC gerados em obras privadas.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prioridade

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2017 a 2033

Secretaria de
Educação

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

(continuação)
Reduzir em 25% a
parcela orgânica
destinada à disposição
final no município até
2018.

12.2

Reduzir em 35% a
parcela orgânica
destinada à disposição
final no município até
2022.
Reduzir em 50% a
parcela orgânica
destinada à disposição
final no município até
2026.
Reduzir em 60% a
parcela orgânica
destinada à disposição
final no município até
2031.

12.3.1

12.3

Promover a Triagem,
beneficiamento e
aproveitamento dos
RCC (considerar a Meta
2.2)
(continua)
12.3.2

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Infraestrutura

Sec. de
Infraestrutura
Prestadores de
Serviços
(empresas
contratadas para
fazer as obras
públicas)

Gerador

Sec. de
Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente
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Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

12.3.3

Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil e Demolição em consonância com
este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo preconizado na
resolução CONAMA nº448/2012 e 307/2002.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade
e/ou prestador
de serviço

12.3.4

Divulgar a disponibilidade de materiais para aterramento
oriundos do beneficiamento dos RCC incentivando e
facilitando o uso.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Infraestrutura

12.3.5

Fomentar e realizar o reaproveitamento dos RCC
beneficiados como agregado em obras públicas, tais como
ciclovias e calçadas.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Infraestrutura

Elaborar o Projeto Executivo do Ponto de Entrega
Voluntária (PEV).

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Promover a Instalação de 01 Ponto de Entrega Voluntária
(PEV) a cada 25.000 habitantes.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

(continuação)
12.3

Promover a Triagem,
beneficiamento e
aproveitamento dos
RCC (considerar a Meta
2.2)

12.4.1

12.4

Promover a destinação
adequada dos RCC,
volumosos e resíduos
recicláveis pelos
pequenos geradores do
município.

12.4.2

Prioridade

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 - 2033

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015-203

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Assistência
Social

Sec. de
Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

(continua)

12.4.3

Elaborar os estudos conforme diretrizes para o
licenciamento ambiental apresentas no produto
Prospectiva e Planejamento Estratégico, e requerer junto
ao Órgão Ambiental a LP para o PEV.
Elaborar os estudos conforme diretrizes para o
licenciamento ambiental (apresentado no produto
Prospectiva e Planejamento Estratégico), e requerer junto
ao Órgão Ambiental a LI para o PEV.

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
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Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

12.5

Execução
Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

Prioridade

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

12.4.4

Implantar o PEV conforme Projeto Executivo.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

12.4.5

Elaborar os estudos conforme diretrizes para o
licenciamento ambiental (apresentado no produto
Prospectiva e Planejamento Estratégico), e requerer junto
ao Órgão Ambiental a LO para o PEV.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa
tecnicamente
habilitada
contratada pela
municipalidade

12.4.6

Operar os PEV’s.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prestador de
Serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016-2033

12.4.7

Monitorar o PEV conforme Plano de Auto Monitoramento
(PAM), previsto nos estudos elaborados e apresentar os
relatórios de monitoramento ao Órgão Ambiental
competente, conforme exigido nas condicionantes da
Licença de Operação.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Prestador de
Serviço (direto
ou indireto)

Sec. de
Infraestrutura

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

12.5.1

Fomentar a elaboração de projetos para adoção de
tecnologias
de
reaproveitamento
dos
resíduos
agrosilvopastoris (fonte de energia, compostagem, etc.).

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

12.5.2

Incentivar a estruturação dos projetos decorrentes da ação
12.5.1 que apresentarem viabilidade econômicofinanceira.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

(continuação)

12.4

Supervisão e
Gerenciamento

Promover a destinação
adequada dos RCC,
volumosos e resíduos
recicláveis pelos
pequenos geradores do
município.

Promover soluções
tecnológicas para o
reaproveitamento de
resíduos
agrosilvopastoris

Sindicatos rurais
Associação de
produtores

Secretaria de
Administração,
Finanças e
Planejamento
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Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Participação

Prioridade
Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Sec. de
Infraestrutura

12.6

12.7

Fomentar a triagem,
reutilização e reciclagem
dos resíduos volumosos e
eletrônicos

Implantar a logística
reversa no município

12.6.1

Fomento ao reaproveitamento, reutilização, reciclagem e
triagem dos resíduos volumosos e eletrônicos com a
inclusão social.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Intermunicipal
de Planejamento

Sec. de Educação
Sec. de
Assistência
Social
Cooperativas e
Associações de
Catadores

12.7.1

Acompanhar os acordos setoriais, regulações e termos de
compromisso em âmbito nacional, estadual ou local.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

12.7.2

Promover e envolver institucionalmente os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de resíduos na
estruturação e implementação do sistema de logística
reversa nos municípios em concordância com os acordos
setoriais, termos compromissos e regulamentos.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Intermunicipal
de Planejamento

12.7.3

Estruturar e implementar o sistema de logística reversa no
município em conformidade com os acordos setoriais,
regulação e termos de compromisso.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Fabricantes,
importadores,
distribuidores e
comerciantes

12.7.4

Buscar parcerias com os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes para implementar e
estruturar a logística reversa dos resíduos não
formalizados.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

12.7.5

Cobrar o efetivo funcionamento do sistema de logística
reversa por parte dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes tanto para os resíduos com
logística reversa obrigatória por lei quanto para aqueles
sem obrigatoriedade expressa, pautando-se na
responsabilidade compartilhada.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Intermunicipal
de Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Órgão
Intermunicipal
de Planejamento

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Sec. de
Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de
Infraestrutura
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Intermunicipal
de Planejamento
Geradores
Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec.
de Meio
Ambiente e
Planejamento
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PROGRAMA 13 – PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GRUPOS
INTERESSADOS
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) enfatiza a importância da
inclusão social dos catadores de resíduos sólidos através de cooperativas e/ou associações no sistema de
limpeza urbana e manejo de resíduos, inclusive priorizando os municípios que utilizarem estas
organizações no que concerne a obtenção de recursos financeiros federais.
Em Jardim, conforme Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos, embora exista uma Associação de Catadores no município (com cerca de 5 associados), a
mesma encontra-se desorganizada e com estrutura em mau funcionamento, sendo que apenas o sistema
de prensa continua sendo utilizado. Neste sentido, deve-se fomentar a reorganização desta Associação,
ou a criação de Cooperativa, incluindo os catadores não organizados e pessoas de baixa renda
interessadas no manejo de resíduos sólidos, capacitando-os e integrando-os ao sistema de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.
Outra ação a ser realizada importante é a identificação dos outros grupos interessados (Figura
118) e, dentro do possível, efetuar sua capacitação, articulação e integração ao sistema de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos. Assim, fomentando a reutilização, reciclagem e coleta seletiva com
geração de empregos e renda.

Empresas prestadores de
serviços de coleta,
transporte, varrição e outros
serviços de limpeza urbana e
de manejo de resíduos

Empresas prestadoras de
serviços de administração de
aterros sanitários

Pessoas de baixa renda
interessadas no manejo de
resíduos sólidos e/ou
catadores de materiais
recicláveis não organizados
em cooperativa ou outras
formas de associação

Empresas recicladoras

Indústria consumidora de
produtos ou matéria-prima
reciclada

Sucateiros, depósitos,
aparistas e recuperadores

Figura 118 – Exemplos de grupos interessados à integrar o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

Objetivos:
 Promover a criação de organizações (Associação/Cooperativa) para formalização das atividades
envolvendo catadores de materiais recicláveis e pessoas de baixa renda interessadas,
contribuindo para inclusão social destas categorias;
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 Fomentar a participação dos grupos interessados no gerenciamento dos resíduos sólidos,
principalmente através da capacitação e inclusão social de catadores de materiais recicláveis e
pessoas de baixa renda;
 Dispor de equipe capacitada para prestação de serviço de qualidade.
Público Alvo: Toda a comunidade
Referências atuais:
Aspecto
Associação e/ou Cooperativas de Catadores

Situação Diagnosticada
Existente, porém desestruturada.

Identificação e cadastramento das pessoas interessadas

Inexistente

Cadastro das pessoas jurídicas e físicas com
envolvimento no gerenciamento dos resíduos sólidos

Inexistente

Cadastro de catadores de resíduos recicláveis inseridos no
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Inexistente

Capacitação contínua dos grupos interessados

Insuficiente

Fonte: Elaborado pelos autores.

Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa de Governo 13

Indicador

Unidade

Frequência de
Cálculo

Índice de treinamento dos grupos interessados no gerenciamento de
resíduos sólidos cadastrados pela Prefeitura Municipal

Porcentagem

Anual

Existência de cooperativas e/ou associações no gerenciamento de
resíduos sólidos

Sim / Não

Anual

Existência de cadastramento dos grupos interessados no
gerenciamento de resíduos sólidos

Sim / Não

Anual

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro síntese do Programa de Governo 13 – Participação e capacitação de grupos interessados.
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PROGRAMA 13 – PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GRUPOS INTERESSADOS
Responsabilidades
Metas

13.1

Identificar os grupos
interessados no
gerenciamento dos
resíduos sólidos.

Ações e Projetos

13.1.1

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2

Cadastrar as pessoas e
as empresas envolvidas
no gerenciamento dos
resíduos sólidos.
(Continua)

13.2.4

13.2.5

13.2.6

Supervisão e
Gerenciamento

Execução
Sec. de
Assistência
Social

Participação

Acompanh
a-mento

Regulação e
Fiscalização

Órgão Intermunicipal
de Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2015 a
2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2015 a
2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2015 a
2033

Identificar e cadastrar os grupos de pessoas de baixa
renda interessados no gerenciamento de resíduos
sólidos.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Cadastrar os catadores de materiais recicláveis.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Assistência
Social

Sec. de Meio Ambiente
e Planejamento

Atualizar o cadastro dos catadores de materiais
recicláveis.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Assistência
Social

Sec. de Meio Ambiente
e Planejamento

Cadastrar as empresas de comercialização de
materiais recicláveis.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão Intermunicipal
de Planejamento

Atualizar o cadastro das empresas
comercialização de materiais recicláveis.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão Intermunicipal
de Planejamento

Cadastrar os carroceiros que coletam resíduos de
construção civil e demolições, resíduos volumosos,
de podas, capina, roçada e outros.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Assistência
Social

Sec. de Meio Ambiente
e Planejamento

Atualizar o cadastro dos carroceiros que coletam
resíduos de construção civil e demolições, resíduos
volumosos, de podas, capina, roçada e outros.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Assistência
Social

Sec. de Meio Ambiente
e Planejamento

de

Sec. de Meio
Ambiente,
Planejamento e
Finanças

Priorida
de

Sec. de Infraestrutura

Sec. de Infraestrutura

Sec. de Infraestrutura

Sec. de Infraestrutura

Sec. de Infraestrutura

Sec. de Infraestrutura

Prazo
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PROGRAMA 13 – PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GRUPOS INTERESSADOS
Responsabilidades
Metas

Ações e Projetos

13.2.7

13.2.8

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Participação

Cadastrar as empresas encarregadas da coleta de
Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCC),
empresas de coleta de Resíduos de Serviço de Saúde
(RSS) e empresas de coleta de Resíduos Sólidos
Domésticos e Comerciais (RSDC)

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão Intermunicipal
de Planejamento

Atualizar o cadastro das empresas encarregadas da
coleta de Resíduos da Construção Civil (RCC),
empresas de coleta de Resíduos de Serviço de Saúde
(RSS) e empresas de coleta de Resíduos Sólidos
Domésticos e Comerciais (RSDC)

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão Intermunicipal
de Planejamento

Sec. de Infraestrutura

Sec. de Infraestrutura

Priorida
de

Acompanh
a-mento

Regulação e
Fiscalização

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2015 a
2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2015 a
2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014 a
2033

Prazo

Órgão Intermunicipal
de Planejamento
Sec. de Infraestrutura
(Continuação)
13.2

Cadastrar as pessoas e
as empresas envolvidas
no gerenciamento dos
resíduos sólidos.

13.2.9

Cadastrar as empresas que manifestarem interesse na
implantação/operação
dos
sistemas
de
gerenciamento de resíduos sólidos, e apresentarem
proposta em processos licitatórios e de PPP.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Administração,
Planejamento e
Finanças
Sec. de
Desenvolvimento
Econômico
Sec. de Infraestrutura
Órgão Intermunicipal
de Planejamento

13.2.10

13.2.11

Atualizar cadastro das empresas que manifestarem
interesse na operação dos sistemas de gerenciamento
de resíduos sólidos.

Pesquisar empresas que implantem e operem novas
tecnologias aplicáveis ao gerenciamento de resíduos
sólidos – Cadastrá-las - atualizar cadastro.

Sec. de Infraestrutura

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Administração,
Planejamento e
Finanças
Sec. de
Desenvolvimento
Econômico

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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de Planejamento
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PROGRAMA 13 – PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GRUPOS INTERESSADOS
Responsabilidades
Metas

13.3

Fomentar a criação e/ou
reorganização de
cooperativas e
associações de catadores
e de pessoas de baixa
renda.

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

13.3.1

Reestruturar/estruturar
administrativa
e
operacionalmente a organização de catadores de
materiais recicláveis.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

13.3.2

Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das
cooperativas e associações de catadores e de pessoas
de baixa renda.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Assistência
Social

Buscar parcerias com ONG's e universidades para
auxiliar na administração destas cooperativas e
associações.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Promover a articulação em rede das cooperativas e
associações de catadores ou pessoas de baixa renda
vinculadas ao gerenciamento de resíduos sólidos de
forma a potencializar os ganhos e diminuir os custos.

Gerência de
Saneamento
vinculada à Sec. de
Meio Ambiente

13.4.1

Realizar cursos de capacitação para os grupos
interessados no gerenciamento de resíduos sólidos
com atualizações periódicas.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Educação

13.4.2

No caso em que o município e/ou consórcio
contratarem empresas para a prestação de serviços
associados à limpeza pública urbana e ao manejo de
resíduos sólidos, exigir que as empresas realizem
ações contínuas de capacitação periódica de seus
funcionários.

Gerência de
Saneamento
vinculada a Sec. de
Meio Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

13.3.3

13.3.4

13.4

Capacitar os grupos
interessados no
gerenciamento dos
resíduos sólidos.

Participação

Acompanh
a-mento

Regulação e
Fiscalização

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014 a
2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014 a
2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014 a
2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014 a
2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipa
l de
Regulação

2014 a
2033

Sec. de Infraestrutura
Sec. de Administração,
Planejamentos e
Finanças

Sec. Infraestrutura
Sec. de Administração,
Planejamentos e
Finanças

Priorida
de
Prazo

Sec. de Assistência
Social
Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de
Assistência
Social
Órgão
Intermunicipal
de
Planejamento

Órgão Intermunicipal
de Planejamento
Sec. de
Desenvolvimento
Econômico
Sec. de Infraestrutura
Sec. de Meio Ambiente
e Planejamento
Sec. de
Desenvolvimento
Econômico

Sec. de Infraestrutura
Sec. de Meio Ambiente
e Planejamento

Órgão Intermunicipal
de Planejamento
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PROGRAMA 14 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
Segundo o Art. 1º da Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, entende-se por educação ambiental os
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Assim, os processos devem ser
contínuos e permanentes, de modo a alcançar a plena construção dos aspectos individuais e da
coletividade mencionados.
Já em seu Art. 2º, o mesmo dispositivo legal, considera a educação ambiental como um
componente essencial e permanente na educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada,
em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Portanto, são
estabelecidos metas e métodos claros de atuação em educação ambiental que se apresentam em duas
vertentes de aplicação, sendo elas:
 No ensino formal (unidades escolares, universidades e unidades de ensino especial, profissional
e de jovens e adultos);
 No ensino não formal (atividades e ações voltadas a coletividade através de meios de
comunicação de massa, programas, oficinas, etc.).
Por outro lado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz a educação ambiental como
um dos seus instrumentos, (Lei Federal nº 12.305/2010) estabelece como um de seus objetivos a não
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos. Neste sentido, cita-se o princípio dos 3 R’s (Redução,
Reutilização e Reciclagem), que estabelece 3 atitudes práticas básicas para o gerenciamento dos resíduos
sólidos urbanos.
Diante do exposto, para o sucesso dos programas, projetos e ações estabelecidos neste
instrumento de gestão, estes deverão estar calcados em ações voltadas à educação e sensibilização
ambiental de toda a comunidade jardinense.
O programa de educação e sensibilização ambiental proposto visa estabelecer um
relacionamento permanente junto aos cidadãos do município, com o objetivo de inserir os conceitos de
educação ambiental nas ações diárias de consumo e encaminhamento de resíduos, levando em
consideração os potenciais, as limitações e conhecimentos dos mesmos, independentemente de classe
social e faixa etária.
A aplicação das práticas de educação ambiental, principalmente do princípio dos 3 R’s, traz
benefícios diretos na quantidade de material recuperado e no aumento da vida útil do aterro sanitário.
Ao consumir e encaminhar os resíduos para o reaproveitamento, através da coleta seletiva, os aterros
Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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sanitários estarão recebendo cada vez menos resíduos, propiciando uma maior vida útil do mesmo,
reduzindo as áreas necessárias, os gastos envolvidos e o impacto ao meio ambiente.
Visando a construção de um cenário sustentável a educação ambiental vem demonstrando ser
uma ferramenta importante, promovendo a mudança de hábitos, valores e contribuindo, através da
conscientização das pessoas, com as ações de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos gerados.
Aliado a esta importante ferramenta, o município deve dispor de infraestrutura necessária para
absorver estas mudanças de hábitos e atitudes e ainda promover ações de comunicação buscando
envolver a totalidade da população em programas educativos e de sensibilização.
Assim, o programa de educação ambiental considera os princípios estabelecidos na Política
Nacional de Educação Ambiental, na Política Nacional de Saneamento Básico e na Política Nacional de
Resíduos Sólidos, propiciando a integração entre as ações educativas, atividades operacionais e de
fiscalização da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a fim de que este programa se configure,
efetivamente, um instrumento de promoção da saúde pública e do meio ambiente.
Por fim, ressalta-se que a articulação entre as ações e atores envolvidos no manejo de resíduos
sólidos é fundamental para promover a minimização dos desperdícios, mudanças de hábitos,
conscientização dos danos ambientais, melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Objetivos:
 Assegurar ao município educação ambiental que contribua para a promoção do
desenvolvimento sustentável;
 Viabilizar o atendimento ao princípio dos 3 R’s, promovendo a redução da geração dos resíduos
sólidos na fonte, a reutilização e a reciclagem;
 Propiciar a efetivação dos programas anteriores;
 Atender a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795/1999).
Público Alvo: Toda a comunidade
Referências atuais:
Aspecto

Situação Diagnosticada

Ações de educação ambiental voltada para as escolas
(ensino formal)

Inexistente

Ações de educação ambiental voltada para a
comunidade (ensino não formal) da área urbana

Inexistente

Ações de educação ambiental voltada para a
comunidade na área rural (ensino formal e não formal)

Inexistente

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa de Governo 14

Indicador

Abrangência da Educação Ambiental do município
Existência de treinamento para os funcionários e corpo pedagógico
de escolas municipais para a educação ambiental com foco nos
resíduos sólidos

Unidade

Frequência de
Cálculo

Porcentagem

Anual

Sim / Não

Anual

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro Síntese do Programa 14 – Educação Ambiental na Gestão e Gerenciamento de Resíduos
Sólidos

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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PROGRAMA 14 – PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Metas

Ações e Projetos

14.1.1

14.1.2

14.1

Implantar ações de
educação ambiental
aplicadas ao ensino não
formal (voltadas à
coletividade através de
meios de comunicação
de massa, programas,
oficinas, etc.).

