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1.APRESENTAÇÃO
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1 APRESENTAÇÃO
Esta é a versão preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS
do Município de São Bento do Sul, elaborado conforme as disposições da Política Nacional de Resíduos
Sólidos - PNRS, criada pela Lei nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010 e regulamentada pelo seu Decreto n°
7.404 de 23 de dezembro de 2010, além do artigo 19 da Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB,
Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, regulamentada pelo seu Decreto n° 7.217 de 21 de junho de
2010.
O PMGIRS constitui o relatório contendo o diagnóstico e prognóstico do sistema de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos gerados no município de São Bento do Sul.
Foi desenvolvido considerando-se o período de planejamento de 20 (vinte) anos, projetados,
para os anos de 2014 a 2033 e deverá ser revisto em prazo não superior a quatro anos, conforme as
legislações citadas, levando sempre em consideração à elaboração do Plano Plurianual do Município.
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2. INTRODUÇÃO
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2 INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, criada pela Lei nº. 12.305, de 2010 e
regulamentada pelo Decreto nº. 7.404, de 2010, criou como um dos seus principais instrumentos o
Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Decreto nº. 7.404/2010 instituiu e delegou ao Comitê
Interministerial - CI composto por 12 Ministérios e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e do
Fórum de Cidadania e Direitos da Secretaria Geral da Presidência da República, a responsabilidade de
coordenar a elaboração e a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, conforme previsto na Lei 12.305/2010 tem vigência por
prazo indeterminado estabelecendo com o horizonte temporal de 20 (vinte) anos, diretrizes, cenários,
metas e programas de ação, prevendo-se revisões a cada 04 (quatro) anos. Como consequência cada
ente da federação deverá desenvolver com a participação da sociedade, planos capazes de equacionar o
enfrentamento da questão dos resíduos sólidos nos respectivos territórios. Os planos devem
estabelecer estratégias gerenciais, técnicas, financeiras, operacionais, urbanas e socioambientais para
que até 2014, todos os lixões do País possam ser eliminados, ampliando e melhorando os indicadores de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, assim como da coleta seletiva, logística reversa,
reciclagem e compostagem.
O propósito das audiências e consultas públicas é o de colher sugestões e contribuições, tanto
de setores especializados, movimentos sociais e ambientais, quanto do setor público e da sociedade em
geral, debatendo as diretrizes, estratégias e metas apresentadas, como também identificação de
propostas de programas que irão orientar a política de resíduos sólidos no País. O Diagnóstico que
integra a versão preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos baseou-se no
levantamento de dados da geração de resíduos, gastos e arrecadação do Município, no
acompanhamento rotineiro da coleta convencional e levando-se em conta, também, a composição dos
resíduos. Outros dados utilizados foram obtidos de fontes oficiais de âmbito Municipal e Nacional. Esta
conduta sinalizou para a necessidade de obtenção de um número maior de informações, dados que
apresentem maior confiabilidade, pesquisas a serem produzidas em intervalos menores de tempo (ou
seja, com maior frequência) além de estudos adicionais específicos ou setoriais. Trata-se, portanto de
uma estratégia a ser adotada de forma a permitir uma maior precisão no estabelecimento de metas
para as políticas públicas setoriais vinculadas à questão dos resíduos sólidos urbanos.
Neste sentido, o poder público municipal, neste novo sistema de gestão, terá um papel central,
sendo o responsável não só pelo gerenciamento integrado de resíduos sólidos comuns, como também
pela estruturação de estratégias e ações que mobilizem o conjunto da sociedade para implementação
da gestão sócio-ambiental compartilhada junto com a inclusão social.
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2.1 Objetivos do Plano
Conforme a Lei 12.305/2010 os objetivos da Política Nacional de resíduos, do qual o PMGIRS é um
dos instrumentos, são:
I - Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
II - Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III - Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;
IV - Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar
impactos ambientais;
V - Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
VI - Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos
derivados de materiais recicláveis e reciclados;
VII - Gestão integrada de resíduos sólidos;
VIII - Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com
vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;
IX - Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
X - 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;
XI - Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a) Produtos reciclados e recicláveis;
b) Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis;
XII - Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XIII - Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
XIV - Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a
melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação
e o aproveitamento energético;
XV - Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
9
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2.2 Metodologia do Plano
A metodologia aplicada para elaboração do PGIRS de São Bento do Sul contempla:


Levantamento de dados (informações documentais e dados de campo);



Diagnóstico da situação atual;



Objetivos e metas Imediatos, de curto, médio e longo prazo;



Proposição de programas e ações para atender as metas;



Mecanismos e procedimentos para avaliação das ações programadas;



Audiência(s) Pública(s);



Adequação de resultados da(s) Audiência(s) Pública(s);



Consolidação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de resíduos Sólidos.

2.1.1 Metodologia Participativa
O processo de construção dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos deverá levar mudanças de
hábitos e de comportamento para a sociedade como um todo. As fases da elaboração do plano
contemplam o diagnóstico através de levantamentos e audiências públicas, o prognóstico através de
conferência e elaboração de projetos. Nesse sentido, o diálogo terá papel estratégico, e será mais
eficiente se acontecer com grupos organizados e entidades representativas dos setores sociais e
ambientais de cada comunidade.
Com a responsabilidade compartilhada, diretriz fundamental da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, todos os cidadãos, assim como as indústrias, o comércio, o setor de serviços e ainda as
instâncias do poder público terão cada qual uma parte da responsabilidade pelos resíduos sólidos
gerados. Para que os resultados na tarefa coletiva sejam positivos, e a responsabilidade seja realmente
compartilhada por todos, o diálogo permanente entre os vários segmentos sociais será muito
importante.
O poder público deverá assumir papel orientador e provocador desse diálogo com a sociedade,
por intermédio de reuniões e conferências públicas que deverão ser preparadas, organizadas e
convocadas pelos agentes públicos com a ajuda e participação dos representantes da comunidade.
Sendo assim o poder público é responsável por manter vivo o interesse dos participantes e por garantir
a estrutura física e equipe necessária para bem atender às necessidades de todo o processo de
mobilização e participação social.
A divulgação de informações sobre o que será discutido nas reuniões é um procedimento básico
para que a mobilização seja eficiente. Produzir um documento guia e promover a sua ampla divulgação
10

PMGIRS – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - SÃO BENTO DO SUL

(uma edição especial do jornal local ou do diário oficial, uso intenso da internet etc.), fará com que um
maior número de interessados tenha acesso ao seu conteúdo. É importante garantir que todos os
participantes dos Seminários e Conferências tenham o mesmo nível de informação, de modo a
incentivar o debate.
Os momentos para que esses eventos ocorram, devem coincidir com os instantes de
apresentação de resultados do trabalho de construção do Plano de Gestão, com a finalidade de se
debater, incorporar contribuições e validar os momentos chave em que se encontre o processo, quer na
escala regional, quer na escala local.
A fase final de construção do Plano exige que se estruture uma agenda de continuidade. É o
momento pós-conferência. Um novo início, um novo processo será deflagrado. É o momento da
implementação das diretrizes formuladas, debatidas e aprovadas no processo participativo de
elaboração do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos.
Os meios para controle e fiscalização que deverão estar propostos nos planos, deverão
assegurar o controle social de sua implementação e operacionalização; a Lei Nacional de Saneamento
Básico estipula como um dos mecanismos de controle a possibilidade de atuação de órgão colegiado de
caráter consultivo, tais como Conselhos de Meio Ambiente, de Saúde e outros.
Nos municípios, nas regiões em consorciamento ou em consórcio público já constituído o
processo de elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, pode seguir uma
metodologia passo a passo, tal como indicada a seguir, avançando gradativamente dos primeiros
esforços de estruturação das instâncias de elaboração, para a fase de diagnóstico participativo, para o
planejamento coletivo das ações e, por final, para a etapa de implementação sob o regime de
responsabilidade compartilhada.
- Reunião dos agentes públicos envolvidos e definição do Comitê Diretor para o processo;
- Identificação das possibilidades e alternativas para o avanço em articulação regional com outros
municípios;
- Estruturação da agenda para a elaboração do PGIRS;
- Identificação dos agentes sociais, econômicos e políticos a serem envolvidos (órgãos dos executivos,
legislativos, ministério público, entidades setoriais e profissionais, ONGS e associações etc.) e
constituição do Grupo de Sustentação para o processo;
- Estabelecimento das estratégias de mobilização dos agentes, inclusive para o envolvimento dos meios
de comunicação (jornais, rádios e outros);
- Elaboração do diagnóstico (com apoio nos documentos federais elaborados pelo IBGE, IPEA, SNIS) e
identificação das peculiaridades locais;
- Apresentação pública dos resultados e validação do diagnóstico com os órgãos públicos dos municípios
e com o conjunto dos agentes envolvidos no Grupo de Sustentação (pode ser interessante organizar
apresentações por grupos de resíduos);
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- Envolvimento dos Conselhos Municipais de Saúde, Meio Ambiente e outros na validação do
diagnóstico;
- Incorporação das contribuições e preparo de diagnóstico consolidado;
- Definição das perspectivas iniciais do PGIRS, inclusive quanto à gestão associada com municípios
vizinhos;
- Identificação das ações necessárias para a superação de cada um dos problemas;
- Definição de programas prioritários para as questões e resíduos mais relevantes na peculiaridade local
e regional em conjunto com o Grupo de Sustentação;
- Elencamento dos agentes públicos e privados responsáveis por cada ação a ser definida no PGIRS;
- Definição das metas a serem perseguidas em um cenário de 20 anos (resultados necessários e
possíveis, iniciativas e instalações a serem implementadas e outras);
- Elaboração da primeira versão do PGIRS (com apoio em manuais produzidos pelo Governo Federal e
outras instituições) identificando as possibilidades de compartilhar ações, instalações e custos por meio
de consórcio regional;
- Estabelecer um plano de divulgação da primeira versão junto aos meios de comunicação (jornais,
rádios e outros);
- Decidir sobre a conversão ou não do PGIRS em lei municipal, respeitada a harmonia necessária entre
leis de diversos municípios, no caso de constituição de consórcio público para compartilhamento de
ações e instalações;
- Divulgação ampla do PGIRS;
- Definição da agenda de continuidade do processo, de cada iniciativa e programa e a revisão obrigatória
do PGIRS a cada 4 anos;
- Monitoramento do PGIRS e avaliação de resultados.

2.1.1.1

Organização institucional do processo participativo

A garantia de um processo de formulação ordenado e eficiente depende da adequada
estruturação de instâncias de coordenação e representação, para condução coletiva e consistente do
processo.
Um Comitê Diretor deverá ser formado por representantes dos principais órgãos envolvidos no
tema, possuindo caráter técnico para atribuir, opinar e formular os temas para debate. Exerce também
papel executivo nas tarefas de organização e viabilização da infra-estrutura (convocatória de reuniões,
locais apropriados, cópias de documentos etc.), com a responsabilidade de garantir, inclusive com
recursos, o bom andamento do processo.
12
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Além desta instância coordenadora é necessário à estruturação de um Grupo de Sustentação,
organismo político de participação social que deverá ser formado por representantes do setor público e
da sociedade organizada, buscando abarcar toda a gama de agentes envolvidos no tema. O Grupo de
Sustentação será responsável por garantir o debate e o engajamento de todos os segmentos ao longo
do processo participativo.
A partir de pauta básica decidida em reunião conjunta o Comitê Diretor e o Grupo de
Sustentação, juntos, deverão oferecer uma agenda de todo o processo de construção dos Planos de
Gestão, a ser pactuada com toda a comunidade local, por meio de suas representações, contendo:
• a frequência de reuniões ordinárias, com suas datas, horários, locais e divulgação da pauta de
discussão, com a antecedência necessária, para que todos possam preparar-se para os eventos;
• o anúncio dos debates públicos – seminários e conferências – previstos para momentos chave do
processo, e que visam apresentar o conteúdo do Plano para Representações, Associações comunitárias
e de bairros; associação comercial; sindicatos empresariais e de trabalhadores urbanos e rurais;
associação de industriais; associações de produtores agrícolas; cooperativas; empresas de construção
civil; empresas estaduais de saneamento; empresas prestadoras de serviços públicos em geral;
associações profissionais, servidores públicos municipais, estaduais e federais; entidades religiosas;
clubes de serviço; poderes executivo, legislativo e judiciário; organizações não governamentais etc.
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3. SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RSU
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3

SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RSU

3.1 Definições
3.1.1 De acordo com a Lei n° 12.305
De forma a atender o disposto na Lei 12.305/2010 quanto à terminologia a ser utilizada no
componente resíduos sólidos, o presente Plano utilizou as definições instituídas nessa Lei, conforme
segue:
I - acordo setorial: 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;
II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular,
de quaisquer substâncias ou resíduos;
III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam
identificáveis ou individualizáveis;
IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a
obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;
V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição
ou composição;
VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade
informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas
públicas relacionadas aos resíduos sólidos;
VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações
admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final,
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros,
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que
geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas
etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano
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municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
exigidos na forma desta Lei;
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções
para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e
social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;
XII - logística reversa: 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;
XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de
forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem
comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras;
XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos
produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e,
se couber, do SNVS;
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a
proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível;
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos
causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos
termos desta Lei;
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação
biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;
XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades
previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.

3.1.2 De acordo com a NBR 10.004
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De acordo com a nova versão da NBR 10.004 da ABNT (2004), resíduos sólidos são todos os
resíduos nos estados sólidos e semisólidos, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica,
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou que exijam para isso, soluções técnicaeconomicamente inviáveis de acordo com a melhor tecnologia disponível.
De um modo geral, os resíduos sólidos são constituídos de substâncias:


Facilmente degradáveis: restos de comida, sobras de cozinha, folhas, capim, casca de frutas,
animais mortos e excrementos;



Moderadamente degradáveis: papel, papelão e outros produtos celulósicos;



Dificilmente degradáveis, trapo, couro, pano, madeira, borracha, cabelo, osso e plástico;



Não degradáveis: metal não ferroso, vidro, pedra, cinzas, terra, areia cerâmica.

3.1.3 Classificação dos Resíduos Sólidos
Os resíduos sólidos, conforme Lei 12.305/10 podem ser classificados de acordo com a origem e
periculosidade.

3.1.3.1

A – De acordo com a Origem

- Resíduos sólidos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
- Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros
serviços de limpeza urbana;
- Resíduos sólidos urbanos: resíduos domiciliares e de limpeza urbana;
- Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades,
excetuados os resíduos de limpeza urbana, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico,
resíduos dos serviços de saúde, resíduos da construção civil e resíduos dos serviços de transportes;
- Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os
resíduos sólidos urbanos;
- Resíduos sólidos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
- Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de
construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
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- Resíduos dos serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento
ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;
- Resíduos Agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os
relacionados a insumos utilizados nessas atividades.
- Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários,
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
- Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios.

3.1.3.2

B – De acordo com a Periculosidade

- Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade,
apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei,
regulamento ou norma técnica;
- Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados como resíduos perigos.

3.1.4 Aspectos do Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos
As instituições responsáveis pelo sistema de GIRSU devem contar com a existência de uma estrutura
organizacional que forneça o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades o sistema de
gerenciamento. A concepção desse sistema abrange vários subsistemas com funções diversas, como de
planejamento estratégico, técnico, operacional, gerencial, recursos humanos, entre outros.
Esta concepção é condicionada pela disponibilidade de recursos financeiros e humanos, como
também pelo grau de mobilização e participação social. Para municípios de pequeno porte observa-se
muitas vezes uma organização hierárquica construída com base no princípio da especialização funcional,
no qual a cadeia de comando flui do topo para a base da organização.

3.1.5 Atividades Técnico-Operacionais
O sistema de GIRSU pode ser composto por atividades relacionadas às etapas de geração,
acondicionamento, coleta e transporte, reaproveitamento, tratamento e destinação final. Na etapa de
geração de resíduos sólidos, alteração no padrão de consumo da sociedade que promova a não geração,
incentive o consumo de produtos mais apropriados ambientalmente ou mesmo o compartilhamento de
bens contribui para melhoria da condição de vida da comunidade. Ainda nessa etapa, a ação de segregar
os resíduos com base em suas características possibilitará a valorização dos resíduos e maior eficiência
das demais etapas subsequentes de gerenciamento por evitar a contaminação de quantidades
significativas de materiais reaproveitáveis em decorrência da mistura de resíduos.
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O acondicionamento dos resíduos sólidos, por sua vez, deve ser compatível com suas características
quali-quantitativas, facilitando a identificação e possibilitando o manuseio seguro dos resíduos, durante
as etapas de coleta, transporte e armazenamento. A coleta e transporte consistem nas operações de
remoção e transferência dos resíduos sólidos urbanos para um local de armazenamento, processamento
ou destinação final. Essa atividade pode ser realizada de forma seletiva ou por coleta dos resíduos
misturados.
No âmbito da coleta dos resíduos misturados, denominada de regular ou convencional, é realizada,
em geral, no sistema de porta em porta ou ainda, em áreas de difícil acesso, por meio de pontos de
coleta onde são colocados contêineres basculantes ou intercambiáveis. A coleta seletiva é a coleta de
materiais segregados na fonte de geração passíveis de serem reutilizados, reciclados ou recuperados.
Pode ser realizada de porta em porta com veículos coletores apropriados ou por meio de Postos de
Entrega Voluntária (PEVs) dos materiais segregados.
O dimensionamento da frota de veículos coletores empregados para o transporte é estabelecido
com base nas características quali-quantitativas dos resíduos a serem coletados e da área de coleta,
como, por exemplo, o tipo de sistema viário, pavimentação, topografia, iluminação e outras. Vários tipos
de veículos coletores podem ser utilizados, como caminhões compactadores, caminhões basculantes,
caminhões com carroceria de madeira aberta, veículos utilitários de médio porte, caminhões-baú ou
carroças.
O reaproveitamento e o tratamento dos resíduos são ações corretivas cujos benefícios podem ser a
valorização de resíduos, ganhos ambientais com a redução do uso de recursos naturais e da poluição,
geração de emprego e renda e aumento da vida útil dos sistemas de disposição final.
Essas ações, quando associadas à coleta seletiva, ganham maior eficiência por utilizarem como
matéria prima, resíduos de melhor qualidade. Os resíduos coletados também podem ter maior valor
agregado se beneficiados por meio de procedimentos como segregação por tipo de materiais
constituintes, lavagem, trituração, peneiramento, prensagem e enfardamento de acordo com as
exigências do mercado consumidor.

3.2 Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos
O gerenciamento integrado dos resíduos sólidos exige a articulação e a integração entre os sistemas
político, empresarial e da sociedade civil organizada para a superação dos fatores restritivos ao
equacionamento da questão dos resíduos sólidos urbanos no município.
Nesse sentido, o plano de gerenciamento integrado destes resíduos “é um documento que
apresenta a situação atual do sistema de limpeza urbana, estabelece ações integradas e diretrizes sob os
aspectos ambientais, econômicos, financeiros, administrativos, técnicos, sociais e legais para todas as
fases de gestão dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a destinação final” (Ministério do Meio
Ambiente, 2001).
Considerando a definição dada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), o plano deve
inicialmente apresentar o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos no Município. De acordo
com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em relação ao sistema de limpeza urbana são itens
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importantes diagnosticados que auxiliam na elaboração das proposições de equacionamento das
questões pertinentes aos resíduos sólidos:
 Identificação e análise das disposições legais existentes, incluindo contratos de execução de
serviços de limpeza urbana municipal por terceiros;
 Identificação e descrição da estrutura administrativa, como por exemplo, a organização desta
estrutura;
 Identificação, levantamento e caracterização da estrutura operacional dos serviços prestados
(infra-estrutura física, procedimentos);
 Identificação dos aspectos sociais (presença de catadores na disposição final, coleta informal,
existência de cooperativas ou associações);
 Identificação, levantamento e caracterização da estrutura financeira do serviço de limpeza
urbana (remuneração e custeio);
 Identificação e caracterização de ações governamentais.
Uma vez diagnosticadas as informações, identificam-se os problemas, as deficiências e suas
prováveis causas. Esta identificação, por sua vez, subsidia a elaboração do prognóstico contendo a
concepção e o desenvolvimento do plano de gerenciamento dos resíduos.
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4. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL
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4

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

4.1 Aspectos Gerais do Município
4.1.1 Aspectos Históricos
A história de São Bento do Sul está ligada a Colônia Dona Francisca, empreendimento privado
de colonização promovido pela Sociedade Colonizadora de 1849, em Hamburgo (Kolonisationsverein
von 1849, Hamburg), organizada na cidade portuária homônima, na Alemanha. Da colônia Dona
Francisca surgiram algumas extensões, a primeira dessas localizada nas margens do rio São Bento, que
evoluiu mais tarde para o município de São Bento do Sul.
Os imigrantes que povoaram São Bento do Sul eram oriundos de localidades
na Alemanha e Áustria. Os imigrantes alemães eram originários de regiões no Sul da Alemanha, com
destaque para o grupo originário da Baviera. Os austríacos eram súditos do Império Austro-húngaro,
basicamente boêmios de língua alemã, oriundos da Boêmia (Böhmerwald - atual República Tcheca).

4.1.2 Geografia
O município de São Bento do Sul localiza-se no estado de Santa Catarina. Conforme o Instituto
Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE o Município possui um território de 501,634 km² e uma
densidade demográfica de 149,11 hab./km², pertencente a mesorregião norte. A Figura a seguir ilustra a
localização do Município, tendo como limítrofes os municípios de Rio Negrinho, Jaraguá do
Sul, Corupá, Campo Alegre além do município de Piên no estado do Paraná.
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Figura 1 - Localização do Município de São Bento do Sul no Estado de Santa Catarina

O Município está localizado na latitude 26° 15’ 01” sul e longitude 49° 22' 43" oeste com altitude
média de 838,39 metros.
A cidade localiza-se em uma região de transição entre o complexo da Mata Atlântica, nas
encostas da Serra do Mar e os campos de floresta subtropical de araucárias, tornando sua flora e fauna
muito rica em número e variedade de espécies.
O relevo é extremamente acidentado, o que dificulta sobremaneira a prática da
agricultura extensiva a grandes áreas, o que acabou por direcionar a economia do município ao modelo
de atividade industrial, mas por outro lado com grande potencial para as práticas de lazer ecológico.