14.1.3

(continua)

14.1.4

14.1.5

14.1.6

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Instituir legislação específica para a
promoção da educação ambiental,
visando potencializar os benefícios que
podem ser atingidos através da educação
ambiental, com maior controle social

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Câmara Municipal

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014

Elaborar Plano de Educação Ambiental
aplicável ao manejo de resíduos sólidos
(preferencialmente via consórcio para
minimizar os custos)

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Empresa tecnicamente
habilitada contratada
pela municipalidade
ou pelo consórcio.

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Realizar
campanhas
orientativas
envolvendo toda a comunidade do
município,
utilizando
meios
de
comunicação de massa

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Intermunicipal de
Planejamento

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Formar multiplicadores para este
programa de educação ambiental,
através de cursos e oficinas para pessoas
cadastradas na Secretaria Municipal de
Assistência Social (envolvidas ou não
com o gerenciamento de resíduos
sólidos)

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Assistência
Social

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Envolver todas as Secretarias Municipais
e também setores representativos da
comunidade (igrejas, ONGs, conselhos,
entidades filantrópicas, etc.) visando
potencializar a promoção à educação
ambiental

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Todas as
Secretarias

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Realizar palestras e oficinas para a
população do município promovendo a
educação ambiental e o correto manejo
de resíduos sólidos

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Assistência
Social

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Sec. de Educação

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Educação

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Órgão
Intermunicipal de
Planejamento
Sec. de Educação

Sec. de Educação

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Educação

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento
Sec. de Educação
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PROGRAMA 14 – PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Metas

(continuação)

14.1

14.2

Implantar ações de
educação ambiental
aplicadas ao ensino não
formal (voltadas à
coletividade através de
meios de comunicação
de massa, programas,
oficinas, etc.).

Implantar ações de
educação ambiental
aplicadas ao ensino
formal (unidades
escolares e unidades de
ensino especial,
profissional e de jovens
e adultos).
(continua)

Prioridade

Ações e Projetos

Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Participação

Realizar projeto piloto de compostagem
doméstica no assentamento Recanto do
Miranda

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Assistência
Social

Replicar o projeto piloto de
compostagem para os demais
assentamentos e para o Distrito de
Boqueirão considerando as alterações e
complementações realizadas no projeto
do assentamento Recando do Miranda

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Assistência
Social

14.2.1

Capacitar os funcionários das escolas,
garantindo a atuação prática desses com
relação aos resíduos produzidos nas
unidades escolares

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

14.2.2

Capacitar
o
corpo
pedagógico
(professores, coordenação e direção),
proporcionando a formação, reflexão e
aplicação de novas propostas integradas
voltadas a realidade do município com
relação aos resíduos sólidos urbanos

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

14.2.3

Promoção de projetos pedagógicos
relacionados com o manejo de resíduos
sólidos
nas
unidades
escolares,
promovendo também o envolvimento da
comunidade

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

14.2.4

Realizar projeto piloto de coleta seletiva
em uma escola municipal, verificando a
efetividade e a aplicação das ações de
educação ambiental

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

14.1.7

14.1.8

Sec. de Educação

Sec. de Educação

Sec. de Assistência
Social
Sec. de Educação

Órgão
Intermunicipal de
Planejamento
Sec. de Assistência
Social

Sec. de Educação

Órgão
Intermunicipal de
Planejamento
Sec. de Assistência
Social

Sec. de Educação

Órgão
Intermunicipal de
Planejamento

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2015

Sec. de Educação
Associações/
Cooperativas de
catadores

Sec. de Assistência
Social
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PROGRAMA 14 – PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Metas

Ações e Projetos

Prioridade
Supervisão e
Gerenciamento

Execução

Participação

Acompanhamento

Regulação e
Fiscalização

Prazo

Sec. de Assistência
Social

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016 a 2033

Sec. de Assistência
Social

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2016 a 2033

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

Replicar o projeto piloto de coleta
seletiva nas demais escolas municipais
de Jardim considerando as ações bem
sucedidas deste projeto

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Educação

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Educação

Expandir o Projeto de Coleta Seletiva
baseado nos resultados obtidos na ação
14.2.4.

14.2.7

Realizar oficinas que ensinem as
crianças técnicas de artesanato utilizando
materiais recicláveis cujo material
orientativo seja impresso em papel
reciclado, aplicando o instrumento.

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Educação

14.2.8

Realizar visitas, quando implementado,
ao
Aterro
Sanitário,
buscando
sensibilizar e instruir todos os
envolvidos (corpo docente, discente e
funcionários) no impacto dos resíduos
sólidos urbanos do município.

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Educação

Prestador de
serviço

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

14.2.9

Realizar visitas, quando implementada, à
Unidade de Triagem de Resíduos,
buscando demonstrar a importância das
ações de reciclagem na minimização dos
impactos dos resíduos sólidos urbanos
dos municípios

Gerência de
Saneamento vinculada
a Sec. de Meio
Ambiente e
Planejamento

Sec. de Educação

Prestador de
serviço

Órgão
Colegiado

Agência
Intermunicipal
de Regulação

2014 a 2033

14.2.5

14.2.6

Associações/
Cooperativas de
catadores

Associações/
Cooperativas de
catadores

(continuação)

14.2

Implantar ações de
educação ambiental
aplicadas ao ensino
formal (unidades
escolares e unidades de
ensino especial,
profissional e de jovens
e adultos).

Sec. de Assistência
Social
Órgão
Intermunicipal de
Planejamento
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MECANISMOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE
LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
O presente Plano Municipal de Saneamento Básico – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos
Resíduos Sólidos de Jardim/MS consiste em uma ferramenta de gestão da administração pública
municipal que, se bem utilizada, aplicada e gerenciada, trará grandes ganhos para o município em termos
socioambientais, culturais e econômicos.
O controle da execução do proposto nesta ferramenta de gestão, através de mecanismos de
avaliação e monitoramento, exigindo sua máxima efetividade é essencial para o alcance do cenário
planejado e para as adequações necessárias em busca da satisfação do usuário e do atendimento dos
interesses da gestão pública.
A avaliação está presente em todo processo de planejamento, pois quando se inicia uma ação
planejada, inicia-se também a avaliação independentemente de sua formalização em documentos.
Portanto, a avaliação pode ser definida como um processo avaliativo, capaz de contextualizar a atividade
desde o seu processo de formulação e implementação, e também capaz de oferecer elementos de
aperfeiçoamento sistemático.
Segundo Silva (2001), o monitoramento, embora se relacione com a avaliação, tem uma
definição distinta, sendo um exame contínuo efetuado para se verificar como estão sendo executadas as
atividades. Tem como principal objetivo o desenvolvimento dos trabalhos (ações e metas) conforme
planejado, caracterizando-se, portanto, como uma atividade interna realizada durante a execução de um
programa, assegurando a eficiência e produtividade, organizando fluxos de informações e auxiliando o
processo de avaliação.
Diante do exposto, a avaliação e o monitoramento sistemático da eficiência e eficácia da
implementação do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do município
de Jardim é de grande importância durante todo o horizonte do plano, garantindo a funcionalidade
operacional e a concretização das ações previstas para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos.
O monitoramento da implementação do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos
Resíduos Sólidos é fundamental para que a administração pública de Jardim conheça a evolução da
situação que estará enfrentando e aprecie os resultados de suas ações, de forma a ser possível a tomada
de decisões que possam resultar em modificações oportunas.
Neste sentido, os próximos subcapítulos sistematizados apresentam detalhadamente os
mecanismos de avaliação e monitoramento propostos para a etapa de implementação do Plano
Municipal de Saneamento Básico – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do
município de Jardim/MS. Ademais, o Quadro 20 apresenta os mecanismos de avaliação e
monitoramento, bem como os objetivos principais
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Quadro 20 - Mecanismos de monitoramento e avaliação do PMSB – Sistema de Limpeza urbana e Manejo dos resíduos
sólidos do município de Jardim/MS.
Mecanismo de Avaliação e
Monitoramento

Objetivo

Indicadores de Gestão para
avaliação e monitoramento dos
programas

Avaliar e monitorar a eficiência e eficácia dos Programas, Projetos e Ações do
PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos de
Jardim/MS

Ouvidoria

Receber reclamações, avaliações e denúncias sobre os serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos

Pesquisa de Satisfação do Usuário

Realizar a medição periódica do grau de satisfação dos usuários como os
serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos

Indicadores socioambientais e
culturais

Avaliar e monitorar os aspectos socioambientais e culturais, relacionados ao
sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do município de
Jardim

Indicadores de desempenho
Econômico- Financeiro
Operacional

Avaliar e monitorar os aspectos econômico-financeiros e operacionais do
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Relatórios de Acompanhamento

Caracterizar a situação e a qualidade do sistema e dos serviços de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos, relacionando-as com as condições
econômicas, operacionais e de salubridade ambiental.
Verificar a efetividade das ações, o cumprimento das metas do PMSB –
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos e a evolução de
sua implementação.

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: Estes mecanismos de avaliação e monitoramento deverão ser empregados para os eixos do saneamento de forma integrada.

Inicialmente, são apresentados os indicadores de gestão, ou seja, mecanismos para
monitoramento e avaliação da eficiência e implementação dos Programas propostos, onde são
estabelecidos critérios e procedimentos para a avaliação e monitoramento sistemático das ações e
projetos do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, sendo possível a
mensuração da implementação do planejamento proposto.
Posteriormente, são apresentados os instrumentos de apoio para avaliação, que considera a
participação social, através de implantação de ouvidoria, que será um órgão para o recebimento de
reclamações, avaliações e denúncias, sugestões e ideias da comunidade jardinense, relacionada ao
sistema e aos serviços correlatos ao saneamento básico e os mecanismos de avaliação de satisfação dos
usuários, garantido como objetivo da Política Nacional de Saneamento Básico.
Em seguida são detalhados os indicadores de desempenho que proporcionarão informações
periódicas e mensuráveis dos aspectos socioambientais, culturais, econômico-financeiros e operacionais
relacionados a serviços de gestão e gerenciamento do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, de modo a garantir o atendimento do Artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010.
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Finalmente, é descrito o instrumento formalizador dos resultados obtidos nas avaliações e nos
monitoramentos realizados: o Relatório de Acompanhamento, que deve consolidar todos os dados
gerados e coletados, previamente sistematizados, de forma que facilite o entendimento dos resultados
obtidos, auxiliando a análise e tomada de decisões por parte dos gestores, bem como possibilite e a
ampla divulgação das informações, visando o controle social. Este instrumento deve ser elaborado
periodicamente e suas versões serão de grande importância para as revisões e atualizações do PMSB –
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos de Jardim, a cada 04 anos.
Diante do exposto, a Figura 119 apresenta um fluxograma sistemático do processo que deverá
ser seguido pelos gestores municipais para a operacionalização dos mecanismos de monitoramento e
avaliação.

Figura 119 – Fluxograma do processo de operacionalização dos mecanismos de avaliação e monitoramento de
implementação do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do município de Jardim.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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INDICADORES DE GESTÃO PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DE JARDIM/MS
O monitoramento e avaliação da eficiência e efetividade da implementação dos programas
propostos são essenciais para que a administração pública de Jardim, a partir dos resultados, possa
analisar, adequar e avaliar a implementação das ações, projetos e, consequentemente, dos programas
componentes do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) – Sistema de Limpeza Urbana e
Manejo dos resíduos Sólidos.
Para tanto, foram formulados indicadores de gestão para avaliação e monitoramento dos 5
Programas de Governo propostos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos,
formados por índices, calculados a partir de uma ou mais variáveis, e por indicadores binários (marcos)
que admitem sim ou não como resposta.
Inerente ao exposto, Brasil (2012) define indicadores de desempenho como valores utilizados
para medir e descrever de forma simplificada um evento ou fenômeno a partir de dados primários,
secundários ou até mesmo por outros indicadores. Complementarmente, Silva e Sobrinho (2006)
afirmam que os indicadores constituem instrumento fundamental para avaliação objetiva de
desempenho, o qual é definido por uma medida quantitativa de um aspecto particular da prestação dos
serviços, expressando o nível atingido em relação a um determinado objetivo.
Para a definição dos indicadores de gestão para o sistema de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos foram considerados os 10 princípios (ver Figura 120), expostos por Malheiros (2006)
para que o conjunto destes se torne uma ferramenta eficiente e eficaz no acompanhamento e avaliação
do PMSB.
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Figura 120 – Boas práticas no processo de escolha de indicadores.
Fonte: Adaptado de Malheiros (2006).

Ainda, durante a construção do conjunto de indicadores buscou-se atender as definições
apresentadas por Brasil (2012):







Nomear o indicador;
Definir seu objetivo;
Estabelecer sua periodicidade de cálculo;
Indicar o responsável pela geração e divulgação;
Definir sua fórmula de cálculo;
Indicar seu intervalo de validade.
Diante do exposto, foram definidos indicadores para os 02 programas de governo propostos no

Capítulo 6 do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Jardim/MS,
denominado Programas, Projetos e Ações, que deverão ser monitorados anualmente pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, por intermédio do órgão executivo do setor de
saneamento (Gerência de Saneamento Básico) que se recomenda ser constituído. Os resultados
sistematizados deverão ser divulgados, promovendo o controle social, e analisados para eventuais
tomadas de decisões.
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Nos próximos itens são apresentados os indicadores de gestão propostos para o sistema de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do município de Jardim/MS.
Programa 10 – Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos com Qualidade a
Todos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece como objetivo a regularidade, continuidade,
funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos
custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira,
observada a Lei nº 11.445, de 2007.
Portanto, para o alcance dos princípios e objetivos supracitados, bem como das aspirações
sociais, foram definidas ações e projetos para o aperfeiçoamento da prestação dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, de modo a promover a universalização do acesso, ou seja,
ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados, assim como garantir a regularidade
dos serviços e a qualidade dos mesmos (Programa de Governo 10).
Para auxiliar no monitoramento, avaliação e tomada de decisões acerca do programa de governo
10 foram definidos sete indicadores (Quadro 21), dos quais cita-se o índice de reclamações sobre os
serviços de limpeza urbana manejo dos resíduos sólidos, que somente poderá ser implantado a partir da
criação da ouvidoria, órgão a ser definido no próximo subcapítulo.
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Quadro 21 - Programa 10 – Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos com Qualidade a Todos.
Sigla

Indicador

Descrição

Objetivo

Método de Cálculo

Unid.

Freq.

Ref.

Resp.

IRS-01

Índice de Cobertura Total da
Coleta de RSDC

É o percentual da população do
município que possui acesso à
coleta de RSDC

Avaliar a universalização do acesso ao
serviço de Coleta de RSDC

Pop. Total Atendida/ População Total do
Município

%

Anual

I015

PS

IRS-02

Índice de paralização da
Coleta de RSDC

É o percentual de dias paralisados
da Coleta de RSDC

Avaliar a continuidade do serviço de
Coleta de RSDC

Número de dias paralisados /"313 dias
úteis×100

%

Anual

-

OS

Total de Reclamações sobre os
Serviços de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos

Índica a quantidade de
reclamações sobre os serviços de
limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos

Avaliar a satisfação dos munícipes
com os serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos

Quantidade de reclamações sobre os serviços de
Resíduos Sólidos /população residente x

(nº/1.000hab.
/ano)

Anual

Respostas às Reclamações
sobre os Serviços de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos

É o percentual de respostas às
reclamações sobre os serviços de
limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos

Avaliar o atendimento às reclamações
sobre os serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos

Quantidade de reclamações sobre os serviços de
Resíduos Sólidos respondidas / Quantidade total
de reclamações sobre os serviços de Resíduos
Sólidos x100

%

Anual

-

T

Índice de implantação dos
Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS)

É o percentual de implantação
dos PGRS por parte dos gerados
sujeitos à tal instrumento

Avaliar o cumprimento legal de
implantação do PGRS pelos
estabelecimentos sujeitos.