4.1.3 Clima
O clima é ameno, com distribuição de chuvas irregulares ao longo do ano, registrando índices
pluviométricos médios de 1200 mm a 1600 mm de precipitação anual. Apesar da isoterma ser
relativamente baixa (16,3 °C como média anual), as temperaturas absolutas apresentam grandes
contrastes chegando a ultrapassar os 35°C no verão e 5°C negativos no inverno, predominando, no
entanto, valores médios entre 17 e 23°C durante o dia, na maior parte do ano.

4.1.4 Economia
A economia de São Bento do Sul é essencialmente industrial e no passado recente o destaque
era o ramo moveleiro, que respondia pela maior fatia de exportações do setor no Brasil. Desde 2005
com a queda na cotação do dólar e o aumento da concorrência internacional, sobretudo dos países
asiáticos, o setor moveleiro vem perdendo espaço na participação da produção industrial da cidade.
Atualmente a economia da cidade recuperou-se graças ao processo de diversificação industrial
ocorrido nos últimos anos e à evolução das indústrias já instaladas na cidade, merecendo destaque os
setores metal-mecânico, plástico, cerâmico e têxtil.
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As exportações do município em 2010 foram de aproximadamente US$ 140 milhões, cujo
destino principal é o mercado europeu que responde por mais de 50% das exportações. Os móveis e
produtos relacionados são o principal produto de exportação da cidade, correspondendo no último ano
a mais de 80% das exportações são-bentenses, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
Empresas nacionalmente conhecidas encontram-se instaladas em São Bento do Sul, dentre as
quais destacam-se o grupo metalúrgico Tuper, a cerâmica Oxford, a moveleira Rudnick e a tecelagem
Buddemeyer sendo todas de origem no próprio município.
O crescimento de São Bento do Sul aliado ao fato do município apresentar ainda uma
significativa parcela de natureza intacta faz com que o planejamento municipal seja uma das principais
necessidades sobretudo no que se refere ao meio ambiente.

4.1.5 Aspectos Populacionais
A população de São Bento do Sul apresentou no ano de 2010, crescimento de 14,31% desde o
Censo Demográfico realizado em 2000. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2010 a população da cidade alcançou 74.801 habitantes, o equivalente a 1,20% da população
do Estado.
O comparativo dos dados do Censo Demográfico de 2000 e das estimativas populacionais do IBGE
para 2009 demonstram que São Bento do Sul tem apresentado nos últimos 9 anos uma taxa média de
crescimento populacional da ordem de 1,8% ao ano.

Figura 2 - Evolução Populacional de São Bento do Sul

Segundo o PNUD 2000, o IDHM do Município é de 0,838.
Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, em 2009 o
PIB catarinense atingiu o montante de R$ 129,8 bilhões, assegurando ao Estado a manutenção da 8ª
posição relativa no ranking nacional. No mesmo ano, São Bento do Sul aparece na 16ª posição do
ranking estadual, respondendo por 1,16% da composição do PIB catarinense.
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4.1.6 Saneamento Básico
Criação e atribuições do SAMAE

O SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Bento do Sul, foi criado pela Lei n°
41/66 em 17.8.1966. A administração estava a cargo da Fundação Nacional de Saúde (ex-Fundação
SESP)/ M.S., através de convênio com a Prefeitura, onde a administração fazia-se por parceria.
A partir de novembro de 1997, a administração passou à responsabilidade da Prefeitura Municipal,
com a nomeação do Diretor e demais cargos pelo Prefeito.
São de responsabilidade do SAMAE, as seguintes atribuições principais conforme Lei n.° 41/66, com
as devidas alterações da Lei n°. 702 de 03 de dezembro de 1996.
Art. 1°.) Fica criado, como entidade autárquica municipal, o Serviço Autônomo Municipal de
água e Esgoto (SAMAE), com personalidade jurídica própria, sede e fôro na cidade de São
Bento do Sul, dispondo de autonomia econômico-financeira e administrativa dentro dos
limites traçados na presente lei.

Art. 2°.) O SAMAE exercerá sua ação em todo o município de São Bento do Sul, competindolhe, com exclusividade:

a) estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações
especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou
remodelação dos sistemas públicos de abastecimentos de água potável e de esgotos
sanitários, que não forem objeto de convênio entre a Prefeitura e os órgãos federais ou
estaduais específicos;

b) atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução de convênios firmados entre o
Município e órgãos federais ou estaduais, para estudos, projetos e obras de construção,
ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotos
sanitários;

c) operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de água potável e de
esgotos sanitários;

d) lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas dos serviços de água e esgotos e as taxas de
contribuição que incidirem sobre terrenos beneficiados com tais serviços;
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e) exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de
abastecimento de água e de esgotos, compatíveis com leis gerais e especiais.
Art. 3°.) O SAMAE terá como órgão executivo a Diretoria Geral.

.
.
.
Art.
9°.)
A
receita
do
SAMAE
provirá
dos
seguintes
recursos:
a) do produtos de qualquer ou quaisquer tributos e remunerações decorrentes diretamente
dos serviços de água e esgoto, tais como: tarifas de água e esgoto, instalação, reparo,
aferição, aluguel e conservação de hidrômetros, serviços referentes a ligações de água e
esgoto, prolongamento de redes por conta de terceiros, multas, etc.;

b) de taxas de contribuição que incidirem sobre terrenos beneficiados com os serviços de
água e esgotos;

c) da subvenção que lhe for anualmente consignada no orçamento da Prefeitura;

d) dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos,
inclusive para obras novas, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, ou por
organismos de cooperação internacional;

e) do produto de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;

f) do produto da venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se
tornem desnecessários aos seus serviços;

g) do produto de cauções ou depósitos bancários que reverterem aos seus cofres por
inadimplemento contratual;

h) de doações, legados ou outras rendas que, por sua natureza ou finalidade, lhe devem
caber.

Parágrafo Único - Mediante prévia autorização legislativa municipal poderá o SAMAE
realizar operações de crédito para antecipação de receita ou para obtenção de recursos
necessários à execução de obras de ampliação ou remodelação dos sistemas de água e
esgoto.
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Art. 10°.) A classificação do serviços de água e esgoto, as taxas respectivas e as condições
para sua concessão serão estabelecidas em regulamento.
Parágrafo Único - Os preços e tarifas dos serviços de água e esgoto prestados pelo SAMAE e
os critérios para o seu reajuste serão fixados por Portaria do Diretor do SAMAE, que
encaminhará justificativa ao Prefeito Municipal com o demonstrativo de sua composição,
devendo assegurar obrigatoriamente:

a) o pagamento dos custos e dos serviços:

b) o ressarcimento dos investimentos e das depreciações;

c) a provisão de fundos para devedores inadimplentes;

d) amortização de empréstimos;

e) o equilíbrio econômico-financeiro;

f) a constituição de fundo de reserva para investimentos de projetos previamente
aprovados pelo Chefe do Executivo Municipal.

.
.
.
Art. 24°.) Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, e, especialmente, as leis que fixam os valores das taxas de água e que concede
isenções ou regalias.
Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, 17 de agosto de 1966.
A presente Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal aos 17 dias do mês de
agosto do ano de mil novecentos e sessenta e seis.

Abastecimento de Água
Em 2010, o País possuía 57.324.167 de domicílios com abastecimento de água e Santa Catarina com
1.993.097 estabelecimentos nas mesmas condições. A Região Norte era responsável por 18,87% destes
estabelecimentos, sendo o município de São Bento do Sul, pertencente a esta região, um total de 23.815
estabelecimentos. A seguir destacamos a tabela de Indicadores de abastecimento de água de São Bento
do Sul.
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São Bento do Sul
Indicadores de Abastecimento de água
Rede Geral
Poço ou nascente na propriedade
Poço ou nascente fora da propriedade
Carro pipa ou água da chuva
Rio, Açude, Lago ou Igarapé
Outra
Total

Domicílios
22.295
1.348
156
6
10
23.815

%relativo
93,62%
5,66%
0,66%
0,03%
0,04%
100%

Tabela 1 - Indicadores de abastecimento de água – Fonte IBGE 2010

O município, em 2010, possuía 22.295 domicílios ligados à rede geral de abastecimento de água,
representando 93,62% do total de domicílios existentes em São Bento do Sul.

Esgotamento Sanitário
O sistema de coleta e tratamento de esgoto do município, em 2010, tinha sua caracterização
conforme descrito na tabela a seguir:

Indicadores de Esgotamento Sanitário
Ligados à Rede de Esgoto ou Pluvial
Fossa Séptica
Fossa Rudimentar
Vala
Rio, Lago ou Mar
Outro Escoadouro
Sem banheiro ou sanitário
Total

São Bento do Sul
Domicílios
6.114
16.478
818
100
236
31
38
23.815

%relativo
25,7%
69,2%
3,4%
0,4%
1,0%
0,1%
0,2%
100%

Tabela 2 - Indicadores de Esgotamento Sanitário - IBGE 2010
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4.2 Diagnóstico Operacional

Neste item, serão apresentados elementos constituintes do atual sistema de resíduos sólidos de
São Bento do Sul, descrevendo as condições físicas, operacionais e de manutenção identificadas.
Se fôssemos considerar como principal, o Decreto n° 7.217/10 que regulamentou a Lei
11.445/07, as definições dos serviços públicos de limpeza seriam:
Dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos
Art. 12. Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as atividades de coleta e
transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por
compostagem, e disposição final dos:
I - resíduos domésticos;
II - resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e
qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do titular, sejam considerados resíduos
sólidos urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da
norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e
III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana, tais como:
a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros
públicos;
b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos;
c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais
em logradouros públicos;
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso
aberto ao público.
Entretanto, por se tratar de um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a Lei principal
que consideraremos para a definição e relação de todos os resíduos, será a Lei n° 12.305/10
regulamentada pelo Decreto n° 7.404/10.
A seguir, apresentamos a relação de todos os resíduos, quanto a sua origem, conforme previsto
no Art. 13 da Lei 12.305/2010, descrevendo em seguida a sua atual situação no cenário municipal.
- Resíduos Sólidos Domiciliares;
- Resíduos de Limpeza Urbana;
- Resíduos dos Serviços de Públicos de Saneamento Básico;
- Resíduos Industriais;
- Resíduos de Serviços de Saúde;
30

PMGIRS – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - SÃO BENTO DO SUL

- Resíduos da Construção Civil;
- Resíduos Agrossilvopastoris;
- Resíduos de Serviços de Transportes;
- Resíduos de Mineração.

Observações:

1. Os Resíduos Sólidos Urbanos, são englobados (originários) dos resíduos sólidos domiciliares e
dos resíduos de limpeza urbana.
2.

Os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, são os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos como resíduos de limpeza urbana, resíduos dos serviços
públicos de saneamento básico, resíduos dos serviços de saúde, da construção civil e de
transportes.

3. A descrição dos resíduos, poderá sofrer mudanças na nomenclatura e na sua descrição de
acordo com o que preconiza a Lei n° 12.305, devido o tipo de serviço administrado e gerenciado
pelo Município, de acordo com as suas características internas.

Um exemplo disso é a inclusão dos resíduos da Logística Reversa, denominados aqui de RLP.
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4.2.1 Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD

De acordo com o Manual de Orientação para Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, do Ministério
do Meio Ambiente, os Resíduos Sólidos Domiciliares– RSD, correspondem aos resíduos originários de
atividades domésticas em residências urbanas, sendo compostos por resíduos secos, resíduos úmidos e
rejeitos.
A Empresa Consultora, como medida simplificadora, considerou incluso nos Resíduos
Domiciliares aqueles provenientes de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, desde
que possuam características de domiciliares.
Na abordagem dos Resíduos Domiciliares, adotamos aquela utilizada pelo Ministério do Meio
Ambiente, através do seu “PLANOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: MANUAL DE ORIENTAÇÃO”, que
subdivide o tópico em Resíduos Secos, Resíduos Úmidos e Rejeitos.
Os resíduos secos são constituídos principalmente por embalagens fabricadas a partir de
plásticos, papéis, vidros e metais diversos, ocorrendo também produtos compostos pelas embalagens
“longa vida” e outros. Há predominância de produtos fabricados com papéis (39%) e plásticos (22%),
conforme levantamento realizado pelo Compromisso Empresarial pela Reciclagem (VILHENA, 2001). Em
outras palavras, consideraremos estes resíduos como sendo aqueles possíveis de “reciclagem”.
Já os resíduos úmidos são constituídos principalmente por restos oriundos do preparo dos
alimentos. Contém partes de alimentos in natura, como folhas, cascas e sementes, restos de alimentos
industrializados e outros. Em outras palavras, consideraremos estes resíduos como sendo aqueles de
origem “domiciliar” sem possibilidade de reciclagem.
Os rejeitos referem-se às parcelas contaminadas dos resíduos domiciliares, tais como
embalagens que não se preservaram secas, resíduos úmidos que não podem ser processados em
conjunto com os demais, resíduos das atividades de higiene e outros tipos, ou segundo a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, que podem ser definidos como resíduos 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.
O diagnóstico dos RSD foi estruturado seguindo o ciclo dos resíduos sólidos na sua geração,
acondicionamento, coleta, transporte e destinação final.
Portanto, neste item, descreveremos os resíduos úmidos (domiciliares), secos (recicláveis) e rejeitos
(disposição final) por entendermos que se tratam da mesma cadeia, ou seja, dos resíduos sólidos de
origem domiciliar e comercial.
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4.2.1.1

Geração

Em São Bento do Sul os resíduos domiciliares são coletados juntamente com os resíduos
comerciais, não sendo possível, portanto, diagnosticar a quantidade de resíduos coletados
individualmente. Os resíduos domésticos e comerciais tiveram um aumento no período de 2004 à 2011
de 21,67% o que representa um crescimento anual de 2,48%.
A seguir apresentamos os dados dos últimos anos referentes à geração de Resíduos Sólidos
Domiciliares no Município de São Bento do Sul.

Figura 3 - Média de geração de resíduos no Município

Composição Gravimétrica dos Resíduos:
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, em sua versão preliminar, traz uma composição
gravimétrica nacional de RSD, contendo os seguintes percentuais:
Composição
Resíduos Secos
Resíduos Úmidos
Rejeitos
Total RSU

%
31,90
51,40
16,70
100,00

Tabela 3: Composição Gravimétrica RSU - Nacional

Com o objetivo de determinar as quantidades de cada material num determinado volume de lixo em
São Bento do Sul foram realizadas a análise gravimétrica conforme segue:


Amostragem = 150 unidades habitacionais distribuídas em bairros distintos conforme
demonstrado em quadro abaixo;
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Aproximadamente 478,5 pessoas;
Peso total da amostra = 826,66 kg;
Volume total da amostra = 19,01 m³ ou 19001 litros
Peso específico médio = 91,52 kg/m³

Amostra
1
2
3
4
5

Bairros
Serra Alta e Ind. Sudoeste
Schramm e 25 de Julho
Colonial , Boehmerwald e Rio Negro
D Francisca, Bela aliança, Brasília, Centenário, Parque Mariane e
Progresso
Centro, Mato Preto, Alpino, Lençol, Cruzeiro, Oxford, RV
estação e RV povoado

Quantidade
25
17
21
35
52

Quadro 1 - Amostragem dos resíduos

As tabelas abaixo, demonstram a composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no
Município de São Bento do Sul.

PAPEL

PLÁSTICO

VIDRO

MAT ORG.

MATERIAIS
Papel, jornal e papel cartão
Papelão
tetra pack
PAPEL
% do total

Média peso (kg)
9,28
4,28
2,54
16,10
9,74

Média volume(m³)
0,21
0,14
0,18
0,53
13,91

MATERIAIS
Plástico duro
PET
Plástico filme
Plástico colorido
sacolas
PLÁSTICO
% do total

Média peso (kg)
6,00
2,88
1,72
1,98
3,80
15,50
9,38

Média volume(m³)
0,34
0,26
0,23
0,16
0,17
1,16
30,39

MATERIAIS
Vidro incolor
Vidro colorido
VIDRO
% do total

Média peso (kg)
4,98
2,40
7,38
4,46

Média volume(m³)
0,04
0,01
0,05
1,30

Média peso (kg)
75,18
2,48
77,66
46,97

Média volume(m³)
0,42
0,01
0,43
11,38

MATERIAIS
Matéria orgânica putrescível
Poda
ORGÂNICO
% do total
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METAIS

REJEITOS

INERTES

OUTROS

MATERIAIS
Material ferroso
alumínio
METAL
% do total

Média peso (kg)
3,47
1,54
5,01
3,03

Média volume(m³)
0,08
0,06
0,14
3,77

MATERIAIS
Rejeito BWC
bandejas isopor, plástico
metalizado e outros
REJEITOS
% do total

Média peso (kg)
23,84

Média volume(m³)
0,30

7,68

1,05

31,52
19,06

1,35
35,44

MATERIAIS
Agregado fino
Pedra/cerâmica
INERTES
% do total

Média peso (kg)
0,40
2,52
2,92
1,77

Média volume(m³)
0,00
0,01
0,01
0,20

Média peso (kg)
1,34
4,58
3,32
9,24
5,59

Média volume(m³)
0,01
0,10
0,03
0,14
3,61

MATERIAIS
madeira
pano/trapo
couro, nylon, corino e outros
OUTROS
% do total

Quadro 2 - Amostragem dos resíduos

A seguir descrevemos a média de peso proporcional da amostra, por tipo de resíduo.

Figura 4 - percentual médio de resíduos em peso
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Portanto, para São Bento do Sul, temos a seguinte composição gravimétrica (em peso):
Composição
Resíduos Secos
Resíduos Úmidos
Rejeitos
Total RSU

%
34,00
47,00
19,00
100,00

Tabela 4: Composição Gravimétrica RSU – município de São Bento do Sul

Observando os dados Nacionais e comparando com o do Município, temos a seguinte
informação:
Composição
Resíduos Secos
Resíduos Úmidos
Rejeitos
Total RSU

Nacional (%)
31,90
51,40
16,70
100,00

São Bento do Sul (%)
34,00
47,00
19,00
100,00

Tabela 5: Comparativo entre Composição Gravimétrica Nacional e Municipal

A seguir descrevemos a média de volume proporcional da amostra, por tipo de resíduo.

Figura 5 -percentual médio de resíduos em volume
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4.2.1.2

Acondicionamento

O acondicionamento é a preparação dos resíduos, pelo gerador, de forma sanitariamente
adequada, compatível com o tipo, quantidade dos resíduos sólidos e, principalmente, com as formas de
coleta.
O envio dos resíduos à sua destinação final envolve uma fase interna e outra externa. A
primeira, sob a responsabilidade do gerador (residência, estabelecimento comercial, etc.) compreende
coleta interna, acondicionamento e armazenamento. A fase externa abrange o serviço público de coleta,
sendo de responsabilidade das administrações municipais.
Na etapa que precede a coleta externa, os resíduos devem ser confinados em locais e
recipientes adequados para serem posteriormente coletados e, assim, evitar:


Acidentes, com o derramamento dos resíduos nas calçadas ou vias;



Proliferação de animais e insetos indesejáveis e perigosos, tais como moscas, ratos e
baratas;



Impacto visual e olfativo;



Heterogeneidade, no caso de haver a coleta seletiva.

Embora o acondicionamento seja de responsabilidade do gerador, a administração municipal
deve exercer as funções de regulamentação, educação e fiscalização, visando assegurar condições
sanitárias adequadas.
A forma de acondicionamento dos resíduos geralmente é determinada pela sua quantidade,
composição e movimentação (tipo de coleta, frequência). De maneira geral, os recipientes devem ser
estanques, resistentes e compatíveis com o equipamento de transporte.
A forma de acondicionamento dos resíduos pode ser regulada pelos Códigos de Obras e
Edificações Municipais, que determinarão se todas as edificações deverão prever local para
armazenamento de resíduos sólidos no alinhamento interno ao lote, onde o mesmo deverá permanecer
para a coleta externa.
No município não há definições de padrões mínimos e máximos para os acondicionadores, o que
dificulta a logística e afeta ou pode afetar a ergonomia e saúde dos operadores de coleta (garis), como
os condicionadores muito elevados ou os que encontram-se dentro dos muros/cercas e com um
distanciamento destes, os quais podem acarretar em acidentes com animais domésticos.
As fotos que seguem demonstram exemplos de acondicionadores de resíduos no município.
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Foto 1 - Acondicionador residencial

Foto 2 - Acondicionador residencial
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Foto 3 - Acondicionador comercial

Foto 4 - Acondicionador público/residencial
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Foto 5 - Acondicionador residencial

Foto 6 - Acondicionamento na calçada (comercial)

Foto 7 - Acondicionador comercio/Industria
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Foto 8 - Acondicionador coletivo

Foto 9 - Acondicionamento na calçada (residencial)

41

PMGIRS – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - SÃO BENTO DO SUL

Foto 10 - Acondicionamento na calçada/via (residencial)

Foto 11 - Acondicionador residencial (reciclável e não reciclável)

Além da coleta convencional, com os acondicionadores individuais porta a porta, a empresa
contratada para prestar o serviço de coleta domiciliar, utiliza o sistema de coleta com os
acondicionadores coletivos, os quais possuem a capacidade volumétrica diferenciada. De acordo com a
empresa prestadora de serviço, os contentores são distribuídos pela cidade conforme necessidade,
como em ruas de difícil acesso e em locais coletivos (cemitérios, praças, etc).
A seguir, apresentamos algumas fotos dos contentores coletivos, que são utilizados pela
empresa prestadora do serviço de coleta domiciliar para facilitar o serviço, sendo 20 firmados pelo
contrato.
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Foto 12 - Acondicionador Coletivo
Foto 14 - Acondicionador Coletivo/Associação de
Catadores

Foto 15 - Acondicionador Coletivo
Foto 13 - Acondicionador Coletivo
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A lista a seguir apresenta os 22 endereços dos locais onde ficam os 26 acondicionadores
coletivos.

Quadro 3 – Lista de locais dos contentores coletivos – Fonte PM São Bento do Sul
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4.2.1.3

Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Secos

A coleta de materiais recicláveis é efetuada pela empresa terceirizada Transresíduos,
possuindo filial no município na Rua João Malinowski, n° 300. Para a coleta de resíduos recicláveis a
empresa dispõe de um veículo e uma equipe de funcionários para a operação.

Foto 16 - Veículo utilizado na coleta seletiva

Os tópicos a seguir, apresentam, de forma sintetizada as principais diretrizes para o item coleta
seletivas elaboradas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo em 2009:


A coleta seletiva de materiais recicláveis deverá atender todo o Município e apresentar
frequência semanal, no período diurno, em 01 (um) turno, a critério da Prefeitura,
devendo ser recolhidos todos os resíduos a seguir especificados, desde que
comportados nas embalagens ou nos recipientes de padrão oficial.



O serviço de coleta seletiva poderá ser a critério da Prefeitura, sustado nos feriados civis
e religiosos, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o atendimento do
disposto na legislação trabalhista, ou outros dispositivos legais, como decorrência dessa
exigência.



A coleta seletiva poderá ser realizada duas vezes por semana em áreas com
características especiais, mediante aprovação expressa e prévia da Prefeitura, por
ofício.



A coleta deverá ser executada em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação,
ou que venham a ser abertas durante a vigência do Contrato, desde que acessíveis aos
veículos em marcha reduzida. Nos casos em que não haja possibilidade de acesso a
veículo coletor, a coleta deverá ser feita manualmente ou por outro método aprovado
pela Prefeitura.
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A Prefeitura reserva-se o direito de solicitar a qualquer momento, alterações no plano
de coleta a seu critério. O novo plano, depois de aceito, deverá ser implantado no
máximo em 10 (dez) dias.



É atribuição da Contratada executar o plano aprovado, dando ciência prévia dos locais,
dias e horários em que o serviço será executado, a todos os munícipes, através de
impresso, cuja impressão e distribuição será de sua responsabilidade, de acordo com o
modelo aprovado pela Prefeitura.



A contratada deverá utilizar no mínimo 01 (um) veículo coletor do tipo Baú em
duralumínio, de carregamento traseiro, com capacidade de 18 m3, na ativa e 01 (um)
veículo na reserva.



Cada veículo coletor deverá ser acompanhado de uma equipe de 01 (um) motorista e 03
(três) coletores.



A coleta de resíduos sólidos domiciliares recicláveis, não poderá ocorrer no mesmo dia
da coleta convencional.

A área de abrangência da coleta seletiva deverá ser de 100% do meio urbano.
Abaixo segue o quadro com os dias de coleta seletiva realizada nos bairros pela empresa
terceirizada.

Quadro 4 - Setorização da Coleta Seletiva – Fonte PM de São Bento do Sul

A figura a seguir, apresenta o mapa de setorização conforme os dias de coleta seletiva.
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Figura 6 - Mapa de Setorização da coleta seletiva
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Além da empresa terceirizada, a coleta de recicláveis é feita pela Cooperativa de Catadores de
Materiais Recicláveis de São Bento do Sul – COOPERCATSBS e por catadores autônomos.
A Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de São Bento do Sul encontra-se situada no
Bairro Brasília. Atualmente a cooperativa conta com um efetivo de cooperados que trabalham em uma
jornada de 8 horas/dia em um galpão.
O quadro que segue apresenta o histórico de salário/hora da cooperativa. As variações
acontecem devido a quantidade de materiais recebidos/produzidos pelos cooperados.

Figura 7 - Histórico de Salário/hora Coopercatsbs

Em São Bento do Sul, segundo informações, são coletados em média um total de 95 m³/mês ou
1.140 m³/ano, sendo 60 m³/mês coletados pela Cooperativa e 35 m³/mês pela empresa terceirizada.
A foto que segue apresenta o veículo de coleta seletiva da cooperativa, modelo Agrale 8.500
ano 2008 com baú.
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Foto 17 - Caminhão de coleta de resíduos recicláveis da Cooperativa

Depois de coletados, os materiais recicláveis são encaminhados ao galpão de triagem da
Cooperativa, onde são separados por categorias, prensados e aguardam serem vendidos.
A foto que segue, mostra a parte interna do galpão de triagem dos materiais recicláveis.

Foto 18 - Galpão de Triagem

Muitos dos materiais ficam armazenados do lado de fora do galpão, o que acarreta, por vezes,
em perdas.
O SAMAE utiliza projetos/palestras para a conscientização da separação dos materiais
recicláveis (secos/inorgânicos) dos rejeitos e não recicláveis (úmidos/orgânicos).
As fotos que seguem apresentam a prensa utilizada para compactar os materiais recicláveis.
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Foto 19 - Prensa de materiais

Observa-se nas fotos a seguir que o espaço está limitado e há do lado de fora materiais
estocados.

Foto 20 - Prensa e Galpão interno
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Foto 21 - Materiais já prensados e amarrados

Conforme relato dos cooperados, chega à cooperativa uma quantidade muito grande de rejeitos
(materiais que não são recicláveis). Este problema acarreta horas de trabalho desperdiçadas no
processo de triagem, destinação e na ocupação de espaço para o acondicionamento. Esta quantidade de
rejeitos confirma que não há um nível geral de conhecimento da população em relação aos materiais
que podem ser reciclados.

Foto 22 - Resíduos Não recicláveis

Observa-se, principalmente na área comercial, que não há uma padronização de
acondicionadores. Isto leva a colocação dos recicláveis de forma direta nas calçadas, o que possibilita a
ocorrência de perdas devido às chuvas. Tal fato pode gerar entupimento das sarjetas e
consequentemente o alagamento das vias públicas.
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Foto 23 - Deposição inapropriada de recicláveis

Conforme o artigo 18 da Lei N. 12.305/10, serão priorizados os municípios que implantarem a
coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
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4.2.1.4

Coleta e Transporte dos Resíduos Úmidos

A coleta, transporte e descarga de resíduos domiciliares no Município são realizados por
empresa terceirizada.
A coleta é efetuada pela empresa Transresíduos que possui filial no município no endereço
Rua João Malinowski, 300.

Figura 8 - Localização da filial da empresa Transresíduos em São Bento do Sul

A Transresíduos foi fundada em 1976, como uma empresa especializada em limpeza pública e
industrial que busca desenvolver soluções inteligentes para a correta gestão de resíduos industriais,
comerciais e urbanos, oferecendo serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos coletados.
O resíduo domiciliar tem seu início em residências, gerado à partir dos bens de consumo,
alimentação entre outros. Indica-se a separação conforme a capacidade de reciclagem, cabendo esta
separação em recicláveis (secos) e não recicláveis (úmidos). Contendo desta forma dois tipos de
operação de coleta; a coleta convencional e a seletiva.
Os tópicos que seguem apresentam, de forma sintetizada as principais diretrizes do Projeto
Básico para Coleta, Transporte, Transbordo e Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares no
município de São Bento do Sul, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo em
2009:


A coleta convencional recolhe os resíduos de coleta domiciliar, estabelecimentos
públicos e da prestação de serviços, comércios e indústrias, estes últimos desde que
tenham as características dos resíduos domiciliares e não ultrapassem o volume de 100
litros diários por ponto de coleta.
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Não serão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos domiciliares para efeito
de remoção obrigatória: terra, areia, entulho de obras públicas ou particulares, e
resíduos industriais. Nesses casos, os resíduos deverão ser levados ao ponto de destino
pelo próprio produtor.



A coleta deverá ser executada em todas as vias públicas abertas a circulação ou que
venham a ser abertas durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos em marcha
reduzida.



Nos casos em que não haja possibilidade de acesso ao veículo coletor, a coleta deverá
ser feita manualmente.



A contratada para facilitar o serviço do subitem anterior , poderá submeter à aprovação
da Administração Municipal a utilização de caixas coletoras “containeres” acima de 1,0
m³ ou de outro sistema equivalente.



Havendo aumento do volume de resíduos a recolher em conseqüência do acréscimo da
população, o número de estabelecimentos comerciais e industriais, de novas feiras livres
ou por outra ocorrência prevista, poderá a Prefeitura determinar à contratada que
aumente o número de veículos coletores da sua frota, assim como a mão de obra.



Cada veículo coletor deverá ser acompanhado de uma equipe de 01 (um) motorista e 03
(três) coletores.

Diretrizes para Veículos Coletores e Outros Equipamentos:


O número de veículos coletores compactadores deverá ser no mínimo 4 (quatro), com
capacidade mínima de 15 m³, sendo que as marcas, os modelos, a capacidade acima da
mínima e outras características dos veículos e equipamentos, ficam a critério da
contratada, desde que, respeitando as seguintes condições: Parcela de 20% (vinte por
cento) a mais da frota prevista, mantida como reserva, para caminhões coletores
compactadores , limitado ao mínimo de 01 (um) veículo.



Carrocerias de tipo especial para a coleta de lixo domiciliar, com carregamento traseiro,
adequada ao chassi, fechada para evitar despejos de resíduos nas vias públicas, provida
de sistema de compactação , esvaziamento e descarga automática, sem necessidade de
manuseio para o seu esvaziamento, dotadas de suporte para pá e vassouras, que
constituem os equipamentos obrigatórios.



Os veículos deverão possuir, além de placas regulamentares, as indicações necessárias
ao recolhimento pela contratada e telefone para reclamações, na forma estabelecida
pela Administração Municipal.
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A contratada deverá dispor de instalação fixa para atendimento ao público, provido de
telefone para solicitação e/ou reclamação em local de fácil acesso em área central do
Município.

A coleta convencional no município é executada no modelo porta a porta, a qual as equipes de
coleta passam com os veículos nas vias do município recolhendo os resíduos acondicionados
individualmente. Em alguns pontos, a coleta é feita em acondicionadores coletivos.
CRONOGRAMA DA COLETA
DIA

LOCAIS

INÍCIO

Seg

LENÇOL - 25 DE JULHO - COLONIAL - CRUZEIRO - CENTRO

18:30

Ter

SERRA ALTA - MATO PRETO - BRASILIA - CENTENARIO - CENTRO

18:30

Qua

LENÇOL - 25 DE JULHO - COLONIAL - CRUZEIRO - CENTRO

18:30

Qui

SERRA ALTA - MATO PRETO - BRASILIA - CENTENARIO - CENTRO

18:30

Sex

LENÇOL - 25 DE JULHO - COLONIAL - CRUZEIRO - CENTRO

18:30

Sáb

SERRA ALTA - MATO PRETO - BRASILIA - CENTENARIO - CENTRO

18:30

Quadro 5 – Cronograma de Coleta convencional

O mapa a seguir, apresenta a setorização da coleta domiciliar:
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Figura 9 - Mapa de Setorização da Coleta Convencional
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A população atendida no município pela coleta de resíduos convencional é estimada em 98,5
% da população total, sendo 100% da população urbana e 68% população rural.
A foto que segue apresenta veículo de coleta utilizado no Município.

Foto 24 - Veículo de Coleta Convencional

Foto 25 - Veículo e equipe de coleta

É notório nos municípios que possuem infra-estrutura de acondicionamento público e coleta
pública, que não se observa resíduos no ambiente (chão), como pode ser observado na foto que segue.
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Foto 26 - Acondicionador Público

Já na foto abaixo, no ponto de ônibus, que não possui acondicionador, observa-se resíduos em
seu entorno.

Foto 27 - Local sem acondicionador
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4.2.1.5

Disposição Final dos Resíduos Sólidos

O aterro sanitário é a forma de destino final mais empregada no Brasil. Trata-se de técnica,
baseada em princípios de engenharia, de disposição de resíduos sólidos no solo, de forma a não causar
danos à saúde pública e ao meio ambiente. A técnica tem como requisitos mínimos a impermeabilização
do solo, sistema de drenagem de gases, águas pluviais e líquidos percolados, o cercamento da área,
ausência de catadores, além de controle de entrada de resíduos. A compactação, para confinar os
resíduos à menor área possível é imprescindível, assim como a cobertura diária dos resíduos com uma
camada de material inerte. O tratamento dos líquidos percolados deve ser eficiente, segundo critérios
da legislação pertinente vigente.
A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares é realizada no Aterro Sanitário Rio Vermelho,
localizado na Estrada Banhados(III), Rio Vermelho, com coordenadas 26°15’ Sul e 49°20’ Oeste.
Atualmente conta com a LAO – Licença Ambiental de Operação n° 135/2010, com validade até
junho de 2014.
O Aterro Sanitário, inaugurado em 4.11.10, pertence ao Município, contando com área de
aproximadamente 184.000 m², ocupando uma área de disposição final de 14.700 m².
Anteriormente fazia-se o transporte dos resíduos para a cidade de Mafra, a 70 Km, sendo
utilizado uma área no antigo lixão para fazer o transbordo.
A operação do aterro sanitário atualmente é feita pela empresa Transresíduos, com filial em São
Bento do Sul.
A figura que segue apresenta o layout do Aterro Sanitário de São Bento do Sul (Rio Vermelho).

Figura 10 – Layout do aterro sanitário

59

PMGIRS – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - SÃO BENTO DO SUL

Fonte: Projeto do Aterro Sanitário

O aterro compreende duas células que deverão durar cerca de 20 anos, conforme a estimativa
de lixo gerada na época no município. Cada célula é revestida com uma manta de impermeabilização do
solo e conta com sistema de drenagem evitando a contaminação do lençol freático pelo chorume.
A vida útil de projeto estimada para o aterro sanitário de São Bento do Sul é até o ano de 2031.
As fotos a seguir ilustram o aterro sanitário.

Foto 28 - Entrada do Aterro
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Foto 29 - Balança de pesagem

Foto 30 - Frente de Trabalho
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Foto 31 - Células de disposição de RSU

A figura a seguir ilustra a localização do aterro sanitário.

ATERRO SANITÁRIO

Figura 11 - Localização do Aterro Sanitário (Rio Vermelho)
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4.2.1.5.1 Aspectos Operacionais
O município de São Bento do Sul gerou e destinou ao aterro em média a quantidade de 1.177
ton/mês de resíduos sólidos domésticos, contabilizando os resíduos aterrados de julho de 2010 a junho
de 2013.

PESO (KG)
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000

PESO (KG)

400.000
200.000
-

Figura 12 – Gráfico da geração dos resíduos destinados ao aterro do município

O quadro que segue apresenta a quantidade produzida mensalmente no ano de 2013. Na
média, a quantidade fica em 1.204 toneladas mensais.

Jan
1.258

Quantidade de resíduos primeiro semestre 2013 (t)
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
1.144
1.163
1.325
1.211
1.125

Média
1.204

Tabela 6 - Quantidade de resíduos semestre 1/2013

A produção mensal dos Resíduos sólidos e urbanos em 2010 e 2011 estão demonstrados no
quadro abaixo.
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Figura 13 - Produção mensal de RSU 2010/2011

A geração de RSU no Brasil registrou crescimento de 1,8%, de 2010 para 2011, índice percentual
que é superior à taxa de crescimento populacional urbano do país, que foi de 0,9% no mesmo período,
conforme demonstram os dados. O aumento observado segue tendência constatada nos anos
anteriores, porém em ritmo menor.
A quantidade de resíduos por habitante urbano (kg/hab.dia) em São Bento do Sul, no ano de
2011, segue demonstrada no gráfico abaixo.
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Figura 14 - Produção per capta de RSU de São Bento do Sul/2011
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4.2.1.5.2 Ampliação do Aterro Sanitário
O Aterro Sanitário de São Bento do Sul, necessitará de ampliação e melhorias. Estas ampliações,
estimadas para os próximos anos, demandarão investimentos do Município para dar continuidade com
a destinação final dos rejeitos de forma correta no meio ambiente.
Portanto, será muito importante efetuar uma previsão de gastos com a ampliação das novas células e
etapas do aterro, visando não passar por dificuldades devido a falta de planejamento e
consequentemente de dinheiro para investir no empreendimento.
A seguir, apresentaremos um cálculo básico que ajudará na avaliação dos custos que serão necessários
relacionados aos investimentos do Aterro Sanitário.
DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS:
IMPLANTAÇÃO:
Cálculo estimado de acordo com Nota Técnica SNSA n° 492/2010 do Ministério das Cidades
valor percapita para população de até 75 mil habitantes
111,00
População (2014):
78.912
Valores para 20 anos (horizonte plano) - quantidade de resíduos depositados (t)
288.000,00
Valores investimentos (para 20 anos, considerando a pop. e o valor percapita):
8.759.190,91
em R$/t
30,41

Portanto, num horizonte de20 anos, serão necessários investimentos na ordem de R$ 8,7 milhões de
reais, o que custará em média R$ 30,41 /t destinada ao aterro para sua ampliação.

66

PMGIRS – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - SÃO BENTO DO SUL

4.2.1.5.3 Controle de Impactos
Em função dos impactos gerados, os Aterros Sanitários devem possuir infra-estrutura
suficiente para controlar os impactos.
No atual aterro, os seguintes aspectos foram considerados na implantação das obras:


Camada de 50 centímetros de argila compactada;



Manta sintética de polietileno de alta densidade de 2,0 milímetros;



Manta de geotêxtil não-tecido (BIDIM) de 300 gramas por metro quadrado;



Camada drenante de areia fina média.

Figura 15 – Representação esquemática da impermeabilização da base do aterro sanitário de São Bento do Sul

O sistema de drenagem de águas pluviais instalado tem o objetivo de desviar o escoamento,
evitando infiltração na massa de resíduos, reduzindo o volume de chorume e ainda evitando a erosão de
taludes.
Conforme projeto do aterro sanitário há na região do mesmo duas nascente, formadoras do rio
Banhados e as quais de acordo com relatório, encontram-se canalizadas e desviadas do aterro.
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No processo de decomposição natural da massa de lixo do aterro sanitário ocorre a formação de
gases, ao quais seguirão caminhos preferenciais através da drenagem de gás. Os gases gerados, são
desta forma captados e queimados.
A foto que segue apresenta o tubo de saída da drenagem do gás.

Foto 32 - Dreno de gás

O recobrimento dos resíduos possui grande importância para a não geração de vetores como
urubus e roedores, espalhamento de resíduos pelo vento, infiltração de águas pluviais, etc. Este
recobrimento é feito com argila.
Para o recobrimento diário, que ocorre nos últimos procedimentos do dia, o projeto definiu uma
cobertura de até 30 cm de altura. Para cobertura final, o projeto do aterro definiu uma camada de 60
cm.
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Figura 16 - Modelo de recobrimento
Fonte: Projeto Aterro Sanitário de São Bento do Sul

Para o recobrimento utiliza-se o material retirado das escavações das células formadoras do
aterro.
Os líquidos percolados, denominados de chorume são coletados por um sistema de drenagem
de percolados, construído na base do sistema de impermeabilização do aterro e conduzidos ao sistema
de tratamento, formado por lagoas de estabilização e zona de raízes.
Todas as lagoas possuem impermeabilização de fundo com uma camada de geomembrana de
PEAD de 1,0 mm.
A figura que segue apresenta a concepção da planta baixa das 3 lagoas de tratamento do líquido
percolado do aterro (chorume).
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Figura 17 - Layout das lagoas de tratamento
Fonte: Projeto Aterro Sanitário de São Bento do Sul

O sistema de tratamento de percolado é composto por:


Lagoa Anaeróbica: Tratamento com organismos anaeróbio do ambiente. Redução em média de
60% da matéria carbonácea, ou seja, redução da DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio).
- Largura: 19,00m
- Comprimento: 34,00m
- Profundidade: 2,00m
-Volume: 1.292,00m³



Lagoa Facultativa: Tratamento com arganismos anaeróbios e aeróbios do ambiente. Redução de
80% a 85% da matéria carbonácea, ou seja redução da DBO.
- Largura: 28,00m
- Comprimento: 63,00m
- Profundidade: 1,50m
-Volume: 2.646,00m³



Lagoa de Maturação: Favorece a predominância do tratamento com organismos aeróbios do
ambiente e ainda a eliminação de patogênicos através da temperatura elevada e radiação
ultravioleta natural do sol.
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- Largura: 43,00m
- Comprimento: 73,00m
- Profundidade: 1,50m
-Volume: 4.708,00m³
As lagoas foram calculadas considerando uma precipitação média anual de 1.500 mm.
Segue as fotos do sistema de tratamento de líquidos percolados do Aterro Sanitário

Foto 33 - Lagoa anaeróbica
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Foto 34 - Lagoa facultativa

Foto 35 - Lagoa de maturação

Atualmente a Fundação do Meio Ambiente do Estado – FATMA pediu adequações no sistema de
tratamento de chorume, visto os problemas ocorridos na lagoa de maturação, conforme foto acima.
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Foto 36 - Lançamento em córrego depois do tratamento
O monitoramento das águas superficiais e subterrâneas visa avaliar, a influência do aterro
nesses mananciais, principalmente no aquífero livre, o qual é aquele que tem seu limite superior
definido pela superfície freática e, portanto, está sob condições da pressão atmosférica.
O monitoramento é feito através de seis poços, dois localizados à montante e quatro à jusante
do aterro.
As análises são efetuadas por empresa terceirizada.
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Foto 37 - Poço de Monitoramento 1

Foto 38 - Poço de monitoramento 2
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Foto 39 - Poço de monitoramento 3

Foto 40 - Poço de monitoramento 4
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Foto 41 - Poço de monitoramento 5
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4.2.1.5.4 Análises
O monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas é realizado através de uma
campanha de amostragem na área do aterro sanitário, analisando-se os parâmetros estabelecidos pelo
quadro a seguir:

Item

Águas
superficiais

Periodicidade
Trimestral
montante e
jusante

Trimestral
Poço de
Águas
monitoram.
subterrâneas
(montante e
jusante)

Parâmetros
pH

Materiais
sedimentáve
is

Oxig.
Dissolvido

Turbidez

pH

Materiais
flutuantes

DBO5

DQO

Sólidos
Totais
dissolvidos

Nitrato

Fenóis

Turbidez

Alumínio

Chumbo

Cloreto

Cobre

Mercúrio

Zinco

Escher. Coli

Enterococos

pH

Tratamento
efluente

Trimestral
entrada e
saída da ETE

Óleos
vegetais e
gorduara

Materiais
Materiais
sedimentáve
flutuantes
is
Óleos
vegetais e Cobre total
gorduras
animais

Zinco Total Arsênio total

DBO5

DQO

Prata total

Coliformes Condutivida
termotoler de Elétrica
Óleos e
graxas

Óleos
minerais

Mercúrio
total

Níquel total

Selênio total

Fenóis

Oxig.
Dissolvido

Quadro 6 - Parâmetros e peridiocidade das análises

O quadro que segue apresenta os laudos analisados no período de julho de 2012 a junho de
2013.
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PARÂMETROS ANALISADOS
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
Materias Flutuantes (mg/l)
Materiais Sedimentáveis (mg/l)
Oxigênio Dissolvido (mg/l)
pH
Turbidez (NTU)

Água doce

Montante

Jusante

Montante

Jusante

Montante

Jusante

Montante

Jusante

VMP = Valor
Máximo Permitido

jul/12

jul/12

nov/12

nov/12

mar/13

mar/13

jun/13

jun/13

< 1,7
< 16,0
Ausente
0
1,9
6,19
5,01

< 1,7
< 16,0
Ausente
0,00
5,26
6,72
4,57

9,4
<30
Ausente
< 0,2
7,12
6,46
41,30

62,9
160
Ausente
< 0,2
6,15
6,82
7,76

3,7
<30
Ausente
< 0,2
6,33
7,39

29,2
36
Ausente
< 0,2
6,66
7,51

17
34
Ausente
< 0,2
5,97
6,52

18
47
Ausente
0,5
6,12
6,96

5,00
Ausente
>5
6,0 a 9,0
100

Quadro 7 - Laudos das análises

Observa-se que há problemas no aumento da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e a
Demanda Química de Oxigênio (DQO) que tiveram aumento de montante para jusante do ponto de
lançamento do efluente.
As análises do quadro que segue apresentam os parâmetros medidos de julho de 2012 a junho
de 2013, na entrada nas lagoas (efluente bruto) e na saída terceira lagoa (efluente tratado).