Nº de estabelecimentos com PGRS /Nº de
estabelecimentos sujeitos à elaboração de PGRS
×100"

%

Anual

-

T

Existência de estudo de
otimização da rota de coleta

Indica se existe uma estudo para
otimização da rota de coleta de
RSDC

Avaliar se há um estudo de otimização
da rota de coleta de RSDC, podendo
correlacionar com outros indicadores

Sim / Não

-

Anual

-

T

Taxa de consorciamento dos
Serviços de Limpeza Urbana e
manejo de Resíduos Sólidos

É percentual dos serviços de
limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos prestados de
forma consorciada

Avaliar o percentual dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos prestados de forma
consorciada

Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos prestados de forma
consorciada/ Serviços de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos

%

Anual

-

T

IRS-03

1000

T

IRS-04

IRS-05

IRS-06

IRS-07

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência de Cálculo; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; T: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
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Programa 11 – Disposição Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos Gerados e
Valorização das Atuais Áreas de Disposição Final
O Programa de Governo 11, denominado Disposição Final Ambientalmente Adequada dos
Rejeitos Gerados e Valorização das Atuais Áreas de Disposição Final foi planejado devido ao fato de
que a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, principalmente a destinação final, foram,
por muito tempo, colocados em segundo plano pela administração pública municipal que muitas vezes
assim faz pela falta de recursos evitando negligenciar outros serviços essenciais.
Para auxiliar no monitoramento e avaliação das ações do referido Programa de Governo foram
definidos oito indicadores de gestão (Quadro 22), dentre os quais seis são definidos como índices obtidos
a partir de cálculos matemáticos através de duas ou mais variáveis e dois são marcos, instituídos através
de perguntas de seleção de apenas uma alternativa (“sim” ou “não”).
Dos indicadores de avaliação e monitoramento das ações programadas, destaca-se o marco que
define a existência ou não do Aterro Sanitário com licença de operação, uma vez que a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS) prevê que a disposição final adequada dos rejeitos deverá ser implantada
até 02 de agosto de 2014 em todos os municípios brasileiros. Conforme destaca Selur/ABLP/PwC
(2011), a não implementação da PNRS pode acarretar em danos ambientais passiveis de punição do
Prefeito por crime ambiental (Lei Federal nº 9.605/98) (Figura 121).

Figura 121 – Penalização ao Prefeito por não cumprimento da PNRS.
Fonte: Adaptado de Selur/ABLP/PwC (2011).
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Quadro 22 - Programa 11 – Disposição Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos Gerados e Valorização das Atuais Áreas de Disposição Final
Sigla

Indicador

Descrição

Objetivo

Método de Cálculo

Unid.

Freq.

Ref.

Resp.

IRS-08

Índice de estabelecimentos
públicos de saúde com
destinação final adequada
de Resíduos de Serviço de
Saúde (RSS)

É o percentual dos
estabelecimentos de saúde
públicos com a destinação
final adequada de RSS

Avaliar a destinação ambientalmente
adequada do estabelecimentos
públicos geradores de RSS

Estab. públicos com contrato com
empresa licenciada de destinação de
RSS /Nº de estabelecimentos
públicos no município ×100

%

Anual

-

T

IRS-09

Índice de estabelecimentos
privados de saúde com
destinação final adequada
de Resíduos de Serviço de
Saúde (RSS)

É o percentual dos
estabelecimentos de saúde
privados com a destinação
final adequada de RSS

Avaliar a destinação ambientalmente
adequada do estabelecimentos
privados geradores de RSS

"Estab. privados com contrato com
empresa licenciada de destinação de
RSS" /"Nº de estabelecimentos
privados no município" " ×100"

%

Anual

-

T

IRS-10

Índice de indústrias
geradoras de Resíduos
Industriais (RI) com
destinação adequada dos
resíduos sólidos gerados

É o percentual das industrias
com a destinação final
adequada dos resíduos gerados

Avaliar a destinação final adequada
dos resíduos gerados pelas industrias

Nº de indústrias com tratamento
comprovado de RI" /Nº de indústrias
no município×100

%

Anual

-

T

IRS-11

Índice de locais de
disposição irregular de
Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU)

É a quantificação de locais de
disposição irregulares de RSU
pela população residente no
município

Quantificar os locais de disposição
irregular de RSU

Nº de locais irregulares de depósito
de RSU mapeados/População total
do município

Unid./hab.

Anual

-

T

IRS-12

Índice de áreas de passivo
ambiental com
planejamento para
recuperação

É o percentual das área de
passivos mapeadas com
planejamento e autorização
para execução das medidas de
recuperação

Avaliar a recuperação das áreas de
passivo ambiental presentes no
município

Nº de autorização ambiental para
execução de PRAD RS" /Nº de
passivos ambientais mapeados×100

%

Anual

-

T

IRS-13

Capacidade restante do
Aterro Sanitário

É o percentual da capacidade
do aterro sanitário ainda
disponível para receber os
rejeitos

Monitorar a capacidade restante do
Aterro Sanitário para prever ações
de expansão ou de construção de um
nova área para disposição final
ambientalmente adequada

[1 – (Volume de rejeitos aterrados) /
(Volume total do Aterro Sanitário)]
x100

%

Anual

-

PS

IRS-14

Existência de aterro
sanitário licenciado em
operação

Indica a existência de aterro
sanitário em operação no
município

Verificar a existência de Aterros
Sanitários no município

Sim/Não

-

Anual

T

IRS-15

Existência de local
ambientalmente adequado
de destinação de RCC

Indica a existência de local
ambientalmente adequado de
destinação de RCC

Verificar a existência de local
ambientalmente adequado de
destinação de RCC

Sim/Não

-

Anual

T

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência de Cálculo; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; T: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
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Programa 12 – Redução, Reutilização, Reciclagem e Promoção da Logística Reversa
O principal instrumento legal norteador da gestão dos resíduos sólidos, a PNRS, determina a
ordem de prioridade de ações a ser observada na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Desta
maneira, define que as ações de redução, reutilização, reciclagem e tratamento devem ser priorizadas
frente à disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (Figura 122). Seguindo esta premissa foi
elaborado o Programa de Governo 12, denominado Redução, Reutilização, Reciclagem e Promoção da
Logística Reversa

Figura 122 – Ordem de prioridades das ações a serem observadas na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos,
segundo a PNRS.

Para auxiliar no acompanhamento e avaliação das ações planejadas no Programa de Governo
12 foram definidos nove indicadores de gestão (ver Quadro 23), sendo eles divididos em dois tipos:
quatro são definidos como índices obtidos a partir de cálculos matemáticos através de duas ou mais
variáveis e cinco marcos instituídos através de perguntas de seleção de apenas uma alternativa (“sim”
ou “não”).
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Quadro 23 – Indicadores de Gestão do Programa 12 – Redução, Reutilização, Reciclagem e Promoção da Logística Reversa.
Sigla

Indicador

Descrição

Objetivo

Método de Cálculo

Unid.

Freq.

Ref.

Resp.

IRS-16

Índice de massa recuperada de materiais
recicláveis em relação à quantidade
total de resíduos coletados

É o percentual de matérias
recicláveis recuperados em
relação ao total coletado

Avaliar a recuperação de
materiais recicláveis no
município

[(Quantidade total de materiais
recicláveis recuperados (exceto mat.
Orgânica e rejeitos) / (Quantidade total
de resíduos coletados)] × 100

%

Anual

I031

PS

IRS-17

Índice de massa beneficiada de resíduos
compostáveis em relação à quantidade
total de resíduos coletados

É o percentual de matérias
compostáveis recuperados
em relação ao total coletado

Avaliar a recuperação de
materiais compostáveis no
município

"Quantidade total de resíduos
compostáveis beneficiados"
/"Quantidade total de resíduos coletados
×100"

IRS-18

Taxa de material recolhido pela coleta
seletiva (exceto mat. orgânica) em
relação à quantidade total coletada de
resíduos sólidos domésticos

É o percentual do material
reciclável recolhido pela
coleta seletiva

Avaliar a coleta seletiva no
município

Qtd. total de material recolhido pela
coleta sel. (exceto mat. org.) / Qtd total
coletada de RSDC

%

Anual

I053

PS

IRS-19

Índices de sistemas de logística reversa
implementados em conformidade com
acordos setoriais, termos de
compromisso ou regulação

É percentual de sistema de
logística reversa implantado
no município

Avaliar a implantação dos
sistemas de logística reversa
no município

Quantidade de sistema de logística
reversa implantado/ Quantidade total de
sistema de logística reversa

%

Anual

-

T

IRS-20

Existência de Unidade de Triagem de
Resíduos licenciada em operação

Indica a existência de
Unidade de Triagem de
Resíduos licenciada em
operação

Verifica a existência de
Unidade de Triagem de
Resíduos licenciada em
operação

Sim/Não

-

Anual

-

T

IRS-21

Existência de Unidade de
Compostagem licenciada em operação

Indica a existência de
Unidade de Compostagem
licenciada em operação

Verifica a existência de
Unidade de Compostagem
licenciada em operação

Sim/Não

-

Anual

-

T

IRS-22

Existência de Coleta Seletiva

Indica a existência de Coleta
Seletiva

Verifica a existência de
Coleta Seletiva

Sim/Não

-

Anual

-

T

IRS-23

Existência de Locais de Entrega
Voluntária (LEVs)

Indica a existência de LEVs

Verifica a existência de
LEVs

Sim/Não

-

Anual

-

T

IRS-24

Existência de Ponto de Entrega
Voluntária (PEVs)

Indica a existência de Ponto
de Entrega Voluntária
(PEVs)

Verifica a existência de
Unidade de Compostagem
licenciada em operação

Sim/Não

-

Anual

-

T

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência de Cálculo; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; T: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
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Programa 13 – Participação e Capacitação Técnica dos Grupos Interessados
A Política Nacional de Resíduos Sólidos enfatiza a importância da inclusão social dos catadores
de resíduos sólidos e de pessoas de baixa renda através de cooperativas e/ou associações no sistema de
limpeza urbana e manejo de resíduos, inclusive priorizando os municípios que utilizarem estas
organizações no que concerne a obtenção de recursos financeiros federais.
Deste modo, o Programa de Governo 13 possui como objetivo fomentar a participação dos
grupos interessados no gerenciamento dos resíduos sólidos, principalmente através da inclusão social
de catadores e de pessoas de baixa renda, além de capacitar os grupos interessados para o gerenciamento
adequado dos resíduos sólidos.
Para auxiliar o monitoramento e avaliação do referido programa de governo foram definidos
três indicadores de gestão, sendo um índice obtido a partir de cálculos matemáticos através de duas ou
mais variáveis e dois marcos instituídos através de perguntas de seleção de apenas uma alternativa
(“sim” ou “não”).
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Quadro 24 - Programa 13 – Participação e Capacitação Técnica dos Grupos Interessados.
Sigla

Indicador

Descrição

Objetivo

Método de Cálculo

Unid.

Freq.

Ref.

Resp.

IRS25

Índice de treinamento dos grupos
interessados no gerenciamento de
resíduos sólidos cadastrados pela
Prefeitura Municipal

É o percentual dos grupos
interessados com treinamento

Avaliar a instrução dos grupos
interessados no gerenciamento de
resíduos sólidos

[(Nº de pessoas
treinamento) /(Nº de
pessoas cadastradas)] ×100

%

Anual

-

T

IRS26

Existência de cooperativas e/ou
associações atuantes no
gerenciamento de resíduos
sólidos

Identifica a existência de
cooperativas e/ou associações
atuantes no gerenciamento de
resíduos sólidos

Avaliar a inclusão dos catadores de
resíduos de forma organizada no
gerenciamento de resíduos sólidos

Sim/Não

-

Anual

-

T

IRS27

Existência de cadastramento dos
grupos interessados atuantes no
gerenciamento de resíduos
sólidos

Identifica a existência de
cadastramento de grupos
interessados

Avaliar o cumprimento da ação de
cadastrar todos os grupos
interessados

Sim/Não

-

Anual

-

T

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência de Cálculo; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; T: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).

284
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
Versão 01 – Maio/2014

Programa 14 – Programa Municipal de Educação Ambiental na Gestão e Gerenciamento de
Resíduos Sólidos
O Programa Municipal de Educação Ambiental na Gestão e Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, Programa de Governo 14, foi planejado de forma a atender as diretrizes da PNRS (Lei Federal
nº 12.305/2010) que estabelece como um de seus objetivos a não geração, redução, reutilização,
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.
O monitoramento e a avaliação do programa municipal de educação ambiental serão realizados
por meio de uma ficha de preenchimento com dois indicadores de gestão, sendo um definido como
índice, obtido a partir de cálculos matemáticos através de duas variáveis, e um marco instituído através
de pergunta de seleção de apenas uma alternativa (“sim” ou “não”).
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Quadro 25 – Indicadores de Gestão do Programa 14 - Programa municipal de educação ambiental na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos
Sigla

Indicador

Descrição

Objetivo

Método de Cálculo

Unid.

Freq.

Ref.

Res
p.

IRS-28

Abrangência da Educação
Ambiental do município

É o percentual da população que
participou de ações de educação
ambiental relacionadas aos
resíduos sólidos

Avaliar as ações de educação
ambiental no que concerne à
gestão deresíduos sólidos no
município

(Público estimado
mobilizado/População total
do município) x 100

%

Anual

-

T

IRS-28

Existência de treinamento para
os funcionários e corpo
pedagógico de escolas
municipais para a educação
ambiental com foco nos
resíduos sólidos

Indica a existência de
treinamento para os funcionários
e corpo pedagógico de escolas
municipais para a educação
ambiental com foco nos resíduos
sólidos

Avalia a existência de treinamento
para os funcionários e corpo
pedagógico de escolas municipais
para a educação ambiental com
foco nos resíduos sólidos

Sim/Não

-

Anual

-

T

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência de Cálculo; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; T: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal).
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MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Segundo FUB (2012), o termo satisfação expressa o contentamento que um indivíduo tem em
uma determinada situação, serviço ou em relação a outros indivíduos. É conveniente afirmar que uma
pessoa está satisfeita quando sua expectativa é alcançada. Portanto, a satisfação não é um ponto fixo
para toda a comunidade, ela pode ser diferente para cada indivíduo.
A Prefeitura Municipal de Jardim (titular dos serviços de saneamento básico) e a prestadora dos
serviços devem conhecer a satisfação dos usuários dos serviços de saneamento básico para, assim,
verificar o contentamento destes com a qualidade, regularidade, acesso, continuidade, entre outros
aspectos relevantes ao saneamento básico.
Apesar dos mecanismos para monitoramento e avaliação da eficiência e efetividade da
implementação dos programas propostos serem essenciais para que a administração pública de Jardim
conheça a evolução da implantação das ações e projetos do Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, a medição de satisfação dos
usuários atendidos pelo sistemas de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos faz-se necessária.
De acordo com o Art. 22 da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal
nº 11.445/2007), um dos objetivos da regulação é estabelecer padrões e normas para a adequada
prestação dos serviços e para satisfação dos usuários, ou seja, não basta somente atender as demandas
apresentas no planejamento municipal sem garantir mínima satisfação da comunidade.
Partindo desta premissa, foram estabelecidos quatro indicadores que visam obter grau de
satisfação da população jardinense através da aplicação de questionários para o sistema de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Os próximos tópicos trarão, respectivamente, a delimitação da quantidade de questionários a
serem aplicados junto à comunidade jardinense e o modelo de questionário definido para o sistema de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Destaca-se que o mesmo deverá ser aplicado de dois em
dois anos, garantindo um levantamento histórico a respeito do grau de satisfação da população.
Delimitação da quantidade de questionários

A delimitação da quantidade de questionários deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal
com a utilização de uma metodologia consagrada em termos estatísticos garantindo uma
representatividade municipal com margem de erro inferior a 3%.
Uma das metodologias que poderá ser utilizada pela gestão municipal de Jardim é a de H. Arkin
e R. Colton, Tables for Statisticians, que relaciona o tamanho da população com o número de amostra
a ser utilizada, considerando a margem de erro assumida (Tabela 10).

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

287
Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Tabela 10 – Relação entre o tamanho da população com o número de amostras a ser utilizada da metodologia de H.
Arkin e R. Colton.
Margem de Erro Desejada
Tamanho da População

10.000
15.000
20.000

Número de
Questionários

9.000

25.000

1%

2%

3%

4%

5%

10%

-

1.957

989

592

383

99

5.000

2.000

1.000

600

383

99

6.000

2.143

1.034

606

360

99

6.667

2.222

1.053

606

392

100

7.143

2.273

1.064

610

394

100

Fonte: Adaptado de H. Arkins e R. Colton, Tables for Statisticians.

Para esta metodologia, a Prefeitura Municipal de Jardim necessitaria aplicar aproximadamente
1.100 questionários para garantir uma margem de erro inferior a 3%. Destaca-se que os questionários
devem ser aplicados em toda sede municipal de Jardim, evitando que somente uma pequena parcela da
população responda por toda a cidade. Ademais, esta delimitação de questionários foi realizado para os
demais eixos do saneamento básico, devendo a Prefeitura Municipal aplica-los em conjunto.
Indicadores de satisfação do usuário

Conforme já mencionado, foram elaborados quatros indicadores de satisfação dos usuários para
o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Para o cálculo do referido indicador, cada
usuário deverá responder os questionamentos como satisfatório ou não satisfatório. O percentual de
satisfação será determinado pela seguinte equação:
Índice de Satisfação =

𝑄𝐴
𝑄𝑅

𝑥 100, onde:

 QA = Quantidade de questionamentos satisfatórios;
 QR = Quantidade de questionamentos realizados.
Os indicadores de avaliação da satisfação dos usuários para o sistema de limpeza urbana e
manejo dos resíduos são apresentados na Figura 123.
Levantamento a respeito do Sistema de Limpeza urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos

Satisfatório

Não Satisfatório

1. Qualidade do Serviço de Varrição
2. Qualidade do Serviço de Capina e Roçada
3. Qualidade do serviço de Coleta Convencional
4. Qualidade do serviço de Coleta Seletiva
Figura 123 – Indicadores de avaliação da satisfação do usuário dos serviços de saneamento básico.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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OUVIDORIA

Dentre os mecanismos de avaliação e monitoramento da implementação dos programas,
projetos e ações do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do município
de Jardim, é de grande importância, aqueles que preveem a participação social. Neste sentido, cita-se as
“ouvidorias” que podem ser definidas como órgãos para recebimento de reclamações, avaliações e
denúncias, ou seja, são canais permanentes de comunicação direta com a população. Assim, recomendase a criação ou a utilização de órgão ou serviço semelhante já existente, para receber sugestões, críticas,
denúncias, queixas, avaliações e ideias de qualquer cidadão jardinense sobre questões relativas ao
sistema e serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, bem como dos demais eixos do
saneamento básico.
Recomenda-se que este órgão seja vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Planejamento e que possua as atribuições de atender, registrar, sistematizar os processos, encaminhandoos, posteriormente, ao setor responsável e competente por tratar o assunto. A ouvidoria deve ainda,
acompanhar as providências tomadas, fornecendo o devido retorno ao interessado no processo.
Periodicamente, a ouvidoria deverá juntar todos os processos encerrados, devidamente
sistematizados, e divulgá-los nos meios de comunicação do Poder Público Municipal (ex.: sítio virtual
da Prefeitura Municipal). Destaca-se que os processos deverão ser considerados nos Relatórios de
Acompanhamento (ver subcapítulo 7.5), logo, aconselha-se que inicialmente, os processos sejam
divulgados com periodicidade anual.