PARÂMETROS ANALISADOS

Lagoa de
tratamento

Efluente
Bruto

Efluente
Tratado

Efluente
Bruto

Efluente
Tratado

Efluente
Bruto

Efluente
Tratado

Efluente
Bruto

Efluente
Tratado

VMP = Valor
Máximo Permitido

jul/12

jul/12

nov/12

nov/12

mar/13

mar/13

jun/13

jun/13

Arsênio (mg/l)

0,10

Cádmio (mg/l)

0,10

Cobre (mg/l)
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
Fenóis Totais (mg/l)
Materiais flutuantes
Materiais Sedimentáveis (ml/l)
Mercúrio (mg/l)
Níquel (mg/l)
Óleos e Graxas(mg/l)
Óleos Minerais (mg/l)
Óleos vegetais e gorduars animais (mg/l)
Oxigênio Dissolvido (mg/l)
Nitratos (mg/l NO3)
Nitrito (mg/l NO2)
Nitrogênio Amoniacal (mg/l NH4-N)
Nitrogênio Total (mg/l N)
pH
Prata (mg/l)

-4

-4

-3

-3

-3

< 1,0x10
< 0,001

< 1,0x10
< 0,001

< 5,0x10

< 5,0x10

0,010

< 5,0x10

< 0,01

< 0,01

< 1,0x10-3

< 1,0x10-3

< 1,0x10-3

< 1,0x10-3

< 1,0x10-3

0,50

< 0,005

< 0,005

60mg/l ou 80% de redução

3.915,00
6.200,00
5,4
Ausente
0

72,10
218,00
0,13
Ausente
0,00

< 5,0x10-3
1.300,00
1.584,00
4,2
Ausente
< 0,2

< 5,0x10-3
89,30
184,00
< 0,05
Ausente
< 0,2

< 5,0x10-3
1.958,00
2.286,00
2,76
Ausente

< 5,0x10-3
146,00
277,00
<0,050
Ausente

< 5,0x10-3
129,00
428,00
0,11
Ausente

< 1,0x10-3
0,025

< 1,0x10-4
0,126
< 10,00
< 10,00
< 10,00
1,26
0,76
11,00
150,00
840,00
7,03

< 1,0x10-4
< 0,02
< 10,00
< 10,00
< 10,00
3,50
0,52
< 4,00
43,00
53,50
8,06
< 0,02

< 2,0x10-4
0,047
< 10,0
< 10,0
< 10,0
0,08
6,70
0,18
221,00
403,00
7,78

< 2,0x10-4
0,02
< 10,0
< 10,0
< 10,0
5,12
3,00
0,03
7,20
44,30
7,26

25,00
1,30
536,00
790,00
7,88

5,00
0,42
57,00
74,50
7,74

< 5,0x10-3

< 5,0x10-3

< 5,0x10-3

< 5,0x10-3

10,00
< 0,10
188,00
235,00
8,22
< 0,01

< 4,00
0,28
8,30
61,00
7,87
<0,10

-4

-3

-3

-3

< 5,0x10-3

< 8,0x10-3
0,221

< 8,0x10-3
0,018

0,20
Ausência
0,005
1,00
30v
30,00

20 mg/l
6,0 a 9,0
0,02

< 0,02
-4

Selênio (mg/l)

0,02

< 1,0x10

Zinco (mg/l)

1,00

0,17

< 1,0x10
0,18

< 5,0x10
0,022

< 5,0x10

< 5,0x10-3

< 5,0x10
0,218

< 7,0x10-3

58,00
270,00
0,1
Ausente

Quadro 8 - Controle de efluentes

Grande parte dos parâmetros manteve-se dentro dos valores permitidos. Observou-se valores acima do
permitido nas saídas do tratamento dos parâmetros Nitrogênio Amoniacal, nos meses de julho de 2012 e
março de 2013 e o parâmetro DQO não teve um alinhamento de redução.
As análises dos poços de monitoramento estão no quadro que segue.
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PARÂMETROS ANALISADOS
Alumínio
Chumbo (mg/l)
Cloretos mg/l Cl)
Cobre (mg/l)
Coliformes Termotoler. (NMP/100ml)
Condutividade (uS/cm)
Cor verdadeira (uH Pt-Co)
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
Enterecocos (UFC 100/100ml)
Escherichia coli (NMP/100ml)
Fenois Totais (mg/l)
Mercúrio (mg/l)
Níquel (mg/l)
Nitrato (mg/l NO3)
pH
Sólidos Sedimentáveis (ml/l)
Sólidos totais Dissolvidos (mg/l)
Turbidez (NTU)
Zinco (mg/l)

Água
Subterrânea
VMP = Valor
Máximo
Permitido
0,20
0,01
250,00
2,00
Ausência

Ausência
0,003
0,001
0,02
10,00

1000,00
5,00

PM-2

PM-1A

PM-3

PM-2A

PM-4

PM-5
nov/12

jul/12

jul/12

nov/12

jul/12

jul/12

nov/12

jul/12

0,08

< 0,10

< 0,10

0,07

0,57
2,80
0,13
0,00
107,60
22,40
0,00
87,000
0,00
Ausência
1,850

< 0,01
3,23
< 0,005
0,00
87,10
14,20
1,80
< 16,00
0,00
Ausência
0,027

4.190
0,018
2,15
0,01
14,00
73,70
5,50
47,500
113,000
0,00
14,00
0,033

< 0,10

< 0,01
101,73
< 0,005
0,00
635,00
11,30
2,90
< 16,00
0,00
Ausência
0,022

9,57
0,017
89,32
0,012
0,00
517,00
3,60
4,30
<30
0,00
Ausência
0,020

2,51

0,06
7,09

< 0,01
1,52
< 0,005
23,00
115,60
14,80
3,70
< 16,00
95,00
23,00
0,024

< 5,0x10-3
1,7

< 1,0x10-4
0,040

< 2,0x10-4
0,048

< 5,0x10-4
0,012

< 1,0x10-4
0,052

< 1,0x10-4
< 0,020

< 2,0x10-4

0,14
5,870
1,30
315,00
170,00
0,033

< 1,00
6,060
3,00
258,00
176,00
0,033

8,00
6,35
0,50
53,40
106,00
0,25

0,12
6,00
1,00
43,50
8,87
0,02

< 1,0x10-3
0,00
266,00
26,70
17,00
48,00
6,00
Ausência
0,022
< 5,0x10-4
0,003
7,00
6,03
0,30
132,90
34,90
0,049

< 2,0x10-4
< 5,0x10-3
<1,00
6,030
0,700
36,80
15,30
0,033

22,23
6,15
0,00
57,60
1,12
< 0,010

< 8,0x10-3
24,00
117,50
2,40
5,10
<0,30
0,000
24,00
0,057
< 5,0x10-3
22,03
5,99
<0,2
59,00
1,24
0,016

Quadro 9 - Análises dos poços de Monitoramento

Parte dos parâmetros ficou dentro dos valores permitidos. Os parâmetros mais críticos foram o
alumínio, chumbo, Coliformes Termotolerantes (Escherichia coli), níquel e nitrato. Estudos estão sendo
feitos para identificação e solução dos problemas.
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4.2.1.5.5 IQR do Aterro Sanitário
O índice de Qualidade de Aterros de Resíduos – IQR, foi criado pela CETESB (Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo). Esta metodologia mostra as condições
em que se encontram os sistemas de disposição final de resíduos sólidos urbanos, à partir de dados e
informações coletados no município e no aterro sanitário a ser avaliado.
São feitas inspeções no aterro onde as informações obtidas são aplicadas em um extenso
formulário padronizado (check list). Este formulário é constituído por 41 questões com informações
referentes a características do local, estrutura e operação. O resultado varia de 0 A 10 e classifica o
aterro como adequado, controlado ou inadequado.

IQR
0 A 6,0
6,1 A 8,0
8,1 A 10

AVALIAÇÃO
CONDIÇÕES INADEQUADAS
CONDIÇÕES CONTROLADAS
CONDIÇÕES ADEQUADAS

Tabela 7 - Parâmetros da avaliação do Aterro – Fonte: CETESB

As tabelas a seguir demostram o IQR do Aterro Sanitário de São Bento do Sul.
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Sub-item
Avaliação
Peso
Pontos
Avaliação das características do local na área do aterro
Adequada
5
Capacidade de suporte do solo
5
Inadequada
0
Proximidade de núcleos
Longe>500m
5
5
habitacionais
Próximo
0
Longe>200m
3
Proximidade de corpos de água
0
Próximo
0
Maior 3m
4
Proximidade do lençol freático de 1 a 3 m
4
2
de 0 a 1 m
0
Baixa
4
Permeabilidade do solo
4
Média
2
Alta
0
Suficiente
4
Disponibilidade de material para
2
Insuficiente
2
recobrimento
Nenhuma
0
Qualidade do material para
Boa
2
2
recobrimento
Ruins
0
Boas
3
Condições do sistema viário,
3
Regulares
2
trânsito e acesso
Ruins
0
Bom
4
Isolamento visual da vizinhança
4
Ruim
0
Local Permitido
5
Legislação da localização
5
Local Proibido
0
Total
34
Avaliação da infraestrutura da área de disposição de resíduos sólidos
Sim
2
Cercamento da área
2
Não
0
suficiente
6
Vida útil das valas
6
insuficiente
0
Adequadas
6
Dimensões das Valas
6
Inadequadas
0
Suficiente
2
Drenagem das águas pluviais Insuficiente
1
1
Inexistente
0
Bom
3
Acesso a frente de trabalho
3
Ruim
0
Sim
2
Atendimento a estipulações de
Parcialmente
1
2
projeto
Não
0
Total
20
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Condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos
Bom
4
Aspecto geral
3
Ruim
0
Não
4
Ocorrência de lixo a descoberto
4
Sim
0
Adequado
4
Recobrimento do lixo
4
Inadequado
1
Inexistente
0
Não
1
Presença de urubus ou gaivotas
1
Sim
0
Presença de moscas em grande Não
2
2
quantidade
Sim
0
Não
3
Presença de catadores
3
Sim
0
Não
3
Criação de animais
3
Sim
0
Descarga de resíduos de serviços Não
4
4
de saúde
Sim
0
Não/Inadequada
4
Descarga de resíduos industriais
4
Sim/Inadequada
0
Bom
2
Funcionamento da drenagem
1
Regular
1
pluvial definitiva
Inexistente
0
Boas
2
Manutenção dos acessos
Regulares
1
1
internos
Péssimas
0
Total
30

IQR = Índice de
Qualidade de
Resíduos
Total

= (Sub 1 + Sub 2 + Sub 3)/13
IQR =

6,461538462

Tabela 8 - IQR do aterro de São Bento do Sul

Como podemos verificar no IQR do aterro sanitário de São Bento do Sul, as condições referentes
a características do local, estrutura e operação são controladas.
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4.2.2 Resíduos de Limpeza Urbana
As atividades de limpeza pública, definidas na Lei Federal de Saneamento Básico, assim como na
Lei Federal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dizem respeito à varrição, capina, podas e
atividades correlatas; limpeza de escadarias, monumentos, sanitários, abrigos e outros; raspagem e
remoção de terra e areia em logradouros públicos; desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e
correlatos; e limpeza dos resíduos de feiras públicas e eventos de acesso aberto ao público (BRASIL,
2007a).
Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas dimensões, principalmente os
carreados pelo vento ou oriundos da presença humana nos espaços urbanos. É comum a presença de
areia e terra, folhas, pequenas embalagens e pedaços de madeira, fezes de animais e outros. As
atividades de varrição, muitas vezes, limitam-se às vias centrais e centros comerciais dos municípios.
Mesclam-se com as atividades de limpeza pública aquelas de caráter corretivo, que são feitas nos
costumeiros pontos viciados de cada município. Nestes pontos observa-se a presença significativa de
resíduos da construção, inclusive solo, resíduos volumosos e resíduos domiciliares. Os profissionais
encarregados da coordenação desta atividade em campo conseguem descrever a composição
percentual dos materiais recolhidos.
A Prefeitura atende os serviços públicos de varrição de via e logradouros através da Secretaria
de Obras. Os serviços de limpeza ocorrem com frequência diária, contando com uma equipe de 43
funcionarios.
Na Secretaria de Obras os serviços são divididos em quatro categorias:



Serviço de limpeza efetuados pelas Margaridas;



Serviço de roçada em espaços públicos;



Serviço de limpeza de cemitérios e



Serviço de limpeza de boca de lobos.

Os serviços de limpeza executados pelas “margaridas” são efetuados por 15 operadoras as quais
utilizam os seguintes equipamentos:



Vassouras;



Enxadas;



Carrinhos de mão;
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Sacos de lixo;



Pás de lixo;



Entre outros.

A figura que segue apresenta, em vermelho, as vias que são efetuadas os serviços de varrição.
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Figura 18 - Mapa de varrição
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As maiores demandas concentradas de varrição de espaços públicos ocorrem nas principais
festas municipais como; Schlachtfest, Festa da Colônia, Expoama, entre outras.
Os serviços de roçadas em espaços públicos agregam ainda podas, capinas e limpeza de rios,
conta com o total de 14 operadores e utilizam para a efetivação os veículos e equipamentos:


2 Mini carregadeiras 2010 e 2012(Bobcat);



1 caminhão (Ford F-4000/86);



1 camionete com carroceria (Toyota/92);



Machados;



Foices;



Roçadeiras;



Sopradores;



Luvas.



Entre outros

A disposição final dos resíduos de varrição, capina e poda atualmente estão sendo destinados à
terrenos baldios da prefeitura e particulares.
Os serviços de limpeza de cemitérios envolvem 9 operadores e utiliza para os serviços os
seguintes veículos e equipamentos:


1 pick-up (Ford Courier/05);



2 Camionete ¾ (Ford F-4000/86 e Agrale/90);



Pás;



Enxadas;



Carrinho de mão;



Colheres de pedreiro



Entre outros

Os serviços de limpeza de boca lobo são efetuados por 5 operadores que utilizam como
ferramentas:


Pás;



Cortadeiras;



Tijolos;



Entre outros.
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Os veículos e equipamentos são utilizados de acordo com a necessidade, assim como
eventualmente são utilizados equipamentos que não estão nas listas acima e que são bastante
específicos às necessidades.
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4.2.3 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico
São os resíduos gerados em atividades relacionadas às seguintes modalidades do saneamento básico:


Tratamento da água e do esgoto,



Manutenção dos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais.

Os resíduos são resultantes dos processos aplicados em Estações de Tratamento de Água - ETA’s
e Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s, ambos envolvendo cargas de matéria orgânica, e resíduos
dos sistemas de drenagem, com predominância de material inerte proveniente principalmente do
carreamento hidráulico que ocorre ao longo das sarjetas.
Critério para estimativa de Geração de Lodo:
A geração de lodo proveniente das estações de tratamento, sistemas de drenagem e manejo de
águas pluviais, raramente é conhecida. Em São Bento do Sul, não é diferente.
Contudo, não podemos deixar de estimar ou então usar um critério para que possa ser estimada
esta quantidade gerada, pois este tipo de material pode ter características de resíduo industrial Classe I,
o que pode ser verificado através de análises de laboratório.
É fundamental que este tipo de resíduo seja analisado de acordo com as suas características e
propriedades para verificar a tipologia do material e dessa forma classificá-lo com maior clareza e dar a
disposição final adequada ao mesmo.
Critério usado para estimativa de lodo em estações de tratamento:
Proporção de 0,03 kg de lodo/m³ de água/esgoto produzida (fonte: REALI, 1999).
Quanto aos serviços de limpeza da rede de drenagem urbana, não há uma estimativa para
calcular a produção de resíduos gerados nas galerias, bocas de lobo e poços de visita. Este tipo de
limpeza, realizado pelo Município é feito por equipe de manutenção preparada para efetuar o serviço
de desentupimento das galerias de acordo com a demanda, executando o serviço com veículos,
máquinas e equipamentos de acordo com a necessidade e complexidade do trabalho.
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4.2.4 Resíduos Industriais
Em seu artigo 13, a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS define “resíduos industriais”
como aqueles gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Entre os resíduos industriais,
inclui-se também grande quantidade de material perigoso, que necessita de tratamento especial devido
ao seu alto potencial de impacto ambiental e à saúde.
De acordo com a Resolução CONAMA n° 313/2002, Resíduo Sólido Industrial é todo resíduo que
resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados sólido, semi-sólido, gasoso – quando
contido, e líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto
ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da
melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de
tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição.
Em 1998 foi publicada a Resolução CONAMA n° 06, que obrigava as empresas a apresentarem
informações sobre os resíduos gerados e delegava responsabilidades aos órgãos estaduais de meio
ambiente para a consolidação das informações recebidas das indústrias. Com base nessas informações
seria produzido o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos.
Em 1999, o Ministério do Meio Ambiente – MMA , em parceria com o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, lançou edital de demanda espontânea
para os estados interessados, em apresentar projetos visando a elaboração de inventários estaduais de
resíduos industriais.
Em 2002, com a publicação da Resolução CONAMA n° 313, que dispõe sobre o Inventário
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais (RSI), a Resolução n° 06/1988 foi revogada. As obrigações
impostas pela Resolução CONAMA n° 313/02 serviriam como subsídio à elaboração de diretrizes
nacionais, programas estaduais e o Plano Nacional para Gerenciamento de RSI, uma vez que o
inventário é um instrumento fundamental de política visando o controle e a gestão de resíduos
industriais no país.
De acordo com o Art. 4º da Resolução CONAMA nº. 313/02 os seguintes setores industriais
deveriam apresentar ao órgão estadual de meio ambiente, no máximo um ano após a publicação dessa
Resolução, informações sobre geração, características, armazenamento, transporte e destinação de seus
resíduos sólidos: indústrias de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro; fabricação de
coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool; fabricação de
produtos químicos; metalurgia básica; fabricação de produtos de metal;fabricação de máquinas e
equipamentos, máquinas para escritório e equipamentos de informática;fabricação e montagem de
veículos automotores, reboques e carrocerias; e fabricação de outros equipamentos de transporte.
É importante ressaltar que essas informações deveriam então ser apresentadas ao órgão
ambiental.
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Figura 19 - Resíduos Industriais

O gráfico nos indica uma diferença considerável na geração de resíduos mensais, se
considerarmos por exemplo a geração de junho e de julho.
Este fato pode ter explicação devido a sazonalidade dos produtos gerados no parque industrial
da cidade, afetando assim a geração de resíduos.
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4.2.5 Resíduos de Serviços de Saúde
Para os estabelecimentos de saúde é exigida a elaboração e execução de um Plano de
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, condição para que o estabelecimento receba o
Alvará de Funcionamento. Este plano deve ser concebido com base na RDC 306/2004 e em outras
legislações e normas técnicas específicas. A ANVISA/MS conjuntamente com o Ministério do Meio
Ambiente em 2006 publicou o Manual em Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, um
instrumento operacional que orienta os geradores na elaboração e implantação do PGRSS.
Quanto à classificação dos RSS, deve-se observar o disposto no Regulamento Técnico – RT da
ANVISA/MS em vigor. A classificação está disposta no Apêndice I da RDC ANVISA nº 306/2004:
Grupo A - resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem
apresentar risco de infecção. Se sub-dividem em A1, A2, A3, A4 e A5;
Grupo B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao
meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade;
Grupo C - Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em
quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a
reutilização é imprópria ou não prevista;
Grupo D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares;
Grupo E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, escalpes,
ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos
capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no
laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
A observação de estabelecimentos de serviços de saúde tem demonstrado que os resíduos do
Grupos A, B, C e E são no conjunto, 25% do volume total. Os do Grupo D (resíduos comuns e passíveis de
reciclagem, como as embalagens) respondem por 75% do volume (MMA, 2011).
De acordo com o Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos elaborado pelo Governo
Federal em 2012, a geração média destes resíduos gira em torno de 5 kg diários para cada 1.000
habitantes.
Desta forma, com a população prevista em 2010, e a geração de resíduos estimadas em 5kg ao
dia para cada mil habitantes, podemos chegar a seguinte conclusão referente ao Município:
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População 2010
74.801

Per capita diária para cada 1000
habitantes (kg/dia)
5,00

Geração Estimada (t/ano)
134,65

Tabela 9 - Geração estimada de RSS para São Bento do Sul – t/ano

Porém, trata-se apenas de estimativa. O fundamental é que o Município conte com uma
estrutura bem definida visando ter todos os dados que garantam a rastreabilidade dos resíduos gerados
em cada estabelecimento gerador, seja público ou privado.
Situação de São Bento do Sul:
A responsabilidade dos serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos
químicos e infectantes de serviço de saúde gerados em estabelecimentos públicos do município de São
Bento do Sul é da prefeitura a qual terceirizou os serviços para a empresa Transresíduos Ltda, conforme
contrato em vigor. A responsabilidade dos estabelecimentos privados é do próprio gerador.
Para realizar o serviço no município, a empresa dispõe de 1 veículo, da marca Volkswagen com
baú revestido em fibra totalmente vedado para que não haja vazamento durante o transporte e dois
profissionais. O veículo é sinalizado com os dizeres e símbolos, bem como, placas indicativas dos tipos
de produtos transportados.
A Prefeitura paga atualmente, R$ 3.080,00 mensais a empresa contratada, para coletar e dar o
tratamento final adequado aos resíduos públicos da cidade.
Os resíduos de saúde são transportados por empresas especializadas e destinados ao município
de Chapecó, SC, onde parte é incinerada e parte é autoclavada. A empresa terceirizada possui um
veículo apropriado para o transporte e dois profissionais treinados.
Os resíduos de saúde do setor público contam com 23 pontos de coleta e no 1º semestre de
2011 coletaram as quantidades demonstradas no quadro abaixo:
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Mês

Kg

Janeiro

235,24

Fevereiro

646,50

Março

600,45

Abril

808,76

Maio

728,55

Junho

827,40

Julho

874,60

Total

4.721,50

Quadro 10 Quantidades de RSSS

Os Resíduos de saúde do setor privado do município de São Bento do sul são coletados em 77
estabelecimentos. Em 2010 foram coletadas 11.458 kg representando uma média mensal de 1.041 kg.
Nota-se uma grande diferença entre o que é coletado no Município e o que poderia ser
produzido, segundo o Manual de Gerenciamento de Resíduos.
Deve-se constantemente, avaliar estas informações com o intuito de verificar se as condições
atuais de coleta, tratamento e destino final estão deixando a desejar em algum aspecto.
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4.2.6

Resíduos da Construção Civil

A construção civil é um importante segmento da indústria brasileira, tida com um indicativo do
crescimento econômico e social. Contudo, também constitui uma atividade geradora de impactos
ambientais, e seus resíduos têm representado um grande problema para ser administrado, podendo em
muitos casos gerar impactos ambientais. Além do intenso consumo de recursos naturais, os grandes
empreendimentos colaboram com a alteração da paisagem e, como todas as demais atividades da
sociedade, geram resíduos.
O gerenciamento adequado dos Resíduos da Construção Civil – RCC, visando à promoção de
benefícios de ordem social, econômica e ambiental, devem garantir a segregação satisfatória, de
preferência no ato da geração ou nas áreas de destinação/disposição final. Estes resíduos devem ser
acondicionados e armazenados conforme estabelecido na legislação vigente, de modo que o processo
de coleta possa ser feito adequadamente.
A Resolução CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Esta legislação define que os geradores
de resíduos da construção civil deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. Sendo que os resíduos da
construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domésticos, em áreas de "bota fora",
em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. Segundo esta Resolução os
resíduos devem ser segregados por classes e destinados conforme demonstra a tabela a seguir:

Classe

Classificação

Disposição Final

A

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados: a) de construção, demolição, reformas
e reparos de pavimentação e de outras obras de
infra-estrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem; b) de construção, demolição,
reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de
processo de fabricação e/ou demolição de peças
pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meiosfios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Deverão ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou
encaminhados a áreas de aterro de
resíduos da construção civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura;

São os materiais recicláveis para outras
destinações, tais como: plásticos, papel/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;

B
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Classe

C

D

Classificação
Disposição Final
São os resíduos para os quais não foram
Deverão ser armazenados,
desenvolvidas tecnologias ou aplicações
transportados e destinados em
economicamente viáveis que permitam a sua
conformidade com as normas técnicas
reciclagem/recuperação, tais como os produtos
especificas.
oriundos do gesso;
São os resíduos perigosos oriundos do processo de
Deverão ser armazenados,
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e
transportados, reutilizados e
outros, ou aqueles contaminados oriundos de
destinados em conformidade com as
demolições, reformas e reparos de clínicas
normas técnicas específicas.
radiológicas, instalações industriais, etc.
Tabela 10 - Classificação dos RCC de acordo com a Resolução CONAMA 307

Resíduos da Construção Civil e Demolição – RCC:
Nestes resíduos predominam materiais trituráveis e recicláveis, como restos de alvenarias,
argamassas, concreto e asfalto, além do solo, todos designados como RCC classe A (reutilizáveis ou
recicláveis). Correspondem a 80% da composição típica desse material.
Estão presentes ainda, materiais facilmente recicláveis, como embalagens em geral, tubos,
fiação, metais e madeira. Este conjunto é designado de classe B (recicláveis para outras destinações) e
corresponde a quase 20% do total, sendo que metade desse percentual é devido às madeiras, bastante
usadas na construção.
O restante dos RCC são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/ recuperação e os resíduos
potencialmente perigosos como alguns tipos de óleos, graxas, impermeabilizantes, solventes, tintas e
baterias de ferramentas (MMA, 2011).
Resíduos Volumosos:
São constituídos por peças de grandes dimensões como móveis e utensílios domésticos
inservíveis, grandes embalagens, podas e outros resíduos de origem não industrial e não coletados pelo
sistema de coleta domiciliar convencional. Os componentes mais constantes são as madeiras e os
metais.
Dados de São Bento do Sul:
São Bento do Sul não possui nenhuma lei ou regulamento para os resíduos da construção civil.
Estes resíduos são de responsabilidade dos geradores e comumente são descartados em
terrenos baldios ou contratadas empresas de entulho, as quais também descartam em terrenos baldios
ou no próprio aterro, sem que haja uma gestão adequada quanto a controles ambientais bem como
licenciamento ambiental.
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O gerenciamento adequado dos RCC ainda encontra obstáculos pelo desconhecimento da
natureza dos resíduos e pela ausência de cultura de separação, entre outros. Dessa forma, conhecer e
diagnosticar os resíduos gerados possibilitará o melhor encaminhamento para o plano de gestão e o
gerenciamento dos RCC.
Em São bento do Sul foram coletados dados de duas empresas que recolhem este tipo de resíduo,
depositando em locais diversos, a pedido da população, visando aterrar a sua propriedade.


EMPRESA 1 = 47,8 ton/mês



EMPRESA 2 = 220 m³/mês
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4.2.7 Resíduos Agrossilvopastoris
Estes resíduos precisam ser analisados segundo suas características orgânicas ou inorgânicas.
Dentre os de natureza orgânica deve-se considerar os resíduos de culturas perenes (café,
banana, laranja, coco, etc.) e temporárias (cana, soja, milho, mandioca, feijão, etc.). Quanto às criações
de animais, precisam ser consideradas as de bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e outros,
bem como os resíduos gerados nos abatedouros e outras atividades agroindustriais. Também estão
entre estes, os resíduos das atividades florestais.
Os resíduos de natureza inorgânica abrangem os agrotóxicos, os fertilizantes e os produtos
farmacêuticos e as suas diversas formas de embalagens. Os grandes volumes de resíduos gerados e as
características daqueles que são de natureza orgânica têm pautado a discussão das possibilidades de
seu aproveitamento energético, visando a redução das emissões por eles causadas.
Resíduos Agrossilvopastoris Orgânicos:
O diagnóstico deste tipo de resíduo foi realizado com base nos dados de produção de 2011,
captados através de informações do site do IBGE, segregados por áreas, como por exemplo pecuária,
lavoura e silvicultura.
A geração de resíduos per capita pode ser obtida através dos dados captados no PNRS – Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, versão Preliminar, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente em
setembro de 2011 e que está em consulta pública.
As informações acerca dos produtos aqui apresentados foram obtidas do site do IBGE,
considerados os dados básicos referentes à agropecuária e agricultura, os mais importantes e com
maiores quantidades presentes no município, que desta forma, serviram de base para estimar a
produção de resíduos.
Contudo, algumas informações foram estimadas e igualadas a outras existentes como é o caso,
por exemplo, dos seguintes produtos:
Equinos, bubalinos e asininos como iguais à produção per capita dos bovinos, ou seja,
14,13t/ano;
Caprinos, ovinos e muares, como iguais à produção per capita dos suínos, ou seja, 0,54t/ano;
Banana e erva mate, iguais a 0,50t/ano;
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Produtos

Quantidade
cabeças

Bovinos
9.618
Equinos
473
Suínos
2.887
Caprinos
197
Ovinos
1.450
Galinhas
26.650
Galos, frangos e pintos
1.660.718
Vacas ordenhadas
1.298
Muares
530
Fonte: IGBE 2012 e PNRS Versão Preliminar

Produto

Quantidade
Produzida (t)

Banana
5.720
Erva Mate
125
Fonte: IGBE 2011 e PNRS Versão Preliminar

Produtos

Quantidade
Produzida (m³)

Madeira - lenha
167.000
Madeira em tora
613.000
Fonte: IGBE 2011 e PNRS Versão Preliminar

Geração Resíduo
Percapita (t/ano)

Geração de
Resíduos Total
(t/ano)

em %

14,13
14,13
0,54
0,54
0,54
0,01
0,01
14,13
0,54
Total:

135.859,06
6.681,36
1.546,47
105,53
776,72
149,90
9.341,28
18.334,90
283,90
173.079,12

34,22%
1,68%
0,39%
0,03%
0,20%
0,04%
2,35%
4,62%
0,07%
43,60%

Geração Resíduo
Percapita (t/ano)

Geração de
Resíduos Total
(t/ano)

em %

0,30
0,30
Total:

1.716,00
37,50
1.753,50

0,43%
0,01%
0,44%

Geração Resíduo
Percapita
(m³/ano)

Geração de
Resíduos Total
(m³/ano)

em %

0,28
0,28
Total:

47.568,22
174.606,71
222.174,94

11,98%
43,98%
55,96%

397.007,56

100,00%

TOTAL ESTIMADO DE RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS ORGÂNICOS t/ano:
Tabela 11 – Estimativa de resíduos agossilvopastoris

Resíduos Agrossilvopastoris Inorgânicos:
Os resíduos de natureza inorgânica abrangem as embalagens dos agrotóxicos, de fertilizantes e
os produtos farmacêuticos, em suas diversas formas de embalagens.
As embalagens vazias de agrotóxicos são classificadas como resíduos perigosos, apresentando
elevado risco de contaminação humana e ambiental se descartadas sem o controle adequado.
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Através do Decreto-Lei nº 4.074/02, ocorreu a regulamentação das Leis nº 7.802/89 e 9.974/00,
dividindo a responsabilidade sobre a destinação ambientalmente adequada das embalagens a todos os
segmentos envolvidos diretamente com os agrotóxicos, ou seja, fabricantes, revendas (canais de
comercialização), agricultores (usuários) e poder público (fiscalizador).
A partir dessa regulamentação, foi criado em 2002 o Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias–INPEV, entidade que representa as indústrias fabricantes de produtos
fitossanitários.
Segundo o INPEV são atribuições do Posto de Coleta:
Recebimento de embalagens lavadas e não lavadas;
Inspeção e classificação das embalagens entre lavadas e não lavadas;
Emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens;
Encaminhamento das embalagens às centrais de recebimento.
Operação Logística:
Sempre em busca da sustentabilidade, o INPEV adota o conceito de aproveitamento do frete de
retorno para o transporte das embalagens vazias até seu destino. Ou seja, o mesmo caminhão que leva
os agrotóxicos (nas embalagens cheias) para os distribuidores e cooperativas, não retorna vazio após a
entrega, mas sim aproveita a viagem de volta para transportar as embalagens vazias (a granel ou
compactadas) armazenadas nas unidades de recebimento. O conceito foi aplicado em mais de 98% das
cargas de centrais para o destino final em todo o Brasil.
No Estado de Santa Catarina, temos as seguintes unidades de recebimento:












Araranguá
Aurora
Campo erê
Campos novos
Chapecó
Curitibanos
Mafra (mais próxima de São Bento do Sul)
Santo Amaro da Imperatriz
São Joaquim
Tangará
Xanxerê

A unidade central de Mafra, conta com o seguinte endereço:
Endereço da Central: BR 116, trevo de acesso a Canoinhas – Entroncamento BR 280
Gerenciador: ACODEPLAN – Associação dos Comerciantes de Defensifos Agrícolas do Planalto Norte
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As embalagens de defensivos agrícolas são classificadas em dois grandes grupos: laváveis e não
laváveis.
As embalagens laváveis são rígidas (plásticas, metálicas ou de vidro) e servem para acondicionar
formulações líquidas para serem diluídas em água.
As embalagens não laváveis são aquelas que não utilizam água como veículo de pulverização,
além de todas as embalagens flexíveis e as embalagens secundárias. Estão nesse grupo sacos de
plástico, de papel, metalizados, mistos ou feitos com outro material flexível; embalagens de produtos
para tratamento de sementes; caixas de papelão, cartuchos de cartolina, fibrolatas e, ainda, embalagens
termo moldáveis que acondicionam embalagens primárias e não entram em contato direto com as
formulações de defensivos agrícolas.
É importante lembrar que 95% das embalagens vazias de defensivos agrícolas colocadas no
mercado são as do tipo lavável e podem ser recicladas, desde que corretamente limpas no momento de
uso do produto no campo. Os 5% restantes são representados pelas embalagens não laváveis. As
embalagens contaminadas por não terem sido lavadas adequadamente também são incineradas.
Lavagem e Destinação dos Resíduos:
A legislação brasileira determina que todas as embalagens rígidas de defensivos agrícolas devem
ser submetidas a um processo de lavagem. Essa prática reduz os resquícios do produto na embalagem,
impedindo que esses resíduos sequem e, assim, contaminem a própria embalagem. Além disso, os
procedimentos de lavagem, quando realizadas durante a preparação da calda, garantem a utilização de
todo o produto, evitando tanto o desperdício como a contaminação do meio ambiente.
Portanto, a lavagem é indispensável para a segurança do processo de destinação final das
embalagens de defensivos agrícolas, sobretudo quando seguem para reciclagem. A Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) dispõe de uma norma específica (NBR 13968) sobre embalagens rígidas
vazias de defensivos agrícolas, que estabelece os procedimentos adequados para sua lavagem: a
chamada tríplice lavagem e a lavagem sob pressão.
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4.2.8 Resíduos dos Serviços de Transportes

São gerados em atividades de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário, inclusive os
oriundos das instalações de trânsito de usuários como as rodoviárias, os portos, aeroportos e passagens
de fronteira. São tidos como resíduos capazes de veicular doenças entre cidades, estados e países.
São citados entre estes resíduos, resíduos orgânicos provenientes de cozinhas, refeitórios e
serviços de bordo, sucatas e embalagens em geral, material de escritório, resíduos infectantes, resíduos
químicos, cargas em perdimento, apreendidas ou mal acondicionadas, lâmpadas, pilhas e baterias,
resíduos contaminados com óleo e os resíduos de atividades de manutenção dos meios de transporte.
Resíduos de Transporte Rodoviário e Ferroviário:
Os resíduos dos serviços de transportes, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº
12.305/2010), especificamente no tocante a resíduos de serviços de transportes terrestres, incluem os
resíduos originários de terminais rodoviários e ferroviários, além dos resíduos gerados em terminais
alfandegários e passagens de fronteira, relacionados aos transportes terrestres (BRASIL, 2010). Cabe ao
gerador a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos e as empresas responsáveis por esses
terminais (rodoviários/ferroviários) de elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Art. 20º
da Lei 12.305/2010).
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é o instrumento que define o conjunto
de informações e estratégias integradas de gestão, destinados a normatizar os procedimentos
operacionais de gerenciamento de resíduos sólidos, contemplando os aspectos referentes à geração, à
segregação, ao acondicionamento, à identificação, à coleta, ao transporte, ao armazenamento, ao
tratamento e à disposição final em conformidade com a legislação sanitária e ambiental (Resolução da
Diretoria Colegiada – RCD nº 02/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Os resíduos originários de terminais rodoviários e ferroviários constituem-se em resíduos
sépticos que podem conter organismos patogênicos, como materiais de higiene e de asseio pessoal e
restos de comida. Possuem capacidade de veicular doenças entres cidades, estados e países. A Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou em 2008, a Resolução RDC 56/08 para o controle
sanitário de resíduos sólidos gerados nos pontos de entrada do País, passagens de fronteiras e recintos
alfandegados, além de portos e aeroportos.
A Resolução CONAMA n.º 005/93 não prevê a exigência de Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos para as estações e passagens de fronteiras, que incluem estações aduaneiras de
fronteiras, estações aduaneiras de interior e terminais retro alfandegados, o que gerou obstáculos à
vigilância sanitária e a criação de instrumentos eficazes à proteção à saúde coletiva e ao meio ambiente.
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Para São Bento do Sul, atenção deve ser dada aos resíduos produzidos e originados no Terminal
Rodoviários e nos veículos de transporte coletivo que por ali passam.
Como a Lei obriga os responsáveis pelo gerenciamento dos terminais rodoviários a elaborarem
seus respectivos PGRS, é interessante orientar os mesmos sobre a sua elaboração.
Lembramos que o conteúdo mínimo para a elaboração do PGRS, segundo a Lei 12.305, consta
no artigo 21 a seguir transcrito:
I - descrição do empreendimento ou atividade;
II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a
caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se
houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos
sólidos sob responsabilidade do gerador;
IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto
ou acidentes;
VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e,
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e
reciclagem;
VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, na forma do art. 31;
VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença
de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas estabelecidas
pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa.
§ 2o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a
elaboração, a implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
§ 3o Serão estabelecidos em regulamento:
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I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos
relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis;
II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de
resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nos
incisos I e II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as
atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos.
Não há informações sobre a geração de resíduos no Município.
Principais Leis de competem a este tipo de Resíduo:
Além da Lei 12.305, outra muito importante na área é a resolução Conama nº 05/1993, que
dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários, que está passando por revisão.
Resíduos de Aeroportos e Portos:
No Município, não há este tipo de resíduos em função da cidade não ter aeroporto e porto.
No que se refere aos resíduos em aeroportos, observa-se que o sistema de controle existe e, em
alguns casos, é executado pelo Infraero, pelas administradoras dos aeroportos, as quais dependem das
informações das companhias aéreas. Os mesmos mostram-se mais organizados em função da
fiscalização da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do VIGIAGRO – Sistema de Vigilância
Agropecuária Internacional, que exige um controle mais rigoroso quanto ao manejo de resíduos, tanto
da empresa que realiza os serviços de coleta, transporte e destino final dos resíduos quanto da
companhia aérea que fiscaliza seus serviços e, também, da Infraero.
Um recente levantamento realizado junto ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, revelou que a
geração de resíduos dentro do aeroporto, chega a 0,35 kg de resíduos por passageiro usuário da
instalação (GUARULHOS, 2010).
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4.2.9 Resíduos da Mineração

Os resíduos de mineração são específicos de algumas regiões brasileiras que, pelas suas condições
geológicas, têm estas atividades mais desenvolvidas.
Os dois tipos gerados em maior quantidade são os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os materiais
retirados da cobertura ou das porções laterais de depósitos mineralizados, pelo fato de não
apresentarem concentração econômica no momento de extração. Podem também ser constituídos por
materiais rochosos de composição diversa da rocha que encerra o depósito.
Os rejeitos são os resíduos provenientes do beneficiamento dos minerais, para redução de dimensões,
incremento da pureza ou outra finalidade. Somam-se a esses, os resíduos das atividades de suporte, que
são os materiais utilizados em desmonte de rochas, manutenção de equipamentos pesados e veículos,
atividades administrativas e outras relacionadas.
Os minerais com geração mais significativa de resíduos são as rochas ornamentais, o ferro, o ouro,
titânio, fosfato e outros.
Não há informações disponíveis sobre o setor de mineração no Município. Contudo, estas áreas
merecem atenção dada a sua condição de extração e podem trazer ao meio ambiente sérios riscos ou
danos se não for bem planejado, implantado e operado.
As principais informações que se busca nas áreas referente à mineração são:












Plano de Trabalho de Pesquisa;
Localização da área;
Tamanho da área;
Tipo de minério;
Quantidade estimada de produção, diária, mensal e anual;
Responsáveis técnicos pelas áreas (Anotação de Responsabilidade Técnica);
Autorização do DNPM;
Critérios técnicos de execução dos serviços;
Formas de operação;
Registro dos rejeitos;
O que é feito com o rejeito (forma, acondicionamento, quantidade, etc.)

Dessa maneira pode-se identificar os Produtores de minérios no Município, informá-los sobre as
necessidades ambientais a respeito dos rejeitos e realizar um trabalho em parceria visando captar as
informações para posteriormente efetuar uma fiscalização mais contundente.

Dados conforme site do DNPM em 2013:
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Figura 20 - Áreas com protocolos no DNPM, nas proximidades de São Bento do Sul

Os mapas ajudam a elencar a quantidade de jazidas existentes e até mesmo localizá-las em
coordenadas geográficas. Da mesma forma, o DNPM tem cadastrado todas as jazidas existentes no
Município e no Estado, podendo dessa forma, auxiliar nos trabalhos de continuidade referente aos
resíduos minerais.
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4.2.10 Resíduos Especiais e com previsão da Logística Reversa
Este conjunto de resíduos é constituído por produtos:
 Eletroeletrônicos;
 Pilhas e baterias;
 Pneus;
 Lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz mista);
 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens e,
 Agrotóxicos, também com seus resíduos e embalagens.