Figura 124 - Fluxograma da operacionalização do mecanismo de avaliação através de ouvidoria.
Fonte: Elaborado pelos autores.

INDICADORES DE DESEMPENHO

O inciso VI do Art. 9º da Lei Federal nº 12.305/2010 estabelece que os Planos Municipais de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos devem conter indicadores de desempenho operacional e ambiental
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, que podem compor os
mecanismos de avaliação e monitoramento da eficácia e implementação do planejamento proposto.
Devido a este fato, este subcapítulo foi elaborado no intuito de definir indicadores operacionais
e ambientais para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de forma a atender o disposto
na Lei supracitada.
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Bringhenti (2004) cita que os indicadores, em geral, são utilizados com o propósito de se
conhecer adequadamente uma situação existente para guiar os próximos passos e a tomada de decisões.
Neste contexto, Ribeiro (2004) cita que os indicadores devem ser concebidos para serem
utilizados como ferramentas concretas para o planejamento e avaliação de políticas públicas,
fortalecendo as decisões e o controle, facilitando maior participação dos diversos grupos de interesse.
A preocupação com a obtenção de indicadores para o acompanhamento de resultados deve estar
presente desde a formulação dos objetivos pretendidos, durante a execução do Plano de Ação e, ao final,
para a avaliação. É necessário, no momento da formulação dos programas, prever a organização de
procedimentos de coleta e tratamento de informações específicas e confiáveis em todas as fases do ciclo
de sua implementação, que permitam a construção de indicadores de monitoramento de desempenho
desejados.
Ressalta-se que a utilização dos indicadores está vinculada à obtenção de dados e ao
monitoramento periódico de cada parâmetro, sendo assim, a utilização e a confiabilidade das
informações estarão relacionadas com quem irá realizar o monitoramento.
Sugere-se que, principalmente, durante o período de adaptação aos sistemas e mecanismos
recomendados, no qual provavelmente haverá dificuldades relacionadas com a falta de experiência
técnica e a dificuldade de adquirir as informações em sua totalidade, adote-se uma quantidade menor de
indicadores, ou seja, utilizar aqueles com maior grau de relevância e, gradativamente, aumentar o
monitoramento e assim gerar resultados mais abrangentes para o município.
Portanto, o uso de indicadores como ferramenta de avaliação e monitoramento do PMSB –
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do município de Jardim objetiva:
 Permitir que a entidade reguladora, a Prefeitura Municipal e toda população acompanhe o
cumprimento dos objetivos, metas e ações fixados neste PMSB – Sistema de Limpeza Urbana
e Manejo dos Resíduos Sólidos;
 Auxiliar na tomada de decisões econômico-financeira, de qualidade, de infraestrutura, no
sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos;
 Garantir monitoramento pleno;
 Permitir destacar os pontos fortes e fracos do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, buscando resolver as carências existentes;
 Facilitar a implementação de um sistema de gestão do sistema de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos;
 Facilitar as atualizações diante das mudanças ocorridas no processo de implementação do
PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos nas revisões a cada 04
anos;
 Ser utilizado nas ações de educação ambiental e sensibilização;
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 Benchmarking8.
A Figura 125 apresenta o fluxo que deverá ser seguido pelos gestores municipais para a
operacionalização e aplicação dos indicadores, objetivando a geração periódica de informações
referentes ao sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do município de Jardim.

Figura 125 - Fluxograma da operacionalização e aplicação dos indicadores dos sistema de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Os subcapítulo seguintes apresentam os indicadores propostos para a avaliação e monitoramento
da implementação do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do município
de Jardim, sendo imprescindível sua correta aplicação, inclusive para as posteriores revisões e
atualizações, a cada 4 anos, do presente Plano.
Inicialmente são apresentados os indicadores socioambientais e culturais, relacionados ao
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, posteriormente, são expostos de maneira
sistemática os indicadores de desempenho, que devem ser adotados pela administração pública para a
aplicação dos mecanismos de avaliação e monitoramento do desempenho econômico-financeiro e
operacional dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
Indicadores socioambientais e culturais

Para a avaliação e monitoramento dos aspectos socioambientais e culturais, relacionados ao
sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do município de Jardim, sugere-se a aplicação
de alguns indicadores de sustentabilidade propostos por Milanez (2002) e Polaz & Teixeira (2007), para
avaliar a gestão pública de resíduos sólidos urbanos em municípios de pequeno e médio porte.
Os indicadores de sustentabilidade têm sido utilizados como forma de melhorar a base de
informações sobre o meio ambiente, auxiliar a elaboração de políticas públicas, simplificar estudos e

8

"Benchmarking é simplesmente o método sistemático de procurar os melhores processos, as ideias inovadoras
e os procedimentos de operação mais eficazes que conduzam a um desempenho superior" (Christopher E. Bogan).
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relatórios e assegurar a comparabilidade entre diferentes regiões (IBGE, 2008; MILANEZ &
TEIXEIRA 2003).
Para cada indicador de sustentabilidade, Milanez (2002) definiu três parâmetros de avaliação,
apresentados no Quadro 26, que serão seguidos para os indicadores socioambientais e culturais
propostos para o monitoramento e controle da eficiência e eficácia dessas variáveis durante a
implementação do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do município
de Jardim.
Quadro 26 – Parâmetros de avaliação para a aplicação dos indicadores socioambientais e culturais.
TENDÊNCIA

CONCEITO

Muito Desfavorável

MD

Desfavorável

D

Favorável

F

Fonte: Adaptado de Milanez (2002).

Assim, o Quadro 27 apresenta os indicadores que devem ser monitorados para a avaliação
sistemática dos aspectos socioambientais e culturais, relacionados ao sistema de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos do município de Jardim, mapeando assim, a evolução da gestão sustentável
da administração pública.
Destaca-se que no Apêndice A são apresentados, detalhadamente, cada um dos indicadores
elencados no Quadro 27, contendo sua descrição, objetivo, avaliação de tendência, fonte de origem das
informações, periodicidade de avaliação e que setor da administração pública ficará responsável pela
geração e divulgação dos resultados. Este detalhamento é essencial para o entendimento dos indicadores,
auxiliando, posteriormente, sua correta operacionalização e aplicação.
A sistematização, bem como a geração e divulgação dos indicadores socioambientais e culturais,
deve ser realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento do município de Jardim.
Inicialmente, recomenda-se a sistematização, geração e divulgação anual dos dados, informações e
resultados gerados por estes indicadores, entretanto, conforme necessidade do Poder Público municipal
ou recomendação do ente regulador e/ou fiscalizador pode-se diminuir esta periodicidade para menor
intervalo de tempo (semestral, trimestral ou mensal).
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Quadro 27 – Indicadores para a avaliação dos aspectos socioambientais e culturais, relacionados ao sistema de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Jardim.
INDICADORES SÓCIOAMBIENTAIS e
CULTURAIS

AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA

Quantidade de ocorrências de
lançamentos de resíduos sólidos
em locais inadequados

(MD) Mais de 4 ocorrências/ano a cada 1.000 hab.
(D) Entre 1 e 4 ocorrências/ano a cada 1.000 hab.
(F) Menos de 1 ocorrência/ano a cada 1.000 hab.

335

Grau de recuperação dos
passivos ambientais

(MD) Nenhuma ação identificada para os passivos mapeados;
(D) Ações de planejamento aplicadas às áreas de passivos
mapeados, porém não executadas;
(F) Ações de planejamento aplicadas e executadas às áreas de
passivos mapeadas.

336

Existência de situações de risco
à saúde em atividades
vinculadas à gestão de resíduos
sólidos

(MD) Presença de catadores trabalhando de forma precária nos
locais de disposição final
(D) Presença de catadores trabalhando de forma precária nas ruas
(F) Inexistência de situações descritas anteriormente

337

Existência de informações
sobre a gestão de resíduos
sólidos sistematizadas e
disponibilizadas para a
população

(MD) As informações não são sistematizadas
(D) As informações são sintetizadas, porém não estão acessíveis à
população
(F) As informações são sistematizadas e divulgadas de forma próativa para a população

338

Efetividade de programas
educativos continuados
voltados para boas práticas da
gestão de resíduos sólidos

(MD) Inexistência de programas educativos
(D) Existência de programas educativos continuados, porém com
baixo envolvimento da população
(F) Existência de programas educativos continuados com alto
envolvimento da população

339

NÚMERO DA
PÁGINA(1)

Fonte: Adaptado de Milanez (2002) e Polaz & Teixeira (2007).
(1) Número da página aonde se encontra o detalhamento dos indicadores, localizados no Apêndice A.

Ressalta-se que, o correto monitoramento e avaliação por meio desses indicadores
socioambientais e culturais possibilitam a geração de série histórica de dados, que facilita na
identificação de tendência em relação à sustentabilidade da gestão pública nos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos do município. Consequentemente, facilita o conhecimento da
trajetória das variáveis mais importantes para o setor, e assim, o desenho de estratégias de intervenção
com maior embasamento.
Observa-se que nas revisões periódicas do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos
Resíduos Sólidos podem ser propostos indicadores socioambientais e culturais adicionais capazes de
aprofundar o conhecimento da realidade local nestes aspectos do sistema de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos.
A importância da divulgação dos dados gerados está relacionada com a asseguração da ampla
publicidade e do controle social, princípios essenciais estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010. Isto é,
Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS
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garante à sociedade informações e participação nos processos de implementação, avaliação e
operacionalização das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.
Indicadores de desempenho

Como instrumento de avaliação e monitoramento dos aspectos econômico-financeiros e
operacionais, relacionados com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão
adotados alguns Indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)
correspondentes ao manejo de resíduos sólidos.
É importante ressaltar que os programas de investimentos do Ministério das Cidades, incluindo
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) exigem o envio regular de dados ao SNIS, como
critério de seleção, hierarquização das instituições credenciadas e posterior liberação de recursos
financeiros. Portanto, a Prefeitura Municipal de Jardim, por meio das prestadoras dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (delegadas ou de administração pública) deve,
regularmente, gerar e monitorar tais dados, para posteriormente, aplicá-los ao SNIS. Assim, alguns
destes dados gerados comporão os indicadores de desempenho (econômico-financeiros e operacionais)
para avaliação e monitoramento da eficiência e eficácia de implementação do PMSB.
Para a apresentação dos indicadores de desempenho, foi elaborado um quadro com a
apresentação de todas as informações relevantes para o pleno entendimento do indicador em questão
(Quadro 28). Destaca-se que o detalhamento de todos os indicadores de desempenho econômicofinanceiro e operacional, contendo sua descrição, objetivo, memória de cálculo, fonte de origem de
dados, periodicidade de cálculo, entre outros, é apresentado, respectivamente, no Apêndice B e
Apêndice C.
Assim, nos subcapítulos seguintes são apresentados, primeiramente, os indicadores de
desempenho econômico-financeiro relacionados com a gestão dos resíduos sólidos e, posteriormente,
os indicadores de desempenho operacional dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos.

294
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
Versão 01 – Maio/2014
Quadro 28 - Modelo de apresentação dos indicadores de desempenho que servirão de base para a avaliação da eficiência
e eficácia econômico-financeira e operacional dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
DESCRIÇÃO
A descrição define o que é o indicador. Serve de base para o melhor entendimento do mesmo.
OBJETIVO
Tem a função de responder para que serve este indicador, apresentando as principais características do mesmo.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
É a expressão que servirá para determinar o valor do referido indicador de desempenho. A pergunta a ser respondida
nesta etapa é: como calcular?
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

As variáveis de cálculo são os valores obtidos em campo
que servirão para determinação do cálculo descrito acima.

A fonte de origem dos dados é quem deverá fornecer os
valores para o cálculo do indicador.

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Apresenta as variáveis de cálculo conforme código de referência do SNIS, facilitando a consulta dessas variáveis no
Glossário de Informações do ano de 2011 divulgado pelo SNIS
UNIDADE
É a representação do resultado obtido após o cálculo.
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Período que o cálculo deverá ser refeito para construção de um banco de dados. A periodicidade pode ser anual,
semestral, mensal, dentre outras formas.
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Determina quem deverá apresentar os resultados obtidos de cada indicador.
SIGLAS E ABREVIATURAS
Indica/traduz o significado das siglas e abreviaturas utilizadas
REFERÊNCIA SNIS
Apresenta o código de referência do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
Fonte: Elaborado pelos autores

Indicadores de desempenho econômico-financeiro

Os indicadores de desempenho econômico-financeiro são importantes instrumentos que devem
ser utilizados pelos gestores públicos para obterem um diagnóstico da situação econômico-financeira da
administração, relacionada com os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Assim,
tais indicadores servirão de base para a tomada de decisões e, também, monitoramento do Plano, bem
como para efetuar previsões a partir da avaliação sistemática da eficiência e eficácia da gestão dos
serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Os indicadores recomendados para o monitoramento da situação econômico-financeira do
município foram retirados dos Indicadores do SNIS, referentes ao manejo de resíduos sólidos, e são
elencados no Quadro 29 que apresenta, também, o número da página onde se encontram. Destaca-se
que, como citado anteriormente, o detalhamento de todos os indicadores, contendo informações
importantes para o pleno entendimento e aplicabilidade dos mesmos é apresentado no Apêndice B.
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Quadro 29 - Relação de indicadores de desempenho econômico-financeiro dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos.
Indicador de desempenho econômico-financeiro

Número da Página(1)

Despesa média por empregado alocado no serviço de manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU)

343

Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da
Prefeitura Municipal

344

Incidência das despesas com empresas contratadas para a execução de serviços
de manejo de RSU nas despesas com manejos de RSU

345

Autossuficiência financeira com manejo de RSU

346

Despesa per capita com manejo de RSU

347

Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela
prestação de serviços e manejo de RSU

348

Custo unitário médio dos serviços de coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares,
Comerciais e de Prestadores de Serviços (RSDC) e Resíduos de Limpeza Urbana
(RLU)

349

Incidência do custo do serviço de coleta (RSDC + RLU) no custo total do manejo
de RSU

350

Custo unitário médio do serviço de varrição

351

Incidência do custo do serviço de varrição no custo total do manejo de RSU

352

Fonte: Elaborado pelos autores.
(1) Número da página aonde se encontra o detalhamento do indicador, localizado no Apêndice B.

A sistematização, bem como a geração e divulgação dos indicadores de desempenho
econômico-financeiro, devem ser realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Planejamento do município de Jardim. Inicialmente, recomenda-se a sistematização, geração e
divulgação anual dos dados, informações e resultados gerados por estes indicadores, entretanto,
conforme necessidade do Poder Público Municipal ou recomendação do ente regulador pode-se diminuir
esta periodicidade para menor intervalo de tempo (semestral, trimestral ou mensal).
Ressalta-se que o correto monitoramento e avaliação por meio desses indicadores de
desempenho econômico-financeiro possibilitam a geração de série histórica de dados, que facilita na
identificação de tendência em relação a custos, incidência de despesas e receitas dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos do município. Consequentemente, facilita o conhecimento da
trajetória das variáveis mais importantes para o setor, e assim, o desenho de estratégias de intervenção
com maior embasamento.
A importância da divulgação dos dados gerados está relacionada com a asseguração da ampla
publicidade e do controle social, princípios essenciais da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010. Isto é, garante à sociedade informações e participação nos
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processos de implementação, avaliação e operacionalização das políticas públicas relacionadas aos
resíduos sólidos.
Indicadores de desempenho operacional

Segundo D’Alessandro & Barros (2005), na grande maioria dos municípios brasileiros, os
serviços de limpeza urbana são operados de forma empírica, sem controle e sem registros, onde os dados
e parâmetros utilizados no dimensionamento das atividades operacionais são resultantes da experiência
das pessoas e, em geral, não passaram por avaliações e análises sistemáticas.
No município de Jardim, conforme diagnosticado, esta realidade não é tão diferente, o que pode
dificultar o planejamento de ações para a melhoria da qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, bem como a avaliação de resultados dessas ações. Porém, com a correta implementação das
ações propostas e o monitoramento, controle e avaliação do desempenho operacional dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, através de indicadores, este panorama pode
ser alterado.
Os indicadores de desempenho operacional dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
dos resíduos sólidos objetivam facilitar a tomada de decisões pela administração pública e permitem
avaliar a eficiência e qualidade dos serviços prestados. Assim, sugere-se a avaliação e monitoramento
sistemático dos indicadores de desempenho apresentados no Quadro 30, que elenca também o número
da página onde se encontram.
Destaca-se que o Apêndice C apresenta o detalhamento de todos os indicadores de desempenho
operacional elencados no quadro supracitado, contendo informações importantes para o correto
entendimento e procedimento de cálculo de cada indicador.
Quadro 30 - Relação de indicadores de desempenho operacional dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos.
Indicador

Número da página(1)

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RSDC em relação à população total do
município

355

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RSDC em relação à população urbana do
município

356

Massa de RSDC coletada per capita

357

Taxa da quantidade total coletada de RLU em relação à quantidade total coletada de
RSDC

358

Massa de RSDC e RLU coletada per capita em relação à população total atendida pelo
serviço de coleta

359

Massa de RCCD em relação à população urbana

360

Taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total de resíduos
coletada

361

Massa recuperada de materiais recicláveis per capita em relação à população urbana

362
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Indicador

Número da página(1)

Taxa de material recolhido pela coleta seletiva em relação à quantidade total coletada
de RSDC

363

Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos pela coleta seletiva

364

Massa de resíduos de Serviço de Saúde (RSS) coletada per capita

365

Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total de RSDC e RLU coletada

366

Produtividade média dos varredores

367

Taxa de varredores em relação à população urbana

368

Extensão total anual varrida per capita

369

Taxa de capinadores em relação à população urbana

370

onte: Elaborado pelos autores.
(1) Número da página aonde se encontra o detalhamento dos indicadores, inseridos no Apêndice C.