Cabe salientar que outros resíduos podem ser objetos da cadeia da logística reversa, por
exemplo, medicamentos e embalagens em geral. Vários dos resíduos com logística reversa já têm a
gestão disciplinada por resoluções específicas do CONAMA.
Com relação à disposição final, a coleta e transporte destes materiais, a Lei Federal n° 12.305/10
no seu artigo 33, diz que os fabricantes, importadores e comerciantes são 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.

Eletroeletrônicos:
Os resíduos eletroeletrônicos têm recebido atenção por apresentarem substâncias
potencialmente perigosas e pelo aumento em sua geração. A geração de REE é o resultado do aumento
do consumo, se tornando um problema ambiental, e requerendo manejo e controle dos volumes de
aparatos e componentes eletrônicos descartados. Estes produtos podem conter chumbo, cádmio,
arsênio, mercúrio, bifenilaspolicloradas (PCBs), éter difenilpolibromados, entre outras substâncias
perigosas.
Os resíduos eletroeletrônicos são de pequeno e grande portes e incluem todos os dispositivos
de informática, som, vídeo, telefonia, brinquedos e outros, os equipamentos da linha branca, como
geladeiras, lavadoras e fogões, pequenos dispositivos como ferros de passar, secadores, ventiladores,
exaustores e outros equipamentos dotados, em geral, de controle eletrônico ou acionamento elétrico.
Pilhas e Baterias:
As pilhas e baterias são de várias dimensões, desde os dispositivos de muito pequeno porte até
as baterias automotivas. As pilhas e baterias têm como princípio básico converter energia química em
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energia elétrica utilizando um metal como combustível. Apresentando-se sob várias formas (cilíndricas,
retangulares, botões), podem conter um ou mais dos seguintes metais:









chumbo (Pb),
cádmio (Cd),
mercúrio (Hg),
níquel (Ni),
prata (Ag),
lítio (Li),
zinco (Zn),
manganês (Mn) e seus compostos.

As substâncias das pilhas que contêm esses metais possuem características de corrosividade,
reatividade e toxicidade e são classificadas como "Resíduos Perigosos – Classe I". Porém, já existem no
mercado pilhas e baterias fabricadas com elementos não tóxicos, que podem ser descartadas, sem
problemas, juntamente com o lixo domiciliar. Os principais usos das pilhas e baterias são:









funcionamento de aparelhos eletroeletrônicos;
partida de veículos automotores e máquinas em geral;
telecomunicações;
telefones celulares;
usinas elétricas;
sistemas ininterruptos de fornecimento de energia, alarme e segurança (no break);
movimentação de carros elétricos;
aplicações específicas de caráter científico, médico ou militar.

Pneus:
Os pneus, também são de portes variados e têm condições obrigatórias de gestão para as peças
acima de 2 kg, de acordo com a Resolução CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009 (BRASIL, 2009a).
São muitos os problemas ambientais gerados pela destinação inadequada dos pneus. Se
deixados em ambiente aberto, sujeito a chuvas, os pneus acumulam água, servindo como local para a
proliferação de mosquitos. Se encaminhados para aterros de lixo convencionais, provocam "ocos" na
massa de resíduos, causando a instabilidade do aterro. Se destinados em unidades de incineração, a
queima da borracha gera enormes quantidades de material particulado e gases tóxicos, necessitando de
um sistema de tratamento dos gases extremamente eficiente e caro.
Lâmpadas Fluorescentes:
O pó que se torna luminoso encontrado no interior das lâmpadas fluorescentes contém
mercúrio. Isso não está restrito apenas às lâmpadas fluorescentes comuns de forma tubular, mas
encontra-se também nas lâmpadas fluorescentes compactas.
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As lâmpadas fluorescentes liberam mercúrio quando são quebradas, queimadas ou enterradas
em aterros sanitários, o que as transforma em resíduos perigosos Classe I, uma vez que o mercúrio é
tóxico para o sistema nervoso humano e, quando inalado ou ingerido, pode causar uma enorme
variedade de problemas fisiológicos.
Uma vez lançado ao meio ambiente, o mercúrio sofre uma "bioacumulação", isto é, ele tem suas
concentrações aumentadas nos tecidos dos peixes, tornando-os menos saudáveis, ou mesmo perigosos
se forem comidos freqüentemente. As mulheres grávidas que se alimentam de peixe contaminado
transferem o mercúrio para os fetos, que são particularmente sensíveis aos seus efeitos tóxicos. A
acumulação do mercúrio nos tecidos também pode contaminar outras espécies selvagens, como
marrecos, aves aquáticas e outros animais.
Portanto, as lâmpadas requerem um cuidado no seu manuseio e transporte, pois podem
acarretar sérios danos à saúde.

Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens:
Os óleos lubrificantes usados representam um risco de contaminação ambiental, sendo
classificados como resíduo perigoso, segundo a norma brasileira NBR 10.004/04. Assim, representam
um risco de contaminação ambiental, sendo de origem comercial, industrial e também domiciliar.

Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens:
Este tipo de material será caracterizado nos resíduos agrossilvopastoris inorgânicos.
O que vale ressaltar aqui é a obrigação deste material na cadeia produtiva quanto à logística
reversa.

Estimativa de Geração de resíduos da Logística Reversa:
Para a estimativa de produção do Município, consideramos os parâmetros estabelecidos pelo
Ministério do Meio Ambiente no Manual de Orientação dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, assim
definidos como a taxa de geração de resíduos por habitante:

 Equipamentos eletroeletrônicos: 2,6 kg anuais;
 Pneus: 2,9 kg anuais;
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Pilhas: 4,34 unidades anuais;
Baterias: 0,09 unidades anuais;
Lâmpadas incandescentes: 4 unidades anuais;
Lâmpadas fluorescentes: 4 unidades anuais.

Dessa forma, termos as seguintes quantidades estimadas de materiais gerados em São Bento
do Sul:

População
(2010)

Eletroel.
(t/ano)

Pneus
(t/ano)

Pilhas
(unid/ano)

74.801

194

217

324.636

Lâmpadas
Baterias
incandescentes
(unid/ano)
(unid/ano)
6.732

Lâmpadas
fluorescentes
(unid/ano)

299.204

299.204

Tabela 12 – Estimativa de Geração de Resíduos com Logística Reversa Obrigatória

Com relação aos óleos lubrificantes, usaremos os seguintes dados para buscar uma produção de
óleo coletado.
Segundo o relatório anual de 2011 da FECOMBUSTÍVEIS – Federação Nacional das Revendas de
Combustíveis e Óleos Lubrificantes, o Brasil produziu 1,6 milhão de metros cúbicos de óleos e
lubrificantes, tendo uma quantidade estimada de 150.000 m³ de óleos coletados.
A partir destes dados, efetuamos, através da população, uma estimativa do resíduo coletado
para o Município, de acordo com os quadros abaixo.
Produção óleo
lubrificante Brasil
(2011) em milhões
de m³

População
Brasileira
(IBGE 2011)

1.260.533

190.755.799

Produção óleo
Produção
coletado Brasil
(milhões m³/hab)
(m³)
0,00661

381.024

óleo
coletado
(m³/hab)

Percentual
de óleo
coletado
Brasil

0,00200

30,23%

Tabela 13 – Estimativa de óleo lubrificante coletado no Brasil

População
São Bento do
Sul (2011)

Produção óleo
lubrificante (m³)

Qdade óleo
coletado São
B. do Sul (m³)

74.801

494

149

Tabela 14 – Estimativa de óleo lubrificante coletado no Município

Estes dados são apenas estimativas. A quantidade real produzida e coletada pode ser diferente.
Os dados de produção são da FECOMBUSTÍVEIS e a quantidade estimada, foi coletada da PNRS –
setembro de 2011.
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Em consulta realizada pela AMUNESC no comércio do Município de São Bento do Sul, foram
constatados os dados à seguir:

Dados de São bento do Sul:
Lâmpadas
Dos onze estabelecimentos comerciais entrevistados, nove não sabem onde destinar.


Constatação: pouquíssimas lâmpadas são devolvidas no comércio, em função de que a
população, majoritariamente, não está informada que a lei obriga o comerciante a recolher o
material e que o mesmo é contaminante.

Pilhas e Pequenas Baterias
Dos dezesseis comerciantes entrevistados:


onze disseram aceitar a devolução do material e cinco não.



nove afirmaram que a população não faz devolução do material.

 Constatação: pouquíssimas pilhas e pequenas baterias são devolvidas no comércio, em função
de que a população, majoritariamente, não está informada sobre a lei que obriga o comerciante
a recolher o material e que o mesmo é contaminante.
Celulares
Foram visitadas cinco lojas de vendas e consertos de celulares, sendo que todas aceitam devolução
das sucatas, possuem recipientes para acondicionamento e destinam o material aos seus fornecedores.


Constatação: Pouquíssimos clientes devolvem as sucatas.

Pneus
As borracharias e recapadoras não possuem pneus descartados em estoque, segundo proprietários:


A população utiliza na construção de paredes de contenção de terra.



Há empresas de outras cidades que recolhem os pneus descartados,

Eletroeletrônicos
A defesa civil recolhe ou recebe entrega a uma empresa de Florianópolis que devolve a cada
carga um computador em boas condições de uso, que é destinado a uma entidade da nossa cidade.
(Cooperativa de catadores, Apae)
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4.2.11 Passivos Ambientais no Município
O município de São Bento do Sul dispunha de um lixão nos limites do atual Aterro
Sanitário que não contemplava as condições mínimas operacionais e de proteção ambiental. Este lixão
recebeu os resíduos até o ano de 2003, quando foi fechado por uma liminar do ministério público.
Durante o período de fechamento do antigo lixão, em 2003, até a abertura do atual Aterro
Sanitário Rio Vermelho/São Bento do Sul, os resíduos eram encaminhados para transbordo em área ao
lado do antigo lixão e depois enviados para o aterro no município de Mafra. Não há projeto de
encerramento do antigo lixão e de recuperação da área em andamento.
A identificação e quantificação de passivos ambientais requer tecnologia que vai muito além da
simples e aparente constatação visual. O antigo local de destino final de São Bento do Sul,
aparentemente apresenta aspectos e evidências visuais da existência de passivo, a ser quantificado.
Essa quantificação, atualmente, vem sendo feita em grande escala através da tecnologia do
Levantamento Geofísico.
Os métodos geofísicos são técnicas indiretas de investigação das estruturas de subsuperfície
através da aquisição e interpretação de dados instrumentais, caracterizando-se, portanto, como
métodos não invasivos ou não destrutivos. Essa metodologia permite avaliar as condições geológicas
locais através dos contrastes das propriedades físicas dos materiais de subsuperfície, por exemplo
condutividade ou resistividade elétrica, permissividade dielétrica, magnetismo, densidade, etc., que
podem ter como origem as diferenciações litológicas e outras heterogeneidades naturais ou não.
No diagnóstico ambiental de áreas contaminadas, a realização de levantamentos geofísicos tem
por objetivo básico a identificação da presença da contaminação subterrânea, além da definição das
feições geológicas e hidrogeológicas dos locais investigados.
É importante que o Município avalie as atuais condições e promova a elaboração do PRAD –
Plano de Recuperação de Área Degradada se for necessário.
A figura que segue destaca a localização do antigo lixão.
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Antigo Lixão - encerrado
Lagoas de
tratamento (3)

Aterro Sanitário

Figura 21 – Localização do antigo lixão

Foto 42 – Localização do antigo lixão
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4.3 Legislações Vigentes
4.3.1 Legislação Federal
Constituição Federal
O serviço público de saneamento básico é tratado expressamente na Constituição Federal que
determina as competências da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, nos
art. 21, XX e 23, IX. O art. 225 disciplina o direito ambiental ecologicamente equilibrado. Além da ligação
do meio ambiente com o serviço público de saneamento básico, o direito à saúde também possui um
vínculo com esta espécie de serviço que está previsto no art. 196 e 200 da Constituição Federal. Por se
tratar de serviço público, o serviço de saneamento básico, deverá observar o art. 30 da Constituição
Federal que relata os serviços que os municípios podem prestar, caracterizando um dos princípios que
asseguram a sua autonomia administrativa. Ou seja, compete aos municípios organizar e prestar,
diretamente ou no regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o
de transporte coletivo. Ressalta ainda que a Constituição Federal prevê em seu art. 17 a concessão
como forma de prestação indireta dos serviços públicos que pode ser delegada ao particular mediante
licitação. As leis que regulam esse instituto atualmente são as Leis nº. 8.987/95 e a Lei nº. 9.074/95.


Política Nacional de Saneamento Básico – Lei nº.11.445/07

No Brasil a regulação do saneamento básico é recente e tem como marco importante o Plano
Nacional de Saneamento PLANASA instituído na década de 1970, que visava dotar o país de uma
política de desenvolvimento urbano. Em conjunto com o PLANASA foi criado o Banco Nacional de
Habitação – BNH para dar suporte financeiro ao desenvolvimento urbano, contribuindo com o setor de
saneamento. Com a desestruturação do PLANASA, a extinção do BNH e a ausência de regulação, o setor
de saneamento permaneceu por longo período sem um marco regulatório. Diante deste vazio, inúmeros
anteprojetos de lei foram elaborados, até que em 2007 o país acompanhou a aprovação da Lei nº.
11.445, que regulamenta o serviço de saneamento básico no Brasil e define uma política federal para o
setor, regulamentada pelo Decreto nº. 7.217/10.
A edição da Lei nº. 11.445/07 constituiu um avanço na área institucional, pois explicitou
diretrizes gerais de boas práticas de regulação, criou um marco legal e reduziu a insegurança jurídica no
setor do saneamento básico. Neste prisma, essa lei elenca a universalização dos serviços dentre os
princípios fundamentais expressos em seu art. 2º e considera o saneamento básico em seu art. 3°, como
o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
a)abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários,
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
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c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 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; e
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção
para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas
nas áreas urbanas.
Esta mesma lei reza sobre a delegação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, nos termos
do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº. 11.107/05, com as responsabilidades do titular dos
serviços, a exigência de contrato e suas condições de validade, a coordenação, o controle e a articulação
de distintos prestadores de atividades interdependentes, a disciplina da instituição de fundos aos quais
poderão ser destinadas parcelas das receitas para custear o plano e a universalização do setor, as
disposições relativas à prestação regionalizada, as normas relativas ao planejamento, à regulação e aos
direitos dos usuários, à sustentabilidade econômica- financeira, aos requisitos mínimos de qualidade
técnica e controle social.
A Lei nº. 11.445/07 incluiu como diretrizes nacionais vinculantes para todos os entes federativos
– particularmente a União e o ente federativo – a competência constitucional para a prestação dos
serviços de saneamento básico. Contudo, essa lei não aborda de forma expressa qual ente federado é o
titular dos serviços de saneamento básico, pois, por se tratar de matéria de competência, cabe a
Constituição Federal dispor sobre o assunto.


Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº. 12.305/10

A Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010 cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. O
documento apresenta 57 artigos e diversas determinações, entre elas à logística reversa, que obriga
fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores a fazerem o recolhimento de embalagens
usadas. Conforme o disposto no art. 1º, §1º, estão submetidos a esta lei as pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e
as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. A
referida lei estabelece que a União, os Estados e os Municípios serão obrigados a elaborar planos para
tratamento de resíduos sólidos, estabelecendo metas e programas de reciclagem. Os Municípios
também deverão aprovar Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS para o
recebimento de recursos do governo federal destinados a projetos de limpeza pública e manejo de
resíduos sólidos (art. 19). Entretanto, a lei autoriza que o PMGIRS pode estar inserido no Plano
Municipal de Saneamento Básico previsto na Lei nº.11.445/07, respeitando o conteúdo mínimo previsto
no art. 19 e seus incisos (art. 19, § 1º). E ainda, prevê conteúdo simplificado nos PMGIRS para os
municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes (art.19, § 2º). A PNRS prevê a proibição de
lançamento de resíduos sólidos em praias, mares, rios e lagos, a queima de lixo a céu aberto ou em
instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade.
O tratamento legal do saneamento básico está presente em alguns dispositivos de leis ordinárias
que não tratam especificamente deste serviço público, mas guardam estreita relação com seus
objetivos, tais como: Lei nº. 6.776/79 – Lei do Parcelamento do Solo que preceitua a obrigatoriedade de
planejar e executar obras referentes à implantação dos serviços de saneamento básico;
Lei nº. 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde que dispõe sobre diferentes aspectos relacionados com
a saúde, entre eles o meio ambiente e o saneamento básico;
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Lei nº. 9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos que prescreve a importância da
regionalização por bacia hidrográfica para efeitos de planejamento e gestão dos recursos hídricos;
Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade que introduz diretrizes de ordenação e o controle do uso
do solo com relação às questões ambientais, como a poluição, a degradação ambiental e os limites de
sustentabilidade ambiental;
Lei nº 11.107/05 – Lei de Consórcios Públicos que estabeleceu a possibilidade de
consorciamento para a gestão associada de serviços públicos;
Lei nº 11.124/05 – Cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional
de Habitação de Interesse Social.
Lei nº 12.187/09 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras
providências.
O Ministério das Cidades, por meio do Conselho das Cidades, instituiu resoluções para orientar
a confecção dos Planos Municipais de Saneamento Básico, note-as:
Resolução Recomendada n°32/07 – Recomenda a realização de uma Campanha Nacional de
sensibilização e mobilização, visando à elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico;
Resolução Recomendada n°33/07 – Recomenda prazos para a elaboração dos Planos de
Saneamento Básico e instituição de Grupo de Trabalho para formular proposta de planejamento para a
elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico;
Resolução Recomendada n°75/09 Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento
Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico.
Outros dispositivos relacionados à questão ambiental também merecem destaque na
elaboração dos PMGIRS:
Portaria n° 567/11, do Ministério da Saúde que Aprova critérios de elegibilidade e prioridade
para aplicação de recursos orçamentários e financeiros do programa de Resíduos Sólidos Urbanos;
Portaria n° 518/04, do Ministério da Saúde que estabelece os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade;
Resolução CONAMA n° 006/91 que Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes
de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos;
Resolução CONAMA n° 005/93 que Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados
nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários;
Resolução CONAMA n° 023/96 que Regulamenta a importação e uso de resíduos perigosos;
Resolução CONAMA n° 264/99 que Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer
para atividades de co- processamento de resíduos;
Resolução CONAMA n° 275/05 que Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de
resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas
informativas para a coleta seletiva;
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Resolução CONAMA n° 307/02 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil;
Resolução CONAMA n° 313/02 que Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais;
Resolução CONAMA n° 316/02 que Dispõe sobre procedimentos e critérios para o
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos;
Resolução CONAMA n° 357/05 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes;
Resolução CONAMA n° 358/05 que dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos
dos serviços de saúde e da outras providências;
Resolução CONAMA n° 380/06 que retifica a Resolução CONAMA n° 375/2006 e define critérios
e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto
sanitário e seus produtos derivados;
Resolução CONAMA n° 377/06 que dispõe sobre o licenciamento ambiental simplificado de
Sistemas de Esgotamento Sanitário;
Resolução CONAMA n° 413/09 que dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura;
Resolução CONAMA n° 430/11 que Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes , complementa e altera a Resolução n° 357/05.

4.3.2 Legislação Estadual
Constituição Estadual

No Estado de Santa Catarina a Constituição Estadual cita o serviço público de saneamento básico
quando aborda a questão de competência estadual no art. 9º, e sobre a saúde no art. 153. Os principais
instrumentos legais que dizem respeito ao saneamento básico a nível estadual são:
A Lei 14.675/09 - Institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências.
A Lei n°79/93 – Institui o Fundo Estadual e Habitação Popular e Saneamento – FEHABS e dá
outras providências;
A Lei n° 9.478/94 – Estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina;
A Lei n° 13.517/05 – Estabelece a Política Estadual de Saneamento;
A Lei n° 13.557/05 – Estabelece a Política Estadual de Resíduos Sólidos;
A Lei n° 14.675/09 – Institui o Código Estadual do Meio Ambiente;
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O Decreto n° 3.108/10 – Cria a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado
de Santa Catarina – AGESAN.

4.3.3 Legislação Municipal
Plano Diretor
A Lei n°2558 – Institui a política Municipal de Meio Ambiente do Município de São Bento do Sul.
O Decreto n° 2599/04 – Regulamenta a prestação dos serviços de água e esgotos pelo Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto.

4.3.4 Normas Técnicas
As principais normas técnicas que dizem respeito ao saneamento básico e principalmente aos
resíduos sólidos são:
A NBR ABNT 8418/84 – Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigososProcedimento;
A NBR ABNT 8419/96 – Apresentação de projetos de Aterros Sanitários de resíduos sólidos
urbanos;
A NBR ABNT 8849/85 - Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos
urbanos – Procedimento;
A NBR ABNT 7229/93 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;
A NBR ABNT 13969/11 - Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição
final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação;
A NBR ABNT 7500/11 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e
armazenamento de produtos;
A NBR ABNT 10.004/04 - Resíduos sólidos – Classificação;
A NBR ABNT 10.005/04 - Resíduos sólidos – A NBR Procedimento para obtenção de extrato de
resíduos sólido;
A NBR ABNT 10.006/04 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos
sólidos;
A NBR ABNT 10.007/04 – Amostragem de resíduos sólidos.
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4.4 Diagnóstico Institucional
4.4.1 Aspecto estrutural
O SNIS – Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento apresenta alguns dados referentes ao
aspecto operacional e administrativo que são relevantes apesar dos dados serem do ano de 2010.
São eles:
A quantidade total de empregados atuando no manejo de resíduos sólidos urbanos, somam 134
pessoas, sendo 85 delas na área pública e 49 funcionários na área privada.
Destas 85 pessoas, 17 trabalhavam na varrição, 33 na capina, 30 em outros setores e 05 pessoas na área
de gerenciamento.
Dos 49 da área privada, 43 são da coleta e os outros 06 são da área gerencial.
Ou seja, isto quer dizer que a área pública, perfaz cerca de 63% dos colaboradores que trabalham
diretamente com os resíduos.
Em termos percentuais, cerca de 9% (nove por cento) da população atendida com a coleta domiciliar,
tem frequência diária, 89% (oitenta e nove por cento) de 2 a 3 vezes por semana e o restante, cerca de
2% (dois por cento) tem frequência única na semana.
Nota-se um empenho por parte dos funcionários da administração pública em buscar as melhores
formas de atender o serviço, porém, esbarra-se na burocracia e falta de informações e de comunicação
entre setores, o que dificulta a continuidade do trabalho.
Outro fator que pode ser responsável pela atual circunstância, refere-se a estrutura que muitas vezes
deixa a desejar e precisa ser melhorada no intuito de promover ações e benfeitoria em todas as áreas
pertinentes aos serviços públicos.