A sistematização, bem como a geração e divulgação dos indicadores de desempenho
operacional, devem ser realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, por
meio do órgão executivo que deverá ser instituído. Inicialmente, recomenda-se a sistematização, geração
e divulgação anual dos dados, informações e resultados gerados por estes indicadores, entretanto,
conforme necessidade do Poder Público Municipal ou recomendação do ente regulador pode-se diminuir
esta periodicidade para menor intervalo de tempo (semestral, trimestral ou mensal).
Ressalta-se que, o correto monitoramento e avaliação por meio desses indicadores de
desempenho econômico-financeiro possibilitam a geração de série histórica de dados, que facilita na
identificação de tendência em relação ao padrão dos serviços prestados. Consequentemente, facilita o
conhecimento da trajetória das variáveis mais importantes para o setor, e assim, o desenho de estratégias
de intervenção com maior embasamento.
A importância da divulgação dos dados gerados está relacionada com a asseguração da ampla
publicidade e do controle social, princípios essenciais da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010 e da Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela
Lei Federal nº 11.445/2007. Isto é, garante à sociedade informações e participação nos processos de
implementação, avaliação e operacionalização das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.
RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO

Entre os instrumentos previstos de avaliação e, principalmente monitoramento e controle, citase o Relatório de Acompanhamento. Este relatório tem como principal objetivo caracterizar a situação
e a qualidade do sistema e serviços do saneamento básico, relacionando-as com as condições
econômicas, operacionais e de salubridade ambiental, de forma a verificar a efetividade das ações, o
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cumprimento das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico de Jardim e a evolução de sua
implementação.
O Relatório de Acompanhamento será elaborado em conformidade com critérios, índices,
parâmetros e prazos fixados pela Prefeitura Municipal de Jardim, porém sugere-se que este seja
realizado anualmente, levando em consideração todos os mecanismos de avaliação e monitoramento
sugeridos e, principalmente, as informações sistematizadas dos indicadores, da avaliação da eficiência
e eficácia das ações programadas e da ouvidoria (Figura 126).

Figura 126 - Fluxograma da operacionalização e aplicação do Relatório de Acompanhamento de implementação do
PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos resíduos Sólidos de Jardim e da qualidade dos serviços correlatos
ao saneamento básico.
Fonte: Elaborado pelos autores.

O Relatório de Acompanhamento deverá ser elaborado pela Gerência de Saneamento vinculada
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, podendo ser gerado de forma automatizada,
caso a Prefeitura Municipal implemente um programa computacional para tal função, ou de forma
manual. Cumpre observar que conforme mencionado no tomo referente aos aspectos institucionais,
gerenciais e legais, este relatório deve integrar todos os eixos do saneamento.
Assim, o Quadro 31 apresenta as principais informações sugeridas para elaboração e divulgação
do Relatório de Acompanhamento, contendo seu conteúdo mínimo, periodicidade de elaboração,
principal meio de divulgação e o órgão responsável pela elaboração e divulgação dos resultados.
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Quadro 31 - Principais informações para a elaboração e divulgação do Relatório de Acompanhamento de
implementação do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos e da qualidade do sistema e
serviços correlatos ao saneamento básico.
Conteúdo mínimo do Relatório de Acompanhamento
1.

Introdução: apresentar resumidamente ao leitor o tema que será desenvolvido e de que forma será apresentado
ao longo do trabalho;

2.

Avaliação da eficiência e eficácia das ações programas: consolidar todos os resultados já sistematizados,
apresentando-os em forma de gráficos, tabelas e/ou quadros resumos, expor de forma sintetizada uma breve
conclusão dos resultados com relação à eficácia da implementação das ações do Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sóldios.

3.

Indicadores: consolidar todos os resultados já sistematizados, apresentando-os em forma de gráficos, tabelas e/ou
quadros resumos, recomenda-se que se criem subtópicos específicos para cada indicador, expondo de forma
sintetizada uma breve conclusão dos resultados, podendo compará-los, quando possível, com resultados de anos
anteriores, demonstrando a evolução da implementação do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos
Resíduos Sólidos;
a. Desempenho socioambiental e cultural;
b. Desempenho econômico-financeiro;
d. Desempenho operacional.

4.

Processos encerrados da Ouvidoria: consolidar as manifestações recebidas durante o período, separando-as por
grupos de usuários (bairros) e demandas por categorias (sugestões, ideias, denúncias, reclamações, elogios, etc.).
Destaca-se a importância de serem apresentados os quantitativos de manifestações por setores do serviço de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (varrição, coleta, capina e roçada, etc.) e os procedimentos e
encaminhamentos conduzidos. Os resultados podem ser apresentados graficamente.
Em anexo, podem ser apresentadas as eventuais sugestões dos populares para a melhoria do sistema e serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

5. Conclusão: a partir dos resultados obtidos, elaborar uma síntese do assunto abordado e das conclusões a que se
chegou, expondo o correto cumprimento ou não da implementação do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e
Manejo dos Resíduos Sólidos e as recomendações para as posteriores revisões e atualizações do Plano.

Periodicidade sugerida de sua elaboração
Anual
Principal meio de divulgação
Sítio virtual da Prefeitura Municipal
Responsável pela elaboração e divulgação
Gereêcia de Saneamento vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento

GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

O conhecimento pleno das informações que geralmente não estão disponíveis nas fontes
convencionais de dados é uma das condições principais para proporcionar a participação e o controle
social. Portanto, devem ser previstos mecanismos de disponibilização, repasse e facilitação do acesso e
entendimento das informações para que a população jardinense possa contribuir e fazer suas escolhas
durante a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) – Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos.
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Valorizar a participação da sociedade, e suas instituições representativas, durante a
implementação do PMSB – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, contribui para
que se construam os mecanismos de controle social dos serviços públicos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais.
Neste sentido, recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Jardim, através das assessorias de
imprensa e/ou comunicação, divulgue os Relatórios de Acompanhamento, com periodicidade mínima
anual, em meios de comunicação disponíveis. Como sugestão, cita-se o sítio virtual da Prefeitura
Municipal, onde pode ser criado um canal exclusivo (página) para o setor de saneamento.
Recomenda-se, também, a divulgação dos resultados já sistematizados e planilhados dos
indicadores socioambientais e culturais, além dos indicadores de desempenho econômico-financeiro e
operacional. A divulgação das informações e indicadores em perspectiva histórica auxilia a esclarecer
mitos e expor a realidade sobre a prestação dos serviços correlatos ao saneamento básico perante a
população jardinense.
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AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA DO SISTEMA DE LIMPEZA
URBANA E MANJO DOS RESÍDUOS SÓLDIOS
Um evento de contingência é a possibilidade de que algo aconteça, isto é uma eventualidade.
Enquanto que um evento de emergência é uma situação crítica com ocorrência de perigo, ou uma
contingência que traz perigo às pessoas, aos bens de seu entorno ou, ainda, ao meio ambiente local.
Portanto, com mais razão, necessita ser estudada e planejada em seu enfrentamento, quando e se ocorrer,
com vistas principalmente à proteção das pessoas, bens e meio ambiente em sua área de abrangência.
Os eventos de contingências e emergências relacionados com o sistema de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos podem ser agrupados em seis categorias: aqueles que acarretam na
paralisação do sistema de varrição e capina, paralisação da coleta (total ou parcial) paralisação da estação
de transbordo (se houver), paralisação total do aterro (se houver), paralisação parcial do aterro (se
houver) e vazamento de chorume Os possíveis eventos que demandarão ações de emergência e
contingência estão elencados na Figura 127 (Paralização do sistema de varrição e capina), na Figura 128
(Paralisação da coleta - total ou parcial), na Figura 129 (Paralização da Unidade de Transbordo – se
houver), na Figura 130 (Paralização total do Aterro – se houver), na Figura 131 (Paralização parcial do
Aterro – se houver) e na Figura 132 (Vazamento de Chorume), bem como as ações demandadas para

Greve geral da operadore ou do
setor responssável da prefeitura

PARALISAÇÃO DO SISTEMA
DE VARRIÇÃO E CAPINA PLANO DE CONTIGÊNCIA

PARALISAÇÃO DO SISTEMA
DE VARRIÇÃO E CAPINA ORIGEM

corrigir e minimizar os impactos para cada uma das categorias.
Acionar cota mínima de funcionários
da Secretaria responsável pelos
serviços para efetuarem a limpeza
de pontos mais críticos;
Realizar campanhas para
conscientizar a população a manter
a cidade limpa;
Realizar mutirões excepcionais com
associações de moradores e bairros
em
locais críticos;
Contratação de empresa terceirizada
em caráter emergencial;

Figura 127 – Possíveis eventos de emergência e contingência e o respectivo Plano de Contingência para a paralização
do sistema de varrição e capina.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Greve geral da operadora ou do
setor responsável da prefeitura;
Veículos e equipamentos
indisponíveis (manutenção,
disponibilização para outras ações,
etc.).

PARALISAÇÃO DA COLETA
(TOTAL OU PARCIAL ) PLANO DE CONTIGÊNCIA

PARALISAÇÃO DA COLETA
(TOTAL OU PARCIAL ) ORIGEM
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Contratação de empresa terceirizada
em caráter emergencial;
Realizar campanhas para
conscientizar a população a reduzir a
geração e
evitar o acúmulo de resíduos nas
vias;
Acionar cota mínima de funcionários
e outros veículos da Prefeitura para
efetuarem a limpeza de pontos mais
críticos;
Realizar reparo imediato dos
equipamentos e veículos.

Figura 128 - Possíveis eventos de emergência e contingência e o respectivo Plano de Contingência para a paralização da
coleta (total ou parcial).

Greve geral da operadora ou do
setor responsável;
Obstrução do sistema viário;
Impedimento de uso de máquinas e
veículos;

PARALISAÇÃO DA
UNIDADE DE TRANSBORDO
(SE HOUVER) - PLANO DE
CONTIGÊNCIA

PARALISAÇÃO DA
UNIDADE DE TRANSBORDO
(SE HOUVER) - ORIGEM

Fonte: Elaborado pelos autores.

Contratação de empresa terceirizada
em caráter emergencial que envie
diretamente ao aterro sanitário;
Os resíduos de serviços de saúde
serão encaminhados diretamente ao
local
de tratamento;
Realizar campanhas para
conscientizar a população a reduzir a
geração;
Realizar reparo imediato dos
equipamentos e veículos.

Figura 129 - Possíveis eventos de emergência e contingência e o respectivo Plano de Contingência para a paralisação da
unidade de transbordo (se houver).

Greve geral da operadora;
Esgotamento da área de disposição;
Explosão / incêndio / acidente;
Vazamento tóxico;
Obstrução do sistema viário;
Impedimento de uso de máquinas e
veículos;
Embargo às atividades pelo órgão
fiscalizador do meio ambiente;

FALTA D' ÁGUA GENERALIZADA PLANO DE CONTIGÊNCIA

PARALISAÇÃO TOTAL DO
ATERRO (SE HOUVER) - ORIGEM

Fonte: Elaborado pelos autores.

Enviar os resíduos orgânicos
provisoriamente para um aterro
alternativo;
Contratação de empresa terceirizada
em caráter emergencial aos
serviços;
Evacuação da área cumprindo os
procedimentos internos de
segurança;
Acionamento do órgão de meio
ambiente e do corpo de bombeiros;
Resolução de problemas de cunho
burocrático e técnico junto ao órgão
ambiental fiscalizador.
Realizar reparo imediato dos
equipamentos e veículos.

Figura 130 - Possíveis eventos de emergência e contingência e o respectivo Plano de Contingência para a paralização
total do Aterro (se houver).
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Ruptura de taludes;
Ruptura de valas;
Obstrução do sistema viário;

PARALISAÇÃO PARCIAL
DO ATERRO (SE
HOUVER) - PLANO DE
CONTIGÊNCIA

PARALISAÇÃO PARCIAL
DO ATERRO (SE
HOUVER) - ORIGEIM
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Reparo dos taludes;
Se houver acidentes com
trabalhadores acionar corpo de
bombeiros e unidades de
atendimento de emergência de
saúde.

Figura 131 - Possíveis eventos de emergência e contingência e o respectivo Plano de Contingência para a paralização
parcial do Aterro (se houver).

Excesso de chuvas;
Problema operacional no sistema de
drenagem de chorume;
Problemas estruturais no aterro;

FALTA D' ÁGUA
GENERALIZADA - PLANO
DE CONTIGÊNCIA

VAZAMENTO DE
CHORUME - ORIGEM

Fonte: Elaborado pelos autores.

Contenção e remoção através de
caminhão limpa fossa, e envio para
estação de tratamento de esgoto;
Acionamento do órgão de meio
ambiente;
Inicialização de procedimentos de
remediação emergenciais da área;

Figura 132 - Possíveis eventos de emergência e contingência e o respectivo Plano de Contingência para vazamento de
chorume.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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PLANO DE EXECUÇÃO
O presente capítulo contempla a síntese cronológica e financeira a ser aplicada na execução dos
Programas, Projetos e Ações que têm por finalidade estruturar o cenário Planejado, buscando alcançar
o cenário Desejado. Este apresenta o cronograma físico-financeiro para o município de Jardim/MS
considerando as ações primárias e principais infraestruturas propostas, bem como as possíveis fontes de
recursos para a efetivação das mesmas.
Cabe mencionar que este instrumento de gestão remonda várias ações englobando implantação
de infraestruturas e equipamentos, a elaboração de projetos e estudos, além de ações institucionais que
não poderão ser negligenciadas pelo Poder Público.
O cronograma físico-financeiro municipal foi desenvolvido, considerando horizontes temporais
(prazos) distintos, conforme apresenta o Quadro 32.
Quadro 32– Prazos considerados para o cronograma de implementação dos Programas, Projetos e Ações do Plano
Municipal de Saneamento Básico de Jardim.
Prazos

Horizonte

Ano de referência

Imediato

Até 4 anos

Até 2017

Curto

5 a 8 anos

2018 – 2021

Médio

9 a 12 anos

2022 – 2025

Longo

13 a 20 anos

2026 - 2033

Fonte: Elaborado pelos autores.

Assim, inicialmente, são apresentadas as estimativas dos investimentos em infraestrutura,
estudos e equipamentos necessários para concretização das ações propostas principais, estruturando o
cronograma e a composição dos recursos necessários para a implantação dos componentes essenciais
do sistema de gestão proposto, envolvendo a estimativa dos custos relacionados com infraestruturas e
equipamentos. Como exemplo desses componentes, cita-se: as Unidades de Compostagem, a Unidade
de Triagem de Resíduos, a Unidade de Transbordo, a recuperação das áreas de passivo ambiental
diagnosticadas, o Ponto de Entrega Voluntária e a efetivação da coleta seletiva e coleta convencional
dos resíduos gerados.
Posteriormente, são expostas de maneira sintética, as principais fontes de financiamento
(Reembolsáveis e Não Reembolsáveis) de recursos relacionados ao sistema de limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais). É importante ressaltar a necessidade
de previsão nos Planos Plurianuais do município de Jardim as ações elencadas referentes ao sistema de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
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ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURAS, ESTUDOS E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONCRETIZAÇÃO DAS AÇÕES PRINCIPAIS
PROPOSTAS
Para a composição das estimativas foram selecionadas as alternativas técnicas atuais mais
adequadas para o município em estudo considerando os aspectos ambientais, econômicos, sociais e
legais. Entretanto, alternativas técnicas imponderáveis e outras formas de operacionalização das ações
primárias e principais poderão acarretar em alteração destas. Insta ressaltar que os custos apresentados
não contemplam a operacionalização das ações, isto é, referem-se exclusivamente a elaboração de
estudos, aquisição de equipamentos e construção das infraestruturas. Neste sentido é importante expor
que os cursos operacionais e das ações secundárias dependerão dos produtos e projetos desenvolvidos
anteriormente aqui tratados como ações primárias.
Ainda, deve ser priorizado o licenciamento conjunto de atividades correlacionadas (ex: UTR,
Aterro Sanitário e Unidade de Compostagem), objetivando a otimização dos processos e redução dos
custos estimados. Neste sentido é importante priorizar a realização conjunta dos projetos das
infraestruturas também, a fim de viabilizar maior integração entre as estruturas, eficiência nos processos
e redução dos custos estimados para a elaboração de tais projetos.
Por fim, a construção das infraestruturas, a aquisição de equipamentos e a elaboração dos
projetos e estudos deverão, prioritariamente, serem realizadas conjuntamente com os demais municípios
integrantes do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos rios Miranda
e APA (CIDEMA), assim propiciando o ganho de escala e, consequentemente, aumento na capacidade
de negociação com os fornecedores com possíveis reduções nos valores.
Desta forma, o Quadro 33 apresenta o cronograma físico-financeiro referente à Limpeza Urbana
e Manejo dos Resíduos Sólidos. Destaca-se que devido às variações de características e preços, estimase uma margem de erro nos valores apresentados na ordem de 20% e caso opte-se por tecnologias novas,
esta margem de erro tende a variar mais, permeando por margens inestimáveis de custos entre os
diferentes processos e equipamentos
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Quadro 33 – Cronograma Físico-Financeiro das ações primárias e principais infraestruturas do Sistema Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos propostas para Jardim/MS.
ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS/PRAZOS
ITEM

AÇÕES PRIMÁRIAS E PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS

IMEDIATO
Até 2017

CURTO
2018 - 2021

MÉDIO
2022 - 2025

LONGO
2026 - 2033

TOTAL

R$ 1.138.939,25

R$ 53.972,67

R$ 53.972,67

R$ 107.945,34

R$ 1.354.829,94

1.