4.4.2 Aspectos Financeiros
A seguir, apresentaremos alguns dados financeiros obtidos em 2009 e 2010, através do SNIS –
Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento.

118

PMGIRS – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - SÃO BENTO DO SUL

Para o ano de 2009 e 2010, temos a seguinte informação extraída do SNIS:

TABELA Ge01a - INFORMAÇÕES GERAIS
Natureza jurídica
do órgão
municipal
responsável

Existência de
algum serviço
concedido

Ge054

Ge055

Órgão
também
presta
serviço
de
água/esgoto?
Ge056

Administração púb.

Não

Não

Cobrança dos serviços
Regulares
Especiais
Existência

Forma

Existência

Ge012

Ge013

Ge014

Sim

outra forma

Receitas e despesas com serviços de limpeza urbana
Despesas, segundo o agente executor
Receitas
Público
Privado
Orçada
Arrecadada
Total

Despesa
corrente da
prefeitura

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

Ge005

Ge006

Ge007

Ge023

Ge009

Ge010

R$ 3.100.000,00

R$ 2.410.717,62

R$ 3.280.725,05

R$ 561.610,43

R$ 2.719.114,62

Tabela 15 – Informações Gerais de São Bento do Sul – SNIS 2009
TABELA Ge01a - INFORMAÇÕES GERAIS
Cobrança dos serviços

Natureza jurídica
do órgão municipal
responsável

Existência de
algum serviço
concedido

Órgão também
presta serviço
de
água/esgoto?

Existência

Forma

Existência

Ge054
Administração púb.

Ge055
Não

Ge056
Não

Ge012
Sim

Ge013
Tx. boleto água

Ge014

Regulares

Especiais

Receitas e despesas com serviços de limpeza urbana
Despesas, segundo o agente
Receitas
executor
Público
Privado
Orçada
Arrecadada
Total
R$/ano
R$/ano
R$/ano
R$/ano
R$/ano
Ge005
Ge006
Ge007
Ge023
Ge009
R$ 2.800.000,00 R$ 2.625.011,24

Despesa
corrente da
prefeitura
R$/ano
Ge010

Tabela 16 – Informações Gerais de São Bento do Sul – SNIS 2010
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Nota-se, que as receita orçada comparando-se os anos de 2009 e 2010, reduziram de R$ 3,1
milhões para R$ 2,8 milhões.
A arrecadação, aumentou de R$ 2,4 milhões para R$ 2,6 milhões, reduzindo o déficit entre 2009
e 2010.
As despesas, não foram lançadas no ano de 2010, mas em 2009, as despesas totais somaram
quase R$ 3,3 milhões, sendo 2,7 milhões para custear os serviços efetuados por empresa privada, caso
da coleta, transporte e destino final dos resíduos domiciliares, recicláveis e de saúde públicos.
As despesas com o setor público devem ter como destino principal, o pagamento dos serviços
destinados ao gerenciamento e administração da limpeza urbana assim como os serviços de varrição.
Comparando as receitas e despesas de 2009, temos a seguinte tabela:

Receita
Arrecadada
R$/ano
R$ 2.410.717,62

Despesas
Total
R$/ano
R$ 3.280.725,05

Diferença:

Diferença:

R$/ano
(R$ 870.007,43)

em %
-36,09%

Tabela 17 – Comparativo de receitas e despesas - 2009

Portanto, a diferença entre a despesa ocorrida com o que foi arrecadado, neste caso foi significativa.
Abaixo, incluímos os custos de alguns serviços, conforme SNIS 2010.
Custo com a coleta dos resíduos domiciliares: R$ 93,84/t
Custo com o destino final: R$ 42,71/t
Custo com os resíduos dos serviços de saúde: R$ 5.800,00 /t.
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4.5 ANÁLISE SITUACIONAL
4.5.1 Ambiente interno

Para propor soluções que permitam ao Município avançar no Planejamento de suas ações para
os próximos 20 anos na cadeia de resíduos sólidos, é necessário primeiramente verificarmos
criticamente a situação atual.
Dessa forma, precisamos identificar os pontos fortes e pontos fracos da situação atual, retirados
do diagnóstico.
Assim, elencamos esses pontos, com o intuito de planejar os objetivos, metas e ações para os
próximos 20 anos.

Segue breve conceito:
Pontos Fortes: é o diferencial conseguido pelo ente público (variável controlável) que lhe
proporciona uma vantagem no ambiente externo, onde estão os assuntos não controláveis pelo ente
público.
Pontos Fracos: é uma situação inadequada do ente público (variável controlável) que lhe
proporciona uma desvantagem no ambiente externo.
Observação: Conceito extraído do livro Planejamento Estratégico, de autoria de Djalma de Pinho
Rebouças de Oliveira, 31ª edição, Editora Atlas S.A., 2013, adaptado para o conceito do ente público.
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‘Item:

Tipo do Resíduo:

Pontos Fortes

1

Resíduos Domiciliares
(Úmidos)

Não há

Resíduos Recicláveis
(Secos)

Programa de coleta
seletiva
Existência de
Cooperativa

2

3

4

Destinação Final
(Rejeitos)

Resíduos de Limpeza
Pública

Aterro Sanitário
licenciado

Pontos Fracos
Abrangência dos serviços na área rural
Forma de acondicionamento dos resíduos
Idade média da frota de veículos

Educação ambiental
Conscientização do munícipe
Apoio institucional a Cooperativa
Sustentabilidade econômica - investimentos
para ampliação do aterro
Controle e monitoramento ambiental

Destinação final dos resíduos em terrenos
Existência de
públicos e particulares sem licença
máquinas e
equipamentos para os Necessidade de ampliação dos serviços para as
serviços de limpeza
regiões periféricas
Deficiência de dados operacionais

5

Resíduos de Construção
Civil

Não há

Descarte dos resíduos em terrenos
Falta de fiscalização
Inexistência de Lei municipal

6

Resíduos Serviços de
Saúde - RSS

Coleta e destino final
dos resíduos públicos

Poucas informações disponíveis a respeito da
quantidade de resíduos gerados nos
estabelecimentos privados
Carência na fiscalização dos serviços

7

Resíduos de Logística
Reversa - RLR

Recolhimento de
embalagens
agrotóxicas

8

Resíduos Serviços
Públicos de
Saneamento Básico RPSB

Não há

Falta de informações a respeito da geração de
resíduos

9

Resíduos Óleos
Comestíveis - ROC

Não há

Falta de informações a respeito da geração de
resíduos

Falta de dados sobre a quantidade de materiais
possíveis de serem reColhidos ou retornáveis
Falta de informação, monitoramento e
fiscalização por parte dos órgão municipais
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10

Existência de Aterro
Resíduos Industriais - RI Industrial próximo do
Município

Falta de informações a respeito dos resíduos
gerados

11

Resíduos Serviços de
Transporte - RST

Não há

Falta de informações e fiscalização por parte
dos órgãos competentes

12

Resíduos
Agrossilvopastoris - RA

Recolhimento das
embalagens
agrotóxicas

Falta de informações e fiscalização por parte
dos órgãos competentes

Resíduos da Mineração
- RM

Existência por parte
do DNPM de
informações a
respeito das áreas de
produção mineral

Necessidade de informar e fiscalizar as
empresas mineradoras

13

Item

Diagnóstico
Institucional

Pontos Fortes

14

Estrutural

Não há

15

Financeiro

Não há

Pontos Fracos
Estrutura administrativa precária
Burocracia
Falta de comunicação entre os diversos setores
Poucos dados operacionais existentes
Educação ambiental
Melhorar o detalhamento referente aos custos
de cada serviço

Tabela 18 – Pontos Fortes e Pontos Fracos dos serviços atuais
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4.5.2 Ambiente externo
Conceitos:
Oportunidades – são variáveis externas e não controláveis pelo Município, que podem criar
condições favoráveis.
Ameaças – são variáveis externas e não controláveis pelo Município que podem trazer
condições desfavoráveis.
No quadro abaixo, selecionamos aquelas ameaças e oportunidades que nos foram possíveis de
identificar.

AMEAÇAS
Conjuntura Econômica Instável
Comprometimento elevado de recursos
públicos municipais

OPORTUNIDADES
Oferta maior de recursos federais para
implantação da PNRS

Tabela 19 – Oportunidades e ameaças do ambiente externo
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5. PROGNÓSTICO
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5

PROGNÓSTICO

5.1 PROJEÇÕES
5.1.1 Projeções Populacionais
O PGIRS - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São Bento do Sul
utilizará como base para o cálculo da demanda populacional, aquele que mais se aproximará da
realidade prevista para os próximos 20 anos.
Os levantamentos realizados no PGIRS levaram em conta os seguintes cenários:
Foram estudados 5 tipos diferentes de taxas de crescimento populacional, sendo cada uma
delas destacadas a seguir:
Descrição da Taxa Utilizada:

Taxa média (%)

Taxa de crescimento IBGE 21991/1996

2,46%

Taxa de crescimento IBGE 1996/2000

3,59%

Taxa de crescimento IBGE 2000/2007

1,48%

Taxa de crescimento IBGE 2007/2010

1,02%

Taxa de crescimento IBGE 1991/2000

2,96%

Taxa de crescimento IBGE 2000/2010

1,35%

Taxa de crescimento IBGE 1991/2010

2,11%

Quadro 11 Taxas de crescimento populacional

Dentre as 7 alternativas, foi escolhida como tendência para a cidade de São Bento do Sul, a de
crescimento do IBGE entre 2000 e 2010, cuja taxa ficou em torno de 1,35%.
Dessa forma, passaremos a fazer a evolução populacional da cidade para os próximos 20 anos,
ou seja, de 2014 a 2033, utilizando essa taxa.
Este estudo populacional servirá de base para a avaliação dos quantitativos de geração de resíduos
sólidos e das estimativas de custos, já que podemos considerar a taxa de crescimento populacional
como principal dado para posteriores projeções.
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POPULAÇÃO DE PROJETO (hab)
Taxa de Crescimento (% aa)

Projeção Populacional

IBGE
(20002010)

Fator de
Redução

Ao Longo do
Período

Total

Urbana

Rural

2010

1,35

-

-

74.801

71.234

3.567

2011

1,35

1,0000000

1,35

75.808

72.193

3.615

2012

1,35

1,0000000

1,35

76.829

73.165

3.664

2013

1,35

1,0000000

1,35

77.863

74.150

3.713

2014

1,35

1,0000000

1,35

78.912

75.149

3.763

2015

1,35

1,0000000

1,35

79.974

76.160

3.814

2016

1,35

1,0000000

1,35

81.051

77.186

3.865

2017

1,35

1,0000000

1,35

82.142

78.225

3.917

2018

1,35

1,0000000

1,35

83.248

79.278

3.970

2019

1,35

1,0000000

1,35

84.369

80.346

4.023

2020

1,35

1,0000000

1,35

85.505

81.428

4.077

2021

1,35

1,0000000

1,35

86.656

82.524

4.132

2022

1,35

1,0000000

1,35

87.823

83.635

4.188

2023

1,35

1,0000000

1,35

89.005

84.761

4.244

2024

1,35

1,0000000

1,35

90.204

85.902

4.302

2025

1,35

1,0000000

1,35

91.418

87.059

4.359

2026

1,35

1,0000000

1,35

92.649

88.231

4.418

2027

1,35

1,0000000

1,35

93.897

89.419

4.478

2028

1,35

1,0000000

1,35

95.161

90.623

4.538

2029

1,35

1,0000000

1,35

96.442

91.843

4.599

2030

1,35

1,0000000

1,35

97.741

93.080

4.661

2031

1,35

1,0000000

1,35

99.057

94.333

4.724

2032

1,35

1,0000000

1,35

100.390

95.603

4.787

2033

1,35

1,0000000
1,35
101.742
96.890
Quadro 12 Projeção de população para São Bento do Sul

4.852

Ano
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5.1.2 Projeção de Geração de Resíduos
As planilhas que resultam nas projeções de geração de resíduos estão baseadas no incremento
populacional estabelecido a partir da metodologia anteriormente apresentada, considerando a taxa de
crescimento populacional de 1,35% ao ano, ao longo dos próximos 20 anos.
Período
do Plano
(anos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

População Atendida (hab.)
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Urbana

Rural

75.149
76.160
77.186
78.225
79.278
80.346
81.428
82.524
83.635
84.761
85.902
87.059
88.231
89.419
90.623
91.843
93.080
94.333
95.603
96.890

3.763
3.814
3.865
3.917
3.970
4.023
4.077
4.132
4.188
4.244
4.302
4.359
4.418
4.478
4.538
4.599
4.661
4.724
4.787
4.852

Kg/ hab x
dia

0,53

Geração de Resíduos (t)
Diária

Mensal

Anual

42,20
42,77
43,34
43,93
44,52
45,12
45,72
46,34
46,96
47,60
48,24
48,89
49,54
50,21
50,89
51,57
52,27
52,97
53,68
54,41

1.265,95
1.282,99
1.300,26
1.317,77
1.335,51
1.353,50
1.371,72
1.390,19
1.408,91
1.427,88
1.447,10
1.466,59
1.486,33
1.506,34
1.526,63
1.547,18
1.568,01
1.589,12
1.610,52
1.632,20
Total

15.191
15.396
15.603
15.813
16.026
16.242
16.461
16.682
16.907
17.135
17.365
17.599
17.836
18.076
18.320
18.566
18.816
19.069
19.326
19.586
346.016

Quadro 13 População e geração de resíduos ao longo do Plano

Observação:
Esta projeção considera 100% dos resíduos coletados, com uma produção de 053 kg/hab x dia, obtida
através dos seguintes cálculos:
Geração Per Capita
População (IBGE
2010)

Quantidade de RSU
em 2014 (t/ano)

74.801

14.400,00

Geração Per capita Geração Per capita Geração Per capita
(kg/ hab x ano)
(kg/ hab x mês)
(kg/ hab x dia)
192,51

16,04

0,53

Quadro 14 Geração per capita de resíduos do Município
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5.1.3 Cálculo dos Custos da prestação dos serviços
Com o intuito de promover uma projeção dos custos referentes à prestação dos serviços de coleta e
destino final dos resíduos sólidos domiciliares, apresentaremos as tabelas abaixo, que foram elaboradas
através da projeção de população para os próximos 20 anos.

5.1.3.1

Resíduos sólidos úmidos sem a coleta seletiva

COLETA DOMICILIAR:
Quantidade média de resíduos coletados (jul/10 a jun/13) t/mês
Quantidade média prevista para 2014 (t/mês):
Preço médio (R$/t) em 2010
INPC acumulado jan/11 a dez/13
Preço médio (R$/t) em dez/13
Valor total da coleta (R$/t)
Tabela 20: Custos estimados com a coleta domiciliar em R$/t

1.177,00
1.200,00
93,94
17,43
110,31
110,31

Adiante, demonstraremos o cálculo da geração de resíduos diária, mensal e anual, considerando
os dados do diagnóstico. Partimos da premissa que 100% da população é atendida com a coleta
domiciliar na área urbana e a área rural terá um aumento no índice de atendimento que atualmente é
de apenas 68%.

Outra informação importante, é referente a geração percapita de resíduos, em torno de
0,73kg/hab dia.
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Período
do Plano
(anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Índice de Atendimento ( % )

População Atendida (hab)

Geração de Resíduos (t)

Pop. Urbana

Pop. Rural

Urbana

Rural

Diária

Mensal

Anual

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

68%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

75.149
76.160
77.186
78.225
79.278
80.346
81.428
82.524
83.635
84.761
85.902
87.059
88.231
89.419
90.623
91.843
93.080
94.333
95.603
96.890

2.559
3.051
3.479
3.917
3.970
4.023
4.077
4.132
4.188
4.244
4.302
4.359
4.418
4.478
4.538
4.599
4.661
4.724
4.787
4.852

41,55
42,36
43,14
43,93
44,52
45,12
45,72
46,34
46,96
47,60
48,24
48,89
49,54
50,21
50,89
51,57
52,27
52,97
53,68
54,41

1.246,63
1.270,75
1.294,06
1.317,77
1.335,51
1.353,50
1.371,72
1.390,19
1.408,91
1.427,88
1.447,10
1.466,59
1.486,33
1.506,34
1.526,63
1.547,18
1.568,01
1.589,12
1.610,52
1.632,20
Total

14.960
15.249
15.529
15.813
16.026
16.242
16.461
16.682
16.907
17.135
17.365
17.599
17.836
18.076
18.320
18.566
18.816
19.069
19.326
19.586
345.563

Quadro 15 Estimativa de geração de resíduos ao longo do plano

Observação: Este quadro de geração de resíduos está diferente do quadro 13 (projeção de resíduos) justamente em função do índice de atendimento da
população que naquele caso foi de 100% e aqui utilizou-se um índice diferente.
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Com a produção mensal e o custo atual dos serviços, podemos chegar ao valor a ser gasto com os
serviços de coleta ao longo dos próximos 20 anos.

Período do
Plano (anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Prazos

Imediato

Curto

Médio

Longo

Total

Produção
Mensal

Produção
Anual

(t)

(t)

Anual

1.246,63
1.270,75
1.294,06
1.317,77
1.335,51
1.353,50
1.371,72
1.390,19
1.408,91
1.427,88
1.447,10
1.466,59
1.486,33
1.506,34
1.526,63
1.547,18
1.568,01
1.589,12
1.610,52
1.632,20

14.960
15.249
15.529
15.813
16.026
16.242
16.461
16.682
16.907
17.135
17.365
17.599
17.836
18.076
18.320
18.566
18.816
19.069
19.326
19.586
345.563

1.650.241,23
1.682.179,14
1.713.036,31
1.744.419,47
1.767.906,64
1.791.710,05
1.815.833,95
1.840.282,66
1.865.060,55
1.890.172,06
1.915.621,67
1.941.413,94
1.967.553,48
1.994.044,97
2.020.893,14
2.048.102,81
2.075.678,83
2.103.626,13
2.131.949,73
2.160.654,68

Custos com Serviços de Coleta (R$)
Período
5.045.456,69

10.825.213,33

11.729.699,27

10.520.012,18

38.120.381,46

Quadro 16 Estimativa de custos da coleta de resíduos sólidos domiciliares

O valor em R$/t está de acordo com o calculado na tabela 20, referente à coleta domiciliar.
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5.1.3.2

Destino Final sem a Coleta Seletiva

Apresentaremos a seguir a quantidade de resíduos a serem depositados no Aterro Sanitário se nada for
realizado no sentido de reduzir, reutilizar e reciclar os materiais, ou seja, sem a ampliação e as melhorias
propostas para a reciclagem e a coleta seletiva.

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS:
1ª parte - OPERAÇÃO:
Quantidade média de resíduos coletados (jul/10 a jun/13) t/mês
Quantidade média prevista para 2014 (t/mês):
Preço médio (R$/t) em 2010
INPC acumulado jan/11 a dez/13
Preço médio (R$/t) em dez/13

1.177,00
1.200,00
42,71
17,43
50,15

2ª parte - IMPLANTAÇÃO:
Cálculo estimado de acordo com Nota Técnica SNSA n° 492/2010 do Ministério das Cidades
Valor percapita para população de até 75 mil habitantes
111,00
População (2014):
78.912
Valores para 20 anos - quantidade de resíduos depositados (t)
288.000,00
Valores investimentos (para 20 anos, considerando a pop. e o valor percapita):
8.759.190,91
em R$/t
30,41
Total do aterro (operação e implantação) R$/t:
Tabela 21: Custos estimados com o destino final (R$/t)

80,57

Apresentaremos a seguir a quantidade de resíduos a serem dispostos no Aterro assim como o custo com
a coleta, transporte e destinação final.
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Período do
Plano (anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Prazos

Imediato

Curto

Médio

Longo

Produção
Anual

Custos com Destinação Final
(R$)

(t)

Anual

14.960
15.249
15.529
15.813
16.026
16.242
16.461
16.682
16.907
17.135
17.365
17.599
17.836
18.076
18.320
18.566
18.816
19.069
19.326
19.586

1.205.262,20
1.228.588,21
1.251.124,91
1.274.045,75
1.291.199,73
1.308.584,67
1.326.203,69
1.344.059,93
1.362.156,59
1.380.496,91
1.399.084,17
1.417.921,68
1.437.012,83
1.456.361,03
1.475.969,73
1.495.842,45
1.515.982,74
1.536.394,20
1.557.080,48
1.578.045,29
Total

Período
3.684.975,31

7.906.250,38

8.566.846,35

7.683.345,14

27.841.417,18

Quadro 17 Estimativa de custos com a destinação final em Aterro Sanitário
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Período
do Plano
(anos)

Ano

População

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

77.863
78.912
79.974
81.051
82.142
83.248
84.369
85.505
86.656
87.823
89.005
90.204
91.418
92.649
93.897
95.161
96.442
97.741
99.057
100.390

Kg/ hab x
dia

0,53

t/ano

Custos com a coleta
e o transporte
(R$/ano)

Custos com o
destino final
(R$/ano)

Total (R$/ano)

14.960
15.249
15.529
15.813
16.026
16.242
16.461
16.682
16.907
17.135
17.365
17.599
17.836
18.076
18.320
18.566
18.816
19.069
19.326
19.586
total:

1.650.241,23
1.682.179,14
1.713.036,31
1.744.419,47
1.767.906,64
1.791.710,05
1.815.833,95
1.840.282,66
1.865.060,55
1.890.172,06
1.915.621,67
1.941.413,94
1.967.553,48
1.994.044,97
2.020.893,14
2.048.102,81
2.075.678,83
2.103.626,13
2.131.949,73
2.160.654,68
38.120.381,46

1.205.262,20
1.228.588,21
1.251.124,91
1.274.045,75
1.291.199,73
1.308.584,67
1.326.203,69
1.344.059,93
1.362.156,59
1.380.496,91
1.399.084,17
1.417.921,68
1.437.012,83
1.456.361,03
1.475.969,73
1.495.842,45
1.515.982,74
1.536.394,20
1.557.080,48
1.578.045,29
27.841.417,18

2.855.503,43
2.910.767,35
2.964.161,22
3.018.465,22
3.059.106,37
3.100.294,72
3.142.037,64
3.184.342,59
3.227.217,15
3.270.668,97
3.314.705,84
3.359.335,62
3.404.566,31
3.450.406,00
3.496.862,87
3.543.945,26
3.591.661,56
3.640.020,33
3.689.030,21
3.738.699,96
65.961.798,64

Quadro 18 Estimativa de custos com a coleta, transporte e destino final ao longo do Plano
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5.1.3.3

Resíduos sólidos secos

A seguir apresentaremos os cálculos e planilhas de composição dos custos com a melhoria da coleta
seletiva e a implantação dos Ecopontos (PEV`s).