ATERRO PARA RESERVAÇÃO CLASSE A E ÁREA DE TRIAGEM,
TRANSBORDO E BENEFICIAMENTO

1.1

Estudos e Projetos Executivos

R$ 180.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 180.000,00

1.1.1

Projeto Executivo do Aterro para Reservação Classe A e Área de Triagem,
Transbordo e Beneficiamento

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 80.000,00

1.1.2

Estudos para obtenção da Licença Prévia (LP)

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

1.1.3

Estudos para obtenção da Licença de Instalação (LI)

R$ 25.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 25.000,00

1.1.4

Estudos para obtenção Licença de Operação (LO)

R$ 25.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 25.000,00

1.2

Infraestrutura e Equipamentos

R$ 958.939,25

R$ 53.972,67

R$ 53.972,67

R$ 107.945,34

R$ 1.174.829,94

2.

RECUPERAR ATUAL ÁREA DE DIPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS ("LIXÃO MUNICIPAL")

R$ 0,00

R$ 150.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 150.000,00

2.1

Estudos e Projetos Executivos

R$ 0,00

R$ 150.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 150.000,00

2.1.1

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD-RS)

R$ 0,00

R$ 130.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 130.000,00

2.1.2

Plano de Auto monitoramento

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

2.2

Execução do PRAD-RS

Os custos e prazos dependerão da Ação 2.1.1
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ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS/PRAZOS
ITEM

AÇÕES PRIMÁRIAS E PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS

IMEDIATO
Até 2017

CURTO
2018 - 2021

MÉDIO
2022 - 2025

LONGO
2026 - 2033

TOTAL

3.

COLETA CONVENCIONAL

R$ 0,00

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 80.000,00

3.1

Estudos e Projetos Executivos

R$ 0,00

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 80.000,00

Elaborar estudo para reformulação e otimização dos itinerários e setores de
coleta, contendo as frequências mais viáveis e a frota de veículos coletores e
equipamentos necessários para a execução do serviço de coleta de RSDC

R$ 0,00

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 80.000,00

3.1.1

3.2

Equipamentos e veículos necessários para operacionalização da coleta
convencional

4.

COLETA SELETIVA

R$ 128.300,00

R$ 30.750,00

R$ 31.775,00

R$ 100.450,00

R$ 291.275,00

4.1

Estudos e Projetos Executivos

R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 75.000,00

Projeto Executivo de Coleta Seletiva contendo estudo de Viabilidade
Técnica-Econômica

R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 75.000,00

Instalação de LEV’s

R$ 12.300,00

R$ 7.175,00

R$ 7.175,00

R$ 22.550,00

R$ 49.200,00

4.2.1

01 Local de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (LEV’s) a cada 1.000
habitantes na sede urbana

R$ 43.050,00

R$ 25.625,00

R$ 26.650,00

R$ 85.075,00

R$ 180.400,00

4.2.2

01 Local de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (LEV’s) em cada
Assentamento rural e distrito.

R$ 10.250,00

R$ 5.125,00

R$ 5.125,00

R$ 15.375,00

R$ 35.875,00

4.1.1

4.2

4.3

Equipamentos e veículos necessários para operacionalização da coleta
seletiva(1)

Os custos e prazos dependerão da Ação 3.1.1

Os custos e prazos dependerão da Ação 4.1.1

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

309
Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS/PRAZOS
ITEM

AÇÕES PRIMÁRIAS E PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS

IMEDIATO
Até 2017

CURTO
2018 - 2021

MÉDIO
2022 - 2025

LONGO
2026 - 2033

TOTAL

R$ 1.930.984,25

R$ 660,00

R$ 660,00

R$ 106.460,00

R$ 2.038.764,25

5.

UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS (UTR)

5.1

Estudos e Projetos Executivos

R$ 185.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 185.000,00

5.1.1

Projeto Executivo da Unidade de Triagem (UTR)

R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

5.1.2

Elaborar os estudos necessários para obtenção das Licenças Ambientais Vinculada ao licenciamento do aterro

R$ 85.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 85.000,00

R$ 1.745.984,25

R$ 660,00

R$ 660,00

R$ 106.460,00

R$ 1.853.764,25

5.2

Equipamentos e Infraestruturas necessárias para a readequação da UTR

3.

PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV'S)

R$ 210.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 210.000,00

6.1

Estudos e Projetos Executivos

R$ 90.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 90.000,00

6.1.1

Projeto Executivo do Ponto de Entrega Voluntária

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

6.1.2

Projetos para obtenção da Licença Prévia (LP)

R$ 20.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

6.1.3

Projetos para obtenção da Licença de Instalação (LI)

R$ 10.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.000,00

6.1.4

Projetos para obtenção da Licença de Operação (LO)

R$ 10.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.000,00

Equipamentos e Infraestruturas

R$ 120.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 120.000,00

6.2
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ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS/PRAZOS
ITEM

AÇÕES PRIMÁRIAS E PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS

IMEDIATO
Até 2017

CURTO
2018 - 2021

MÉDIO
2022 - 2025

LONGO
2026 - 2033

TOTAL

R$ 1.699.892,71

R$ 1.344,61

R$ 0,00

R$ 1.344,61

R$ 1.702.581,93

7.

UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

7.1

Estudos e Projetos Executivos

R$ 100.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

7.1.1

Projeto Executivo da Unidade de Compostagem

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

7.1.2

Projetos para obtenção das Licenças ambientais - Vinculado ao
Licenciamento do Aterro Sanitário

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 1.599.892,71

R$ 1.344,61

R$ 0,00

R$ 1.344,61

R$ 1.602.581,93

7.2

Equipamentos e Infraestruturas

8.

COLETORES (LIXEIRAS) NAS VIAS DE MAIOR CIRCULAÇÃO E
LOCAIS ESTRATÉGICOS

R$ 90.960,00

R$ 31.750,00

R$ 33.020,00

R$ 105.410,00

R$ 261.140,00

8.1

Estudos e Projetos Executivos

R$ 30.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 30.000,00

Estudo para a distribuição espacial dos coletores de resíduos nas vias de
maior circulação do município, bem como em locais estratégicos

R$ 30.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 30.000,00

Equipamentos necessários(1)

R$ 8.890,00

R$ 5.080,00

R$ 5.080,00

R$ 17.780,00

R$ 36.830,00

R$ 5.199.076,21

R$ 348.477,28

R$ 119.427,67

R$ 421.609,95

R$ 6.088.591,11

9.1.1

9.2

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos autores.
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FONTES DE FINANCIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Jardim, diante da indisponibilidade de recursos financeiros para os
altos investimentos demandados para todos os programas, projetos e ações correlatos ao saneamento
básico propostos no presente Plano Municipal de Saneamento Básico que institui este PMSB – Sistema
de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos deverá recorrer à fontes de financiamento
(reembolsáveis ou não reembolsáveis), de forma a viabilizar a concretização do planejado. Neste
sentido, este capítulo apresenta uma abordagem quanto às principais fontes de recursos financeiros,
através de convênios e/ou financiamentos principalmente na esfera federal.
Assim, o município poderá utilizar de forma isolada ou combinada, modalidades de obtenção
de recursos financeiros: Reembolsáveis e Não Reembolsáveis. As principais fontes de cada tipo de
recurso são apresentadas nos itens a seguir.
Fontes de Financiamento Não Reembolsáveis
A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) tem como objetivo institucional
promover um significativo avanço à universalização dos sistemas componentes do saneamento básico.
Para tanto a SNSA, adota dois eixos estratégicos de atuação: um voltado ao planejamento, formulação
e implementação da política setorial, respeitando o pacto federativo; outro relacionado à identificação
de novas fontes de financiamento que assegurem a contínua elevação dos investimentos no setor.
Para os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e manejo de resíduos sólidos,
cabe ao Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, o
atendimento a municípios com população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões
Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento ou participantes de Consórcios Públicos afins.
Para os municípios de menor porte, com população inferior a 50 mil habitantes, a SNSA só atua por
meio de financiamento com recursos onerosos para as modalidades de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
Para os municípios com população de até 50 mil habitantes, o atendimento com recursos não
onerosos, ou seja, pelo Orçamento Geral da União (OGU), é realizado pelo Ministério da Saúde, por
meio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Particularmente, com relação ao componente manejo
de águas pluviais urbanas, verifica-se a competência compartilhada entre Ministério das Cidades e
Ministério da Integração Nacional, além de intervenções da FUNASA em áreas com forte incidência de
malária.
Seguindo essa premissa a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental participa da gestão de
três Programas de Governo no Ministério das Cidades: Saneamento Básico; Planejamento Urbano;
Gestão de Riscos, Respostas a Desastres. A Fundação Nacional de Saúde apresenta dois Programas de
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Governo que apresentam influencias diretas no saneamento básico: Saneamento Básico e Resíduos
Sólidos Urbanos.
Ademais, como fontes de financiamento não reembolsáveis relacionadas ao saneamento básico
cita-se o Ministério de Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
Nos próximos itens são apresentados os descritivos de todos os Programas de Governo do
Ministério das Cidades, da FUNASA, do Ministério do Meio Ambiente e do BNDES vinculados ao
Saneamento Básico que poderão ser utilizados como fontes de financiamento não reembolsáveis pela
Prefeitura Municipal de Jardim de forma a atender as ações programadas.
Mistério das Cidades
Os recursos disponibilizados pelo Ministério das Cidades para os dois Programas a serem
apresentados a seguir não se aplicariam para Jardim, uma vez que a população total do município é
inferior a 50 mil habitantes (um dos critérios para obtenção de recursos federais pelo Ministério da
Cidades é que a população seja superior a 50 mil habitantes), porém, conforme já abordado, o município
pertence ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado dos Municípios Pertencestes as
Bacias do Rio Miranda e APA (CIDEMA), na qual a população total de 2010 supera os 400.000
habitantes, atendendo as especificações das linhas de crédito no Ministério das Cidades.
Desta forma, os próximos tópicos apresentam a linhas de financiamento que poderão ser
utilizadas por Jardim para obtenção de recursos federais por meio do consórcio do CIDEMA.
 Programa de Saneamento Básico
O Programa de Saneamento Básico possui uma linha de ação denomina Abastecimento de Água,
Esgotamento Sanitário e Saneamento Integrado cuja finalidade é apoio à implantação, ampliação e
melhorias de Sistemas de Abastecimento de Água e de Sistemas de Esgotamento Sanitário, intervenções
de Saneamento Integrado, bem como apoio a intervenções destinadas ao combate às perdas de água em
Sistemas de Abastecimento de Água.
Outra linha do referido Programa de Governo é o Manejo de Resíduos Sólidos com apoio à
implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta, disposição final e
tratamento de resíduos sólidos urbano, com ênfase à promoção da inclusão e emancipação econômica
de catadores e encerramento de lixões.
Ambas as linhas de ação do Programa de Governo denominado Saneamento Básico possuem
recursos do Orçamento Geral da União (OGU), destinados a municípios com população superior a 50
mil habitantes, municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (RM), de Regiões Integradas de
Desenvolvimento (RIDE) ou de Consórcios Públicos com a população superior a 150 mil habitantes. As
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propostas podem ser apresentadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios ou pelos respectivos
representantes legais dos Consórcios Públicos.
 Programa de Planejamento Urbano
O Programa de Planejamento Urbano possui uma linha de ação denominada Desenvolvimento
Institucional e Estudos que tem por finalidade o apoio à elaboração de estudos, bem como a
implementação de projetos de desenvolvimento institucional, operacional, à estruturação da prestação
de serviços de saneamento básico, revitalização dos prestadores de serviço de saneamento, apoio à
elaboração de projetos de engenharia, estudos e planos de saneamento básico.
Outra linha do referido Programa de Governo é o Planejamento Urbano – “Pró Município” com
apoio à Implantação ou melhoria de infraestrutura urbana em pavimentação, abastecimento de água,
esgotamento sanitário, redução e controle de perdas de água, resíduos sólidos urbanos, drenagem urbana,
saneamento integrado, elaboração de estudos e desenvolvimento institucional em saneamento, e
elaboração de projetos de saneamento.
Ambas as linhas do Programa de Governo denominado Saneamento Básico possuem recursos
do Orçamento Geral da União (OGU), destinados a municípios com população superior a 50 mil
habitantes, municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (RM), de Regiões Integradas de
Desenvolvimento (RIDE) ou de Consórcios Públicos com a população superior a 150 mil habitantes.
AS propostas podem ser apresentadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios ou pelos respectivos
representantes legais dos Consórcios Públicos.
 Programa de Gestão de Riscos e Prevenção de Desastres
O Programa Gestão de Riscos e Prevenção de Desastres possui uma única linha de ação
denominada Drenagem Urbana cuja finalidade é a promoção de gestão sustentável da drenagem urbana
dirigida à recuperação de áreas úmidas, à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos
provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas, em consonância com as políticas de desenvolvimento
urbano e de uso e ocupação do solo.
A linha do referido Programa de Governo possui recursos do Orçamento Geral da União (OGU),
destinados a municípios com população superior a 50 mil habitantes, municípios integrantes de Regiões
Metropolitanas (RM), de Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) ou de Consórcios Públicos
com a população superior a 150 mil habitantes. As propostas podem ser apresentadas pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios ou pelos respectivos representantes legais dos Consórcios Públicos.
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)
 Programa de Saneamento Básico
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O Programa de Saneamento Básico possui sete linhas de ações destinadas à obtenção de recursos
financeiros, não reembolsáveis, que visam à melhoria dos sistemas componentes de saneamento básico,
sendo elas:


Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;



Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário;



Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico;



Melhorias Sanitárias Domiciliares;



Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos;



Saneamento em Áreas Rurais;



Projetos de Saneamento;



Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental.

Essas linhas de ação do referido Programa de Governo da FUNASA possuem recursos do
Orçamento Geral da União (OGU), destinados a municípios com população inferior a 50 mil habitantes,
municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (RM) ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento
(RIDE).
A descrição de cada linha de ação deste programa, bem como os objetivos mais solicitados em
cada uma delas, são expostos no Quadro 14. Ademais, os recursos não reembolsáveis da Fundação
Nacional de Saúde estão disponíveis para Jardim para pleitos realizados individualmente, uma vez que
a população atual do município é inferior a 50 mil habitantes.
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Quadro 34– Linhas de ação do Programa de Governo Saneamento Básico da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).
Linha de ação

Descrição

Objetivos mais solicitados

Sistemas Públicos de
Abastecimento de
Água

Implantação ou ampliação de sistemas de abastecimentos de água, contemplando elaboração de projetos e execução
de obras que visem garantir o abastecimento da população com água potável, compreendendo captações, adutoras,
reservatórios, estações elevatórias, estações de tratamento, redes de distribuição e ligações domiciliares, entre outras
intervenções correlatas.

Poços, Redes de Distribuição, Estação
de Tratamento de Água (ETA),
Reservatório, Elevatória, etc.

Sistemas Públicos de
Esgotamento Sanitário

Implantação ou ampliação de sistemas de esgotamento sanitário, contemplando elaboração de projetos e execução de
obras necessárias á coleta, tratamento e disposições adequadas dos efluentes, compreendendo rede coletoras,
interceptoras, estações elevatórias, estações de tratamento, emissários, entre outras intervenções correlatas

Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE), rede coletora, elevatória de
esgoto, construção de lagoas de
estabilização, etc.

Apoio à Gestão dos
Sistemas de
Saneamento Básico

Apoiar, técnica e financeiramente, o fortalecimento da gestão dos sistemas de saneamento e promover o
desenvolvimento científico e tecnológico por meio de pesquisas aplicáveis ao contexto do saneamento dos pequenos
municípios brasileiros.

Elaboração de Planos Municipais de
Saneamento Básico (PMSB), estudos e
pesquisas.

Melhorias Sanitárias
domiciliares

Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias adequadas visando à prevenção e controle de
doenças e agravos.

Módulos sanitários, fossas (sépticas,
absorventes, etc.), Cisternas, etc.

Sistemas Públicos de
Manejo de Resíduos
Sólidos

Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de
coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de agravos nas áreas mais carentes
do país, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue.

Aterro sanitário, usina de triagem e
compostagem, aquisição de veículos e
equipamentos, encerramento de lixões,
etc.

Saneamento em Áreas
Rurais

Propiciar resolubilidade, em áreas rurais, tradicionais e especiais (assentamentos da reforma agrária, remanescentes
de quilombos, reservas extrativistas, ribeirinhos, dentre outras) para problemas de saneamento, prioritariamente o
abastecimento público de água, o esgotamento sanitário e as melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de
pequeno porte, bem como a implantação de oficina municipal de saneamento, visando à prevenção e ao controle de
doenças e agravos.

Abastecimento de Água, Esgotamento
Sanitário e MSD (domiciliar e/ou
coletivo)

Serviços de Drenagem
Urbana e Manejo
Ambiental

Implantar e melhorar os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas visando à prevenção e controle de
doenças e agravos, em aglomerados urbanos, em municípios localizados em área endêmica, com transmissão urbana.

Galerias de águas pluviais, retificação
de canais, igarapés.

Fonte: A partir da FUNASA (2014).
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Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Das fontes de recursos disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente, cita-se como de
grande importância aos serviços correlatos ao Saneamento Básico o Fundo Nacional de Meio Ambiente
e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.
O Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA), criado pela Lei Federal nº 7.797 de 10 de julho
de 1989, disponibiliza recursos para ações que contribuam para a implementação da Política Nacional
de Meio Ambiente. As ações são distribuídas por núcleos temáticos: água e florestas, conservação e
manejo da biodiversidade, sociedades sustentáveis, qualidade ambiental, gestão e pesquisa
compartilhada e planejamento e gestão territorial.
O apoio do FNMA a projetos se dá por meio de duas modalidades:
 Demanda Espontânea, por meio da qual os projetos podem ser apresentados em períodos
específicos do ano, de acordo com temas definidos pelo Conselho Deliberativo do FNMA,
divulgados por meio de chamadas públicas; e
 Demanda Induzida, por meio da qual os projetos são apresentados em resposta a instrumentos
convocatórios específicos, ou outras formas de indução, com prazos definidos e priorizando
um tema ou uma determinada região do país.
Destaca-se que cada instituição poderá apresentar somente um projeto de Demanda Espontânea
por ano. As propostas devem obrigatoriamente ser executadas em até 18 meses e receberão o aporte
mínimo de R$ 100.000,00 e o máximo de R$ 300.000,00, excluída a contrapartida.
O FNMA tem como público alvo instituições públicas pertencentes à administração direta e
indireta nos níveis federal, estadual e municipal e instituições privadas brasileiras sem fins lucrativos
cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) e atuarem em área do meio
ambiente (organização ambientalista, fundação e organização de base).
Já o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) foi criado pela Lei Federal nº
12.114/2009 e regulamentado pelo Decreto nº 7.343/2010. O Fundo é um instrumento da Política
Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC) e tem por finalidade financiar projetos, estudos e
empreendimentos que visem à mitigação, ou seja, à redução de impactos, da mudança climática e a
adaptação de seus efeitos.
De acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 12.114/2009, podem ser financiadas as seguintes
atividades:





Educação, capacitação, treinamento e mobilização na área de mudanças climáticas;
Ciência do Clima, Análise de Impactos e Vulnerabilidade;
Adaptação da sociedade e dos ecossistemas aos impactos das mudanças climáticas;
Projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE;
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 Projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, com
prioridade a áreas naturais ameaçadas de destruição e relevantes para estratégias de
conservação da biodiversidade;
 Desenvolvimento e difusão de tecnologia para a mitigação de emissões de gases do efeito
estufa;
 Formulação de políticas públicas para solução dos problemas relacionados à emissão e
mitigação de emissões de GEE;
 Pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projeto e inventários que contribuam para a
redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa e para a redução das emissões de
desmatamento e alteração de uso do solo;
 Desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a dinâmica de conservação
ambiental e estabilização da concentração de gases de efeito estufa;
 Apoio às cadeias produtivas sustentáveis;
 Pagamentos por serviços ambientais às comunidades e aos indivíduos cujas atividades
comprovadamente contribuam para a estocagem de carbono, atrelada a outros serviços
ambientais;
 Sistemas agroflorestais que contribuam para redução de desmatamento e absorção de carbono
por sumidouros e para geração de renda;
 Recuperação de áreas degradadas e restauração florestal, priorizando áreas de Reserva Legal e
Áreas de Preservação Permanente e as áreas prioritárias para a geração e garantia da qualidade
dos serviços ambientais.
Destaca-se que o Ministério do Meio Ambiente elabora, anualmente, o plano anual de aplicação
dos recursos do Fundo, que inclui indicação de áreas, temas e regiões prioritárias para aplicação e
modalidades de seleção, formas de aplicação e volume de recursos. Desta forma é importante que o
município acompanhe a publicação, abrangência e prazos destes Planos como forma de garantir, quando
de interesse, a participação nos mesmo.
Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
O BNDES possui o Fundo Social destinado a recursos financeiros não reembolsáveis cuja
finalidade é apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de emprego e renda, serviços urbanos,
saúde, educação e desportos, justiça, meio ambiente, desenvolvimento rural e outras vinculadas ai
desenvolvimento regional e social.
Os recursos do Fundo Social serão destinados a investimentos fixos, inclusive aquisição de
máquinas e equipamentos importados, sem similar nacional, no mercado interno e de máquinas e
equipamentos usados; capacitação; capital de giro; despesas pré-operacionais e outros itens que sejam
consideradas essenciais para a consecução dos objetivos do apoio.
O público alvo são pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito
privado, com ou sem fins lucrativos, exclusivamente em programas específicos, atividades produtivas
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com objetivo de geração de emprego e renda e desenvolvimento institucional orientado, direta ou
indiretamente, para instituições de microcrédito produtivo.
Fontes de Financiamento Reembolsáveis
As principais fontes de financiamento reembolsáveis para os serviços correlatos ao saneamento
básico são a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
O Banco do Brasil apresenta diversas linhas de credito para investimentos nos setores público e
privado, visando à implantação de soluções sustentáveis de saneamento básico. Uma das linhas de
crédito é a linha de Crédito voltada para o Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos. A referida
modalidade de financiamento utiliza recursos do BNDES e tem como objetivo apoiar projetos de
investimentos públicos, previamente selecionados pelo Ministério das Cidades.
Estes projetos devem contribuir para a universalização do acesso aos serviços de saneamento
básico e à recuperação ambiental, a partir da gestão integrada dos recursos hídricos e da adoção das
bacias hidrográficas como unidade de planejamento.
A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos apoia e financia empreendimento para:









Abastecimento de água;
Esgotamento sanitário;
Efluentes e resíduos industriais;
Resíduos sólidos;
Gestão de recursos hídricos;
Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;
Desenvolvimento institucional;
Despoluição de bacias
A Caixa Econômica Federal disponibiliza linhas de crédito para investimentos nos setores

público e privado, visando à implantação de soluções sustentáveis de saneamento ambiental e
infraestrutura. Um exemplo é o Programa Saneamento para Todos que utiliza recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e contempla, entre suas diversas modalidades, o manejo de
resíduos sólidos.
Os recursos destinam-se às atividades de acondicionamento, coleta, transporte, transbordo,
triagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, dos serviços de
limpeza pública e de saúde, de construção e demolição, além da disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos. Estão previstas ainda a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e
aproveitamento energético, bem como ações complementares de suporte à implantação do
empreendimento, relativas à educação ambiental e promoção da participação comunitária e ao apoio à
inclusão social dos catadores. A linha também financia a infraestrutura necessária à implementação de
Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

319
Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

ações de redução de emissão de gases de efeito estufa em projetos de Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo (MDL), no âmbito do Protocolo de Quioto.
A Caixa lançou no final de 2012 o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA)
que, assim como o Programa Saneamento para Todos, é dirigido aos setores público e privado, mas com
o diferencial de análise e enquadramento da operação concentrada na própria instituição. O FINISA
permite financiar até 100% do valor de investimento, podendo ser celebrado contrato com prazo máximo
de 20 anos, já incluído o período de carência de até cinco anos. Cabe ressaltar que a contratação de
programas de financiamento junto ao setor público depende da existência de limite de endividamento
autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, ou do enquadramento do ente nas excepcionalidades da
Resolução CMN Nº 2.827/01.
O BNDES apresenta linha de crédito voltada ao saneamento básico denominada Projetos
Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI). Os PMI são conjuntos de projetos que integram o
planejamento e as ações dos agentes municipais em diversos setores a fim de solucionar problemas
estruturais dos centros urbanos por meio de um modelo alternativo de tratamento dos problemas sociais
para vários tipos de carências, como o saneamento básico.
A finalidade desta linha de crédito é financiar:
 Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, inclusive em áreas de risco
e de sub-habitação;
 Infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e serviços públicos;
 Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico ou turístico;
 Saneamento ambiental;
 Transportes públicos de passageiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano Municipal de Saneamento Básico – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos deverá ser implementado considerando todas as prospectivas expostas, seguindo todas as
diretrizes técnicas definidas e efetivando todos os Programas, Projetos e Ações planejados, de forma a
propiciar o alcance dos Objetivos e Metas definidos.
Todas as ações que demandarão estudos e projetos complementares deverão ser realizadas por
equipe técnica especializada, garantindo a criação de instrumentos específicos de melhorias do sistema
de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do município.
A avaliação de todos os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos deverá ser
realizada periodicamente, conforme define o Capítulo 7 que trata dos mecanismos para monitoramento
e avaliação, identificando oportunidades de melhorias contínuas no sistema e facilitando as revisões
quadrienais.
Deve ser garantido o controle social da efetivação das ações propostas e validadas junto à
sociedade, de forma a propiciar a participação da comunidade na identificação dos problemas e nas
discussões sobre as necessidades de melhoria no sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos. Desta forma, a conscientização da população em relação às condições atuais do referido sistema
a divulgação das ações de melhoria, seus resultados e a participação da rede de ensino se apresentam
como atividades fundamentais e contínuas a serem desenvolvidas, bem como a responsabilidade do
poder público em implantar um sistema sustentável de gestão e gerenciamento do sistema de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.
Por fim, ressalta-se a importância deste Plano Municipal de Saneamento Básico que, além de
cumprir as exigências legais da Política Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, garante a continuidade e a prioridade na obtenção de recursos federais, bem como é
um instrumento que objetiva de modo geral: a universalização, a integralidade e a disponibilidade;
preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente; a adequação de métodos, técnicas e
processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; a articulação com outras políticas
públicas; a eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental; a utilização de
tecnologias apropriadas; a transparência das ações; controle social; a segurança, qualidade e
regularidade; e a integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos.
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Indicador nº1.

Quantidade de ocorrências de lançamentos e resíduos sólidos em locais inadequados
DESCRIÇÃO

Indicador socioambiental e cultural que expressa a quantidade de ocorrência de lançamentos irregulares de resíduos
sólidos urbanos em locais inadequados (vias públicas, terrenos baldios, margens de estradas, cursos hídricos, entre
outros)
OBJETIVO
Indicar a eficiência das ações de educação ambiental e sensibilização da população, bem a aplicabilidade de medidas de
controle, saneamento ambiental e controle de poluição do Poder Público.
AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA
(MD) – Mais de 4 ocorrências/ano a cada 1.000 hab.
(D) – Entre 1 e 4ocorrências/ano a cada 1.000 hab.
(F) – Menos de 1 ocorrência/ano a cada 1.000 hab.
FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES
Reclamações motivadas por este tipo de postura e eventuais denúncias na Ouvidoria para o sistema e serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (ou órgão similar).
Notificações provenientes de ações de fiscalização, diagnósticos do município, entre outros.
PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
(MD) Muito Desfavorável; (D) Desfavorável; (F) Favorável
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Indicador nº2.

Grau de recuperação dos passivos ambientais
DESCRIÇÃO

Indicador ambiental que expressa a atuação da Poder Público, por meio de elaboração de instrumentos de planejamento,
projetos e execução de ações para remediação dos passivos ambientais identificados no PMSB e novos passivos que
venham a surgir.
OBJETIVO
Indicar o grau de recuperação dos passivos ambientais pelo Poder Público.
AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA
(MD) Nenhuma ação identificada para os passivos mapeados;
(D) Ações de planejamento aplicadas às áreas de passivos mapeados, porém não executadas;
(F) Ações de planejamento aplicadas e executadas às áreas de passivos mapeadas.
FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES
O Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos identificou 01 área de passivo ambiental
no município de Jardim relacionada à área de disposição final inadequada de resíduos sólidos urbanos (lixão)
Diagnósticos futuros elaborados nas revisões do presente Plano;
Órgão colegiado.
Secretaria competente.
PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
(MD) Muito Desfavorável; (D) Desfavorável; (F) Favorável.
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Indicador nº3.

Existência de situações de risco à saúde em atividades vinculadas à disposição de
resíduos sólidos.
DESCRIÇÃO

Indicador social que expressa a existência de situação de risco à saúde de pessoas em atividades relacionadas com o
manejo de resíduos sólidos.
OBJETIVO
Indicar a efetividade das ações do Poder Público para coibir a existência de catadores trabalhando em situações precárias
em locais de disposição final e nas ruas.
AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA
(MD) Presença de catadores trabalhando de forma precária nos locais de disposição final
(D) Presença de catadores trabalhando de forma precária nas ruas
(F) Inexistência de situações descritas anteriormente
FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES
Secretaria Municipal de Assistência Social;
Secretaria Municipal de Saúde;
PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
(MD) Muito Desfavorável; (D) Desfavorável; (F) Favorável.
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Indicador nº4.

Existência de informações sobre a gestão de resíduos sólidos sistematizadas e
disponibilizadas para a população
DESCRIÇÃO

Indicador social que expressa a existência de informações sobre a gestão de resíduos sólidos e se estas são
sistematizadas e disponibilizadas para a população, proporcionando e facilitando o controle social
OBJETIVO
Indicar a efetividade do Poder Público no monitoramento continuado da gestão de resíduos sólidos e nas ações de
participação e controle social.
AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA
(MD) As informações não são sistematizadas
(D) As informações são sintetizadas, porém não estão acessíveis à população
(F) As informações são sistematizadas e divulgadas de forma proativa para a população
FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES
Prefeitura Municipal por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento;
Órgão colegiado (Conselho do Setor de Saneamento).
PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
(MD) Muito Desfavorável; (D) Desfavorável; (F) Favorável.
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Indicador nº5.

Efetividade de programas educativos continuados voltados para boas práticas da gestão
de resíduos sólidos
DESCRIÇÃO

Indicador socioambiental e cultural que expressa o investimento do Poder Público em programas educativos continuados
voltados para as boas práticas na gestão dos resíduos sólidos e o envolvimento da população na sua aplicabilidade
OBJETIVO
Indicar a efetividade do Poder Público na implementação de programas educativos voltadas ao manejo de resíduos
sólidos e a participação da sociedade em aplicá-los
AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA
(MD) Inexistência de programas educativos
(D) Existência de programas educativos continuados, porém com baixo envolvimento da população
(F) Existência de programas educativos continuados com alto envolvimento da população
FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Assistência Social
(MD) Muito Desfavorável; (D) Desfavorável; (F) Favorável.
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Indicador nº6.

Despesa média por empregado alocado no serviço do manejo de RSU

REFERÊNCIA SNIS
I002
DESCRIÇÃO
A despesa média por empregado alocado no serviço do manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é o valor da
despesa total da Prefeitura Municipal com o manejo de RSU pela quantidade total de empregados alocados a este
serviço.
OBJETIVO
Verificar qual o valor gasto no manejo dos RSU por empregado, se tornando um excelente indicador para cálculos de
atendimento a demanda futura.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Despesa total da Prefeitura com manejo de RSU.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

Quantidade total de empregados no manejo de RSU

Prestadora de serviço (terceirizada e/ou administração
pública

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Fn218; Fn219; Tb013; Tb014
UNIDADE
R$/empregado.
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Mensal
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
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Indicador nº7.

Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da Prefeitura
Municipal

REFERÊNCIA SNIS
I003
DESCRIÇÃO
A incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da Prefeitura Municipal é a porcentagem de
despesas com o manejo de RSU em relação a despesas totais da mesma.
OBJETIVO
Avaliar se os gastos com o manejo dos RSU esta coerente com a realidade do município, servindo de base para
cálculos futuros com o aumento da demanda e arrecadação do município.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
× 𝟏𝟎𝟎
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Despesa total da Prefeitura com manejo de RSU.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

Despesa total da Prefeitura.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Fn220; Fn223.
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual.
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
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Indicador nº8.

Incidência das despesas com empresas contratadas para a execução de serviços de
manejo de RSU nas despesas com manejo de RSU

REFERÊNCIA SNIS
I004
DESCRIÇÃO
A incidência das despesas com empresas contratadas para a execução de serviços de manejo de RSU nas despesas
com manejo de RSU se refere a porcentagem de despesas da Prefeitura Municipal com empresas contratadas em
relação a despesas total da mesma com o manejo de RSU.
OBJETIVO
Avaliar os gastos da Prefeitura Municipal com empresas contratadas para serviços relacionados ao manejo de RSU,
verificando se estes estão coerente com a realidade do município e relacionando os gastos com terceiros e totais da
Prefeitura no manejo de RSU. Estes dados servirão de base para cálculos futuros com o aumento da demanda e
arrecadação do município.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
× 𝟏𝟎𝟎
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Despesas da Prefeitura com empresas contratadas.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças

Despesa total da Prefeitura.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Fn219; Fn218; Fn219
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual.
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
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Indicador nº9.

Autossuficiência da Prefeitura Municipal com o manejo de RSU

REFERÊNCIA SNIS
I005
DESCRIÇÃO
A autossuficiência financeira da Prefeitura Municipal com manejo de RSU é o valor da receita arrecadada com o
manejo de RSU, dividido pelo valor da despesa total da Prefeitura com o manejo de RSU.
OBJETIVO
Avaliar se a arrecadação com o manejo dos RSU é suficiente para pagamento das despesas geradas com o serviço,
conforme preconiza a Lei 11.445/2007.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒓𝒓𝒆𝒄𝒂𝒅𝒂𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
× 𝟏𝟎𝟎
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Receita arrecadada com o manejo de RSU contratadas.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

Despesa total da Prefeitura com o manejo de RSU.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Fn222; Fn218; Fn219
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Mensal
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
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Indicador nº10.

Despesa per capita com o manejo de RSU

REFERÊNCIA SNIS
1006
DESCRIÇÃO
Despesa per capita com manejo de RSU é o valor gasto no manejo de RSU dividido pela população urbana do
município.
OBJETIVO
Através de uma análise temporal, analisar qual o valor médio per capita com o manejo de RSU para a realização do
serviço e quais os valores que serão gastos com o incremento populacional.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Despesa total da Prefeitura com o manejo de RSU.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

População urbana.

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Fn218; Fn219; popurb.
UNIDADE
R$/habitante.
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Mensal.
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos.
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Indicador nº11.

Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação
de serviços de manejo de RSU

REFERÊNCIA SNIS
I011
DESCRIÇÃO
A receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação de serviços de manejo de RSU
é o valor médio per capita arrecadado com o manejo de RSU.
OBJETIVO
Verificar qual o valor da receita por habitante, servindo de base para estudos de arrecadação futura com o incremento
populacional.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒓𝒓𝒆𝒄𝒂𝒅𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Valor arrecadado com serviços de manejo de RSU.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

População urbana

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Fn222; pop_urb.
UNIDADE
R$/habitante/ano
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Indicador nº12.

Custo unitário médio do serviço de coleta de RSDC e RLU

REFERÊNCIA SNIS
I023
DESCRIÇÃO
O custo unitário médio do serviço de coleta de RSDC e RLU é a despesa total da Prefeitura Municipal com serviço
de coleta de RSDC e RLU dividido pela quantidade de resíduos coletados pela Prefeitura Municipal, empresa
terceirizada e cooperativas de catadores.
OBJETIVO
O custo unitário médio do serviço de coleta de RSDC e RLU é um indicador financeiro que, através de uma base de
dados dos custos médios, é possível determinar, através da geração per capita de resíduos e o incremento
populacional, qual será a despesa futura com a coleta de RSDC e RLU.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑫𝑪 𝒆 𝑹𝑳𝑼
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Despesas total da Prefeitura com serviço de coleta de
RSDC e RLU.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças

Quantidade de resíduos coletadas.

Prestadora de serviço (administração pública e/ou
terceiros).

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Fn206;Fn207; Co116; Co117;Cs048
UNIDADE
R$/tonelada
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Mensal
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSDC – Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço
RLU – Resíduos de Limpeza Urbana

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
Versão 01 – Maio/2014

Indicador nº13.

Incidência do custo do serviço de coleta de RSDC e RLU no custo total do manejo de
RSU

REFERÊNCIA SNIS
I024
DESCRIÇÃO
Incidência do custo do serviço de coleta de RSDC e RLU no custo total do manejo de RSU é a porcentagem que os
custos da coleta de RSDC e RLU representam em relação aos gastos totais com o manejo de RSU.
OBJETIVO
Verificar qual a porcentagem dos gastos que representa o serviço de coleta de RSDC e RLU e, através de uma análise
dos resultados obtidos anteriormente, é possível calcular quais serão os custos da coleta de RSDC e RLU e/ou o custo
total do manejo dos resíduos sólidos.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂
× 𝟏𝟎𝟎
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Despesas total da Prefeitura com serviço de coleta
(RSDC + RLU).

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

Despesa total da Prefeitura com o manejo de RSU

Prestadora de serviço.

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
I024
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Mensal
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSDC– Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço
RLU – Resíduos de Limpeza Urbana
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Indicador nº14.

Custo unitário médio dos serviços de varrição

REFERÊNCIA SNIS
I043
DESCRIÇÃO
O custo unitário médio do serviço de varrição é o valor total da despesa da Prefeitura com o serviço de varrição,
dividido pela extensão total da sarjeta varrida.
OBJETIVO
Verificar qual o valor gasto por quilômetro de sarjeta varrida, se tornando um excelente indicador de avaliação dos
gastos futuros conforme expansão da área urbanizada.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊çã𝒐
𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝒔𝒂𝒓𝒋𝒆𝒕𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Despesas total da Prefeitura com serviço de varrição.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças

Extensão total da sarjeta varrida.

Prestadora de serviço, a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Planejamento ou de Infraestrutura.

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Fn212; Fn213; Va039.
UNIDADE
R$/km
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
SIGLAS E ABREVIATURAS
-
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Indicador nº15.

Incidência do custo do serviço de varrição no custo total do manejo de RSU

REFERÊNCIA SNIS
I046
DESCRIÇÃO
A incidência do custo do serviço de varrição no custo total do manejo de RSU é a porcentagem que o custo do serviço
de varrição representa em relação ao custo total com o manejo de RSU.
OBJETIVO
Verificar qual a porcentagem que os gastos do serviço de varrição representa em relação aos gastos totais com o
manejo de RSU. Através de uma série histórica de dados é possível estimar quais serão os custos da varrição e/ou o
custo total do manejo dos resíduos sólidos.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊çã𝒐
× 𝟏𝟎𝟎
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑼
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Despesas total da Prefeitura com serviço de varrição.

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças

Despesa total da Prefeitura com manejo de RSU

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Finanças.

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Fn212; Fn213; Fn218; Fn219
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

APÊNDICE C

Indicadores de desempenho operacional

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Indicador nº16.

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RSDC em relação à população total do
município

REFERÊNCIA SNIS
I015
DESCRIÇÃO
A taxa de cobertura do serviço de coleta de RSDC em relação à população total do município é a porcentagem de
habitantes atendidos com o serviço regular de coleta de resíduos sólidos no município.
OBJETIVO
Analisar a efetividade da coleta de RSDC em todo o município, buscando garantir a universalização do serviço de
coleta.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

População atendida com serviço regular de coleta de
resíduos sólidos.

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

População total do município.

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Tb 001; Tb002; Tb013; Tb014; pot_tot.
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSDC – Resíduos Sólidos Domiciliares Comerciais e de Prestadores de Serviços.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Indicador nº17.

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RSDC em relação à população urbana do
município

REFERÊNCIA SNIS
I016
DESCRIÇÃO
A taxa de cobertura do serviço de coleta de RSDC em relação à população urbana é o percentual da população urbana
que, declarado pelo órgão responsável, é efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de RSDC no
município.
OBJETIVO
Analisar a efetividade da coleta de RSDC na área urbana do município, buscando garantir a universalização do serviço
de coleta
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

População atendida com serviço regular de coleta de
resíduos sólidos.

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

População urbana do município.

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Co164; pop_urb.
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSDC – Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Indicador nº18.

Massa de RSDC coletada per capita

REFERÊNCIA SNIS
I022
DESCRIÇÃO
A massa de RSDC coletada per capita é a soma da quantidade anual total dos RSDC coletados por todos os agentes
(incluindo a coletada pelas organizações de catadores), dividido pela população total (urbana e rural) atendida
regularmente pelo serviço de coleta dos RSDC.
OBJETIVO
Averiguar a quantidade de resíduos per capita gerada para dimensionamento de estruturas de recebimento dos
resíduos, como por exemplo: aterros sanitários, unidades de triagem e ecopontos. Indicador que, em paralelo a outros
indicadores econômicos, auxilia na percepção da melhoria da qualidade de vida da população.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑫𝑪 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 (𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂)
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Quantidade total de RSDC coletada.

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

População total atendida (declarada).

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Co108; Co109; Cs048; Co140; Co164
UNIDADE
kg/habitantes/dia
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSDC – Resíduos Sólidos Domiciliares Comerciais e de Prestadores de Serviços.
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Indicador nº19.

Taxa da quantidade total coletada de RLU em relação à quantidade total coletada de
RSDC

REFERÊNCIA SNIS
I027
DESCRIÇÃO
A taxa da quantidade total coletada de RLU em relação à quantidade total coletada de RSDC é a soma da quantidade
anual de RLU coletada, dividido pela soma da quantidade anual total das quantidades de RSDC coletadas por todos
os agentes (incluindo pela organizações de catadores).
OBJETIVO
Analisar a quantidade de resíduos de limpeza urbana gerada anualmente no município, auxiliando na definição das
características da unidade de recebimento deste material.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝑳𝑼
× 𝟏𝟎𝟎
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑫𝑪
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Quantidade total coletada de RLU

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

Quantidade total coletada de RSDC

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Co112; Co113; Co141; Co108; Co109; Cs048; Co140
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSDC – Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços
RLU – Resíduos de Limpeza Urbana

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Indicador nº20.

Massa de RSDC e RLU coletada per capita em relação à população total atendida pelo
serviço de coleta

REFERÊNCIA SNIS
I028
DESCRIÇÃO
A massa de RSDC e RLU coletada em relação à população total atendida pelo serviço de coleta é a soma da quantidade
anual total de RSDC e RLU coletada dividido pela população total (urbana e rural) atendida efetivamente com o
serviço regular de coleta.
OBJETIVO
Verificar a qualidade da prestação do serviço buscando aperfeiçoar o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑫𝑪 𝒆 𝑹𝑳𝑼
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈
×
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂
𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Quantidade total coletada de RSDC e RLU

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

População total atendida

Prestadora dos serviços e/ou a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Planejamento

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Co116; Co117; Cs048; Co142; Co164
UNIDADE
kg/habitante/dia
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSDC – Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços
RLU – Resíduos de Limpeza Urbana
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Indicador nº21.

Massa de RCCD em relação à população urbana

REFERÊNCIA SNIS
I029
DESCRIÇÃO
A massa de RCCD em relação à população urbana é a soma da quantidade anual de Resíduos da Construção Civil e
Demolições (RCCD) coletada pela Prefeitura, por empresas especializadas, por autônomos contratado pelo gerador e
pelo próprio gerador dividido pela população total urbana do município.
OBJETIVO
Analisar a quantidade RCCD gerada per capita no município, se tornando um ótimo indicador de definição das etapas
de construção da unidade de recebimento (ecopontos) e aterro de inertes para atendimento da população atual e futura.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒍𝒉𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝑪𝑪𝑫 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒐𝒔 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Quantidade total recolhida de RCCD por todos os
agentes

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

População urbana

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Cc013; Cc014; Cc015, pop_urb
UNIDADE
kg/habitante/dia
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RCCD – Resíduos da Construção Civil e Demolições
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Indicador nº22.

Taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total de resíduos
coletada

REFERÊNCIA SNIS
I031
DESCRIÇÃO
A taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total de resíduos coletada é o percentual da
quantidade anual de materiais recicláveis coletada de forma seletiva ou não (exceto matéria orgânica e rejeitos), em
relação a quantidade anual total da quantidade de RSDC e RLU coletada por todos os agentes.
OBJETIVO
Definir o índice de recuperação de materiais recicláveis, buscando melhorias que objetivem o aumento da quantidade
de material recuperado gradativamente e diagnosticar a sensibilização da população através das ações de educação
ambiental.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑫𝑪 𝒆 𝑹𝑳𝑼
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados

Organização de catadores e/ou administração da unidade
de triagem de resíduos.

Quantidade total de resíduos coletados de RSDC e RLU

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Cs009;Co116; Co117; Cs048; Co142
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSDC – Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços
RLU – Resíduos de Limpeza Urbana

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
Versão 01 – Maio/2014

Indicador nº23.

Massa recuperada de materiais recicláveis per capita em relação à população urbana

REFERÊNCIA SNIS
I032
DESCRIÇÃO
A massa recuperada de materiais recicláveis é a quantidade per capita de materiais recicláveis (exceto matéria
orgânica e rejeitos) que foi recuperada por meio da coleta seletiva.
OBJETIVO
Verificar a qualidade da prestação do serviço de coleta seletiva verificando a necessidade de implantação de novas
ações para melhoria do serviço.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒌𝒈
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados

Organização de catadores e/ou administração da unidade
de triagem de resíduos

População urbana

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Cs009; pop_urb.
UNIDADE
Kg/habitante/ano
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Indicador nº24.

Taxa de material recolhido pela coleta seletiva em relação à quantidade total coletada
de RSDC

REFERÊNCIA SNIS
I053
DESCRIÇÃO
A taxa de material recolhido pela coleta seletiva em relação à quantidade total coletada de RSDC é a porcentagem de
materiais recolhidos através da coleta seletiva (exceto matéria orgânica e rejeitos) por todos os agentes executores em
relação à quantidade total de RSDC.
OBJETIVO
Verificar a qualidade do serviço de coleta seletiva, buscando o seu aperfeiçoamento. Indica, também, se as ações
definidas nas ações de educação ambiental foram implantadas com qualidade.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒍𝒉𝒊𝒅𝒐 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂
× 𝟏𝟎𝟎
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑫𝑪
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Quantidade total de material recolhido pela coleta
seletiva

Organização de catadores e/ou administração da unidade
de triagem de resíduos

Quantidade total coletada de RSDC

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Cs026; Co108; Co109; Cs048; Co140
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
-
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Indicador nº25.

Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos pela coleta seletiva

REFERÊNCIA SNIS
I054
DESCRIÇÃO
A massa per capita de materiais recicláveis recolhidos pela coleta seletiva é a quantidade total de resíduos sólidos
recolhidos por meio do serviço de coleta seletiva dividido pela população urbana do município.
OBJETIVO
Verificar a qualidade da prestação do serviço de coleta seletiva, diagnosticando a necessidade de alterações no serviço
e até mesmo implantação de novas propostas de ações voltadas para educação ambiental.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒍𝒉𝒊𝒅𝒐 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Quantidade total de material recolhido pela coleta
seletiva

Organização de catadores e/ou administração da unidade
de triagem de resíduos e/ou a prestadora de serviço de
coleta seletiva.

População urbana

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Cs026
UNIDADE
kg/habitantes/ano
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSDC – Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Indicador nº26.

Massa de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) coletada per capita

REFERÊNCIA SNIS
I036
DESCRIÇÃO
A massa de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) coletada per capita é a relação entre o valor anual da quantidade de
RSS coletada por todos os agentes e a população urbana residente no município.
OBJETIVO
Verificar a quantidade de resíduos gerados relacionados com o crescimento populacional, indicando, por
consequência, a qualidade da prestação do serviço.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑺 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 × 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒉𝒂𝒃
×
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Quantidade total coletada de RSS

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública) ou a Secretaria Municipal de Saúde

População urbana

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Rs044; pop_urb
UNIDADE
kg/1.000 habitantes/dia
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSS – Resíduos de Serviço de Saúde
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
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Indicador nº27.

Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total de RSDC e RLU coletada

REFERÊNCIA SNIS
I037
DESCRIÇÃO
A taxa de RSS coletada em relação à quantidade total de RSDC e RLU coletada é a relação entre a quantidade anual
de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) coletada e a soma da quantidade anual total de RSDC e RLU coletada por
todos os agentes (incluindo organização de catadores)
OBJETIVO
Verificar a qualidade da prestação do serviço buscando aperfeiçoar o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑺
× 𝟏𝟎𝟎
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑫𝑪 𝒆 𝑹𝑳𝑼 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
VARIÁVEIS DE CÁLCULO
Quantidade total coletada de RSS
Quantidade total de RSDC e RLU coletados

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS
Prestadora do serviço ou a Secretaria Municipal de
Saúde
Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Rs044; Co116; Co117; Cs048; Co142
UNIDADE
Percentual (%)
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
RSS – Resíduos de Serviço de Saúde
RSDC – Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço
RLU – Resíduos de Limpeza Urbana

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Indicador nº28.

Produtividade média dos varredores

REFERÊNCIA SNIS
I044
DESCRIÇÃO
A produtividade média dos varredores é a relação entre a extensão anual de sarjetas varridas de logradouros do
município pela quantidade total de empregados (remunerados) qualificados como varredores.
OBJETIVO
Verificar a qualidade da prestação do serviço buscando aperfeiçoar o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒓𝒋𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂𝒔
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 × 𝟑𝟏𝟑 𝒅𝒊𝒂𝒔 ú𝒕𝒆𝒊𝒔
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Extensão total de sarjetas varridas

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

Quantidade total de varredores

Prestadora do serviço (terceirizada ou da administração
pública)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Va39; Tb003; Tb004
UNIDADE
Km/empregado/dia
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
-

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
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Indicador nº29.

Taxa de varredores no total de empregados no manejo de RSU

REFERÊNCIA SNIS
I045
DESCRIÇÃO
A taxa de varredores em relação à população urbana é a relação entre a soma da quantidade de empregados
(remunerados) alocados para o serviço de varrição pela população urbana residente no município.
OBJETIVO
Diagnosticar a quantidade de habitantes atendidos por cada varredor, auxiliando no dimensionamento dos serviços
com o incremento populacional
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Número total de varredores

É a prestadora do serviço (terceirizada ou da
administração pública)

População urbana

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Tb003; Tb004; pop_urb
UNIDADE
Empregados/1.000 habitantes
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

Indicador nº30.

Extensão total anual varrida per capita

REFERÊNCIA SNIS
I048
DESCRIÇÃO
A extensão total anual varrida per capita é a relação entre a extensão anual de sarjeta varrida e a população urbana
total residente no município.
OBJETIVO
Verificar a qualidade da prestação do serviço buscando aperfeiçoar o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒓𝒋𝒆𝒕𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂 𝒏𝒐 𝒂𝒏𝒐
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Extensão total de sarjeta varrida no ano

É a prestadora do serviço (terceirizada ou da
administração pública)

População urbana

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Va010; Va011; pop_urb
UNIDADE
Km/habitante/ano
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Indicador nº31.

Taxa de capinadores em relação à população urbana

REFERÊNCIA SNIS
I051
DESCRIÇÃO
A taxa de capinadores em relação à população urbana é a relação entre a soma da quantidade de empregados
(remunerados) alocados para o serviço de capina e roçada pela população urbana do município.
OBJETIVO
Diagnosticar a quantidade de habitantes atendidos por cada capinador, auxiliando no dimensionamento dos serviços
com o incremento populacional
MEMÓRIA DE CÁLCULO
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
VARIÁVEIS DE CÁLCULO

FONTE DE ORIGEM DOS DADOS

Número total de capinadores

É a prestadora do serviço (terceirizada ou da
administração pública)

População urbana

IBGE (metodologia do SNIS)

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS
Tb005; Tb006; pop_urb
UNIDADE
Empregados/1.000 habitantes
PERIODICIDADE DE CÁLCULO
Anual
RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
SIGLAS E ABREVIATURAS
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Plano Municipal de Saneamento Básico – Jardim/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo IV