COLETA SELETIVA:
n° de caminhões:
n° de motoristas:
n° de coletores:
n° de turnos:

1,00
1,00
3,00
1,00

Preço de mercado para locação caminhão (inclui
manutenção):
Tipo caminhão: Novo, baú com capacidade acima de 20m³

7.000,00

Custo com mão de obra
Salário do motorista:
Salário do coletor:

1.600,00
1.200,00

Custo com mão de obra:

5.200,00

Custos com EPI´s
Considerado 5% do custo de mão de obra:
Gastos com combustível:
Considera: 3km/l, 2000km percor., R$ 2,59/l

260,00

1.726,67

Total (R$/mês), considerando 1 turno:
14.186,67
N° de equipes estimada
1,0
Total (R$/mês):
14.186,67
Tabela 22: Custos estimados com a coleta seletiva
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VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS - Cooperativa
Locação do Galpão (auxílio da PM):
3.500,00
Manutenção equipamentos (auxílio PM):

1.500,00

Investimentos - amortização (auxílio PM):

1.500,00

Pontos de entrega voluntária - PEV´s:
Inclui a compra, depreciação, manutenção:
Considera 2 locais de PEV´s

1.250,00

Total (R$/mês): 7.750,00
N° dePEV´s estimados
2,0
Total (R$/mês): 15.500,00
Tabela 23: Custos estimados com a valorização dos resíduos

Observações:
 O número de equipes da coleta seletiva foi baseado no número de equipes da coleta atual;
 Foi considerado um número de 02 Ecopontos, como critério para início das atividades
relacionadas a valorização dos resíduos, em local e área urbana a ser definida.
 O recolhimento dos materiais recicláveis pode ser feito através da coleta seletiva ou das
cooperativas e associações;
 A cooperativa ou associação assumem os custos com o envio dos rejeito até o aterro sanitário;
 O produto da venda dos materiais ficará com as cooperativas / associações;
 Os valores unitários estimados com a venda dos materiais estão nas planilhas em anexo.

Os Ecopontos ou PEV´s – Pontos de Entrega Voluntária de resíduos aqui sugeridos, são locais a serem
implantados com o intuito de promover a melhoria da reciclagem e ampliar a quantidade de resíduos a
serem recolhidos. A sua infra-estrutura poderá também, servir como local para receber os resíduos da
logística reversa e também de construção civil, desde que devidamente planejado para isso.
Nada impede que o Município utilize um local já implantado ou com características similares no intuito
de proporcionar a inclusão social e a valorização dos resíduos, reduzindo assim, o custo final do serviço
de valorização.
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Período do
Plano (anos)

Ano

Prazos

Índice de
Atendimento dos
serviços (%)

Custos com Serviços de Coleta
Seletiva (R$)
Anual

1

2014

2

2015

3

100,00%
Imediato

Período

170.240,00

Custos com Atividades de
Valorização (R$)
Anual

Período

186.000,00

Anual

170.240,00

2016

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

4

2017

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

5

2018

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

6

2019

100,00%

170.240,00

7

2020

100,00%

170.240,00

8

2021

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

1.021.440,00

186.000,00

186.000,00
186.000,00

558.000,00

1.116.000,00

356.240,00

356.240,00
356.240,00

9

2022

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

10

2023

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

11

2024

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

12

2025

100,00%

170.240,00

13

2026

100,00%

170.240,00

14

2027

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

15

2028

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

16

2029

100,00%

170.240,00

186.000,00

356.240,00

17

2030

100,00%

170.240,00

18

2031

19
20

Médio

Longo

100,00%

170.240,00

2032

100,00%

170.240,00

2033

100,00%

Total

1.021.440,00

186.000,00
186.000,00

1.116.000,00

186.000,00
851.200,00

186.000,00

Período

356.240,00

100,00%

Curto

510.720,00

Custo Total com Atividades de
Coleta Seletiva e Valorização (R$)

356.240,00
356.240,00

1.068.720,00

2.137.440,00

2.137.440,00

356.240,00
930.000,00

186.000,00

170.240,00
186.000,00
3.404.800,00
3.404.800,00
3.720.000,00
3.720.000,00
Quadro 19 Estimativa de custos da coleta seletiva e valorização ao longo do Plano

356.240,00

1.781.200,00

356.240,00
356.240,00
7.124.800,00

7.124.800,00
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5.1.3.4

Valorização dos Materiais Recicláveis através das Cooperativas e
Associações

A valorização dos resíduos é imprescindível para que a coleta seletiva faça sentido. Ela trará benefícios
sociais e ambientais, dividindo a composição dos resíduos em:

Recicláveis: Compreendem materiais como: papel, papelão, plástico, metal e vidro, entre outros.

Orgânicos: Compreende a parcela dos resíduos passível de transformação em composto orgânico.

Rejeitos: Resíduos resultantes dos processos de triagem e classificação dos recicláveis e da
compostagem.

Observação: o percentual de Reciclável, Orgânico e Rejeito, seguiu a gravimetria apresentada no
Diagnóstico.
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Resíduos - Composição (%)
Periodo do
Plano (anos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ano

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

Produção Anual
(ton)

14.960
15.249
15.529
15.813
16.026
16.242
16.461
16.682
16.907
17.135
17.365
17.599
17.836
18.076
18.320
18.566
18.816
19.069
19.326
19.586
345.563

Eficiência
Coleta ( % )

7,93%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
42,00%
44,00%
46,00%
48,00%
50,00%
52,00%
54,00%
56,00%
58,00%
59,00%
60,00%
61,00%
62,00%
63,00%

Eficiência
Compostagem
(%)

0,00%
0,00%
0,00%
5,00%
5,00%
5,00%
10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
15,00%
18,00%
18,00%
18,00%
20,00%
20,00%
22,00%
22,00%
22,00%

Recicláveis

Orgânicos

Rejeitos

34%

47%

19%

403
1.037
1.320
1.613
1.907
2.209
2.351
2.496
2.644
2.796
2.952
3.112
3.275
3.442
3.613
3.724
3.838
3.955
4.074
4.195
54.956

0
0
0
372
377
382
774
784
795
1.208
1.224
1.241
1.509
1.529
1.550
1.745
1.769
1.972
1.998
2.025
21.253

225
579
738
901
1.066
1.234
1.314
1.395
1.478
1.563
1.650
1.739
1.830
1.923
2.019
2.081
2.145
2.210
2.277
2.344
30.711

Total Valorizado
- recicláveis e
orgânicos (t)

Resíduo a
Depositar em
Aterro (inclui o
rejeito) (t)

403
1.037
1.320
1.985
2.284
2.591
3.124
3.280
3.439
4.004
4.176
4.352
4.784
4.971
5.162
5.470
5.607
5.927
6.072
6.221
76.208

14.782
14.792
14.946
14.730
14.808
14.886
14.650
14.797
14.946
14.693
14.839
14.986
14.882
15.028
15.176
15.178
15.354
15.353
15.531
15.710
300.066

Quadro 20 Estimativa de resíduos valorizáveis ao longo do Plano - Considerado um percentual sobre o potencial. Ex.: no primeiro ano foi considerado um percentual de 8% sobre os
35% possíveis. No vigésimo ano foi considerado como percentual máximo 63% sobre os 35% possíveis.
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Resíduos
Valor Total de Venda (R$)
Período
do Plano
(anos)

Recicláveis
Ano

Prazos

Orgânicos

Valores (R$)
Qtde (t)

2014

2

2015

3

Valores (R$)
Qtde (t)

Anual
1

Rejeitos

403

120.998,39

1.037

311.080,50

2016

1.320

4

2017

5
6
7

2020

8

Período

Qtde (t)
Anual

0

0,00

0

0,00

395.983,54

0

1.613

483.885,64

2018

1.907

2019

2.209
2.351

705.173,49

2021

2.496

9

2022

10

Período

Custos Coleta/Transp./Destino F. (R$)
Anual

Anual

225

43.022,72

579

110.609,16

0,00

738

140.797,66

255.185,88

372

14.864,46

901

172.052,52

326.697,58

572.134,22

377

15.064,60

1066

203.430,57

383.768,25

662.671,47

382

15.267,43

1234

235.622,40

774

30.945,99

1314

250.734,60

748.699,88

784

31.362,65

1395

266.211,04

513.851,49

2.644

793.270,54

795

31.784,92

1478

282.058,78

542.996,68

2023

2.796

838.905,67

1.208

48.319,32

1563

298.285,01

588.939,99

11

2024

2.952

885.625,88

1.224

48.969,90

1650

314.897,05

619.698,73

12

2025

3.112

933.452,11

1.241

49.629,24

1739

331.902,36

13

2026

3.275

982.405,67

1.509

60.356,95

1830

349.308,50

14

2027

3.442

1.032.508,25

1.529

61.169,61

1923

367.123,20

726.554,66

15

2028

3.613

1.083.781,91

1.550

61.993,20

2019

385.354,29

760.420,83

16

2029

3.724

1.117.311,63

1.745

69.808,77

2081

397.276,26

789.844,14

17

2030

3.838

1.151.547,78

1.769

70.748,69

2145

409.449,42

812.847,04

18

2031

3.955

1.186.503,29

1.972

78.871,39

2210

421.878,36

19

2032

4.074

1.222.191,35

1.998

79.933,32

2277

434.567,76

20

2033

4.195

1.258.625,33

2.025

81.009,56

2344

447.522,39

Imediato

Curto

Médio

Longo

Total

16.486.756,56

828.062,44

3.965.835,25

5.756.679,50

5.936.179,37

16.486.756,56

850.100,01

-

139.290,05

330.438,23

380.371,73

850.100,01

5.862.104,05

Período

Período
77.975,67
294.429,54

1.410.109,91

200.471,34

442.316,51

533.632,89

2.695.015,39

485.384,88

2.046.870,41

651.178,99

4.040.247,31

693.454,12

2.110.694,18

843.496,32

4.205.856,92

867.556,91
5.862.104,05

892.112,50
11.474.752,52

11.474.752,52

Quadro 21 Estimativa de arrecadação da reciclagem pela valorização dos resíduos
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Observações:

Nota-se que a quantidade de resíduos depositados no Aterro pode reduzir de 345 mil toneladas para
300 mil toneladas em 20 anos, através do incremento da coleta seletiva e da reciclagem, em conjunto
com as associações de catadores e cooperativas de reciclagem.

A valorização dos resíduos é diretamente proporcional a eficiência da coleta, ou seja, quanto maior é o
percentual de eficiência, maior é a quantidade de resíduos coletados para reciclagem e menor será a
quantidade de rejeitos dispostos no aterro. Esta eficiência é o fator preponderante e primordial deste
trabalho. Com a experiência adquirida ao longo dos anos, usamos de uma meta audaciosa, porém
perceptível de ser alcançada se a comunidade através de campanhas educativas for inserida no meio.

O preço praticado com a venda dos materiais recicláveis pode variar muito em função da quantidade.
Usamos um valor estimado de R$ 300,00/t.

Para os resíduos compostos (orgânicos), seu valor de mercado foi estimado em R$ 40,00/t.

Para o rejeito, o valor final compreende a soma da coleta com o destino final calculada em R$ 190,88/t.
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5.1.3.5

Coleta Domiciliar e Destino Final com a Coleta Seletiva e Valorização dos
Materiais Recicláveis:

Mesmo com os custos na melhoria da coleta seletiva e implantação de Ecopontos, demonstremos que
haverá benefício social e economia de recursos, simultaneamente, graças à redução de custos com a
coleta domiciliar e o destino final, proporcionada pela coleta seletiva e a sua valorização, que reduzirá
os resíduos a serem coletados e transportados até o destino final.
A seguir será apresentado algumas planilhas que demonstrarão o custo dos serviços considerando a
situação atual e o incremento e ampliação da coleta seletiva e valorização.

Produção SEM a reciclagem
Periodo do
Plano
(anos)

Ano

1
2014
2
2015
3
2016
4
2017
5
2018
6
2019
7
2020
8
2021
9
2022
10
2023
11
2024
12
2025
13
2026
14
2027
15
2028
16
2029
17
2030
18
2031
19
2032
20
2033
TOTAL

Redução na Produção de resíduos graças a reciclagem

Produção
Anual (ton)

Total
Valorizado (t)

Rejeitos:

a Depositar
em Aterro
com rejeito

Redução
(t/ano)

Redução em
% (t/ano)

14.960
15.249
15.529
15.813
16.026
16.242
16.461
16.682
16.907
17.135
17.365
17.599
17.836
18.076
18.320
18.566
18.816
19.069
19.326
19.586
345.563

403
1.037
1.320
1.985
2.284
2.591
3.124
3.280
3.439
4.004
4.176
4.352
4.784
4.971
5.162
5.470
5.607
5.927
6.072
6.221
76.208

225
579
738
901
1.066
1.234
1.314
1.395
1.478
1.563
1.650
1.739
1.830
1.923
2.019
2.081
2.145
2.210
2.277
2.344
30.711

14.782
14.792
14.946
14.730
14.808
14.886
14.650
14.797
14.946
14.693
14.839
14.986
14.882
15.028
15.176
15.178
15.354
15.353
15.531
15.710
300.066

225
579
738
901
1.066
1.234
1.314
1.395
1.478
1.563
1.650
1.739
1.830
1.923
2.019
2.081
2.145
2.210
2.277
2.344
30.711

1,52%
3,80%
4,75%
5,70%
6,65%
7,60%
7,98%
8,36%
8,74%
9,12%
9,50%
9,88%
10,26%
10,64%
11,02%
11,21%
11,40%
11,59%
11,78%
11,97%
8,89%

Quadro 22 Comparativo entre a produção de resíduos SEM e COM a RECICLAGEM
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Período do
Plano (anos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ano

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

Prazos

Imediato

Curto

Médio

Longo

Resíduos
para
disposição
final (t)
14.782
14.792
14.946
14.730
14.808
14.886
14.650
14.797
14.946
14.693
14.839
14.986
14.882
15.028
15.176
15.178
15.354
15.353
15.531
15.710

Custos com Serviços de Coleta
(R$)
Anual
1.630.612,14
1.631.713,77
1.648.797,45
1.624.926,74
1.633.545,74
1.642.102,26
1.616.092,22
1.632.330,72
1.648.713,53
1.620.822,54
1.636.898,72
1.653.113,97
1.641.726,63
1.657.848,99
1.674.107,88
1.674.324,05
1.693.753,92
1.693.629,40
1.713.234,80
1.733.061,12
33.101.356,57

Período
4.911.123,36

9.797.711,20

9.884.518,72

8.508.003,29

33.101.356,57

Custo de Destinação Final (R$)
Anual
1.190.925,98
1.191.730,56
1.204.207,72
1.186.773,62
1.193.068,55
1.199.317,85
1.180.321,28
1.192.181,16
1.204.146,43
1.183.776,10
1.195.517,42
1.207.360,31
1.199.043,51
1.210.818,56
1.222.693,32
1.222.851,20
1.237.041,91
1.236.950,97
1.251.269,87
1.265.750,12
24.175.746,46

Período
3.586.864,27

7.155.808,90

7.219.209,22

6.213.864,08

24.175.746,46

Quadro 23 Estimativa de custos da coleta e destino final com o incremento da coleta seletiva e valorização
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Custos SEM a reciclagem
TOTAL (Coleta
+ Destino
Final) em
R$/ano

Produção
resíduos
(t/ano)

COLETA Valor
pago anualmente
(R$)

DESTINO FINAL
Valor pago
anualmente
(R$)

TOTAL (Coleta +
Destino Final)
em R$/ano

1.650.241,23 1.205.262,20 2.855.503,43
1.682.179,14 1.228.588,21 2.910.767,35
1.713.036,31 1.251.124,91 2.964.161,22
1.744.419,47 1.274.045,75 3.018.465,22
1.767.906,64 1.291.199,73 3.059.106,37
1.791.710,05 1.308.584,67 3.100.294,72
1.815.833,95 1.326.203,69 3.142.037,64
1.840.282,66 1.344.059,93 3.184.342,59
1.865.060,55 1.362.156,59 3.227.217,15
1.890.172,06 1.380.496,91 3.270.668,97
1.915.621,67 1.399.084,17 3.314.705,84
1.941.413,94 1.417.921,68 3.359.335,62
1.967.553,48 1.437.012,83 3.404.566,31
1.994.044,97 1.456.361,03 3.450.406,00
2.020.893,14 1.475.969,73 3.496.862,87
2.048.102,81 1.495.842,45 3.543.945,26
2.075.678,83 1.515.982,74 3.591.661,56
2.103.626,13 1.536.394,20 3.640.020,33
2.131.949,73 1.557.080,48 3.689.030,21
2.160.654,68 1.578.045,29 3.738.699,96
38.120.381,46 27.841.417,18 65.961.798,64

14.782
14.792
14.946
14.730
14.808
14.886
14.650
14.797
14.946
14.693
14.839
14.986
14.882
15.028
15.176
15.178
15.354
15.353
15.531
15.710
300.066

1.630.612,14
1.631.713,77
1.648.797,45
1.624.926,74
1.633.545,74
1.642.102,26
1.616.092,22
1.632.330,72
1.648.713,53
1.620.822,54
1.636.898,72
1.653.113,97
1.641.726,63
1.657.848,99
1.674.107,88
1.674.324,05
1.693.753,92
1.693.629,40
1.713.234,80
1.733.061,12
33.101.356,57

1.190.925,98
1.191.730,56
1.204.207,72
1.186.773,62
1.193.068,55
1.199.317,85
1.180.321,28
1.192.181,16
1.204.146,43
1.183.776,10
1.195.517,42
1.207.360,31
1.199.043,51
1.210.818,56
1.222.693,32
1.222.851,20
1.237.041,91
1.236.950,97
1.251.269,87
1.265.750,12
24.175.746,46

2.821.538,12
2.823.444,33
2.853.005,17
2.811.700,36
2.826.614,29
2.841.420,12
2.796.413,50
2.824.511,88
2.852.859,96
2.804.598,64
2.832.416,14
2.860.474,28
2.840.770,13
2.868.667,55
2.896.801,21
2.897.175,25
2.930.795,84
2.930.580,37
2.964.504,68
2.998.811,24
57.277.103,03

Produção COLETA Valor
Periodo do
resíduos
pago
Plano (anos)
(t/ano) anualmente (R$)

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

14.960
15.249
15.529
15.813
16.026
16.242
16.461
16.682
16.907
17.135
17.365
17.599
17.836
18.076
18.320
18.566
18.816
19.069
19.326
19.586
345.563

DESTINO FINAL
Valor pago
anualmente
(R$)

Custos COM a reciclagem

Quadro 24 Comparativo de custos da coleta e destino final SEM e COM a reciclagem
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Desta forma, chegaremos aos seguintes valores de receita e economia geradas no Município:

Periodo
do Plano
(anos)

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

Economia na
Custos do novo
coleta e destino
serviço final com a
(valorização)
Reciclagem (R$)
R$

Receita da
valorização
(R$/ano)

Economia
gerada com a
reciclagem
(R$/ano)

33.965,31 356.240,00
77.975,67
-244.299,02
87.323,02 356.240,00
200.471,34
-68.445,63
111.156,05 356.240,00
255.185,88
10.101,93
206.764,87 356.240,00
326.697,58
177.222,45
232.492,08 356.240,00
383.768,25
260.020,33
258.874,61 356.240,00
442.316,51
344.951,12
345.624,14 356.240,00
485.384,88
474.769,02
359.830,71 356.240,00
513.851,49
517.442,21
374.357,19 356.240,00
542.996,68
561.113,87
466.070,33 356.240,00
588.939,99
698.770,31
482.289,70 356.240,00
619.698,73
745.748,43
498.861,34 356.240,00
651.178,99
793.800,33
563.796,18 356.240,00
693.454,12
901.010,30
581.738,45 356.240,00
726.554,66
952.053,11
600.061,67 356.240,00
760.420,83
1.004.242,50
646.770,01 356.240,00
789.844,14
1.080.374,15
660.865,73 356.240,00
812.847,04
1.117.472,77
709.439,96 356.240,00
843.496,32
1.196.696,28
724.525,53 356.240,00
867.556,91
1.235.842,45
739.888,72 356.240,00
892.112,50
1.275.761,23
8.684.695,60 7.124.800,00 11.474.752,52 13.034.648,12

Quadro 25 Economia possível com o incremento da reciclagem e valorização dos resíduos
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Serviço sem Valorização (R$)
Período
do Plano
(anos)

Ano

1

Serviços com Valorização (R$)
Economia de
coleta domiciliar e
Destinação
destinação final
Final em Aterro
devido a
reciclagem

Total Coleta e
Destinação
Final com
Valorização

Diferença dos
Serviços com e
sem
Valorização

1.190.925,98

3.099.802,45

-244.299,02

197.932,18

1.191.730,56

2.979.212,98

-68.445,63

255.185,88

251.953,70

1.204.207,72

2.954.059,29

10.101,93

356.240,00

326.697,58

378.817,39

1.186.773,62

2.841.242,77

177.222,45

356.240,00

383.768,25

435.922,66

1.193.068,55

2.799.086,04

260.020,33

1.642.102,26

356.240,00

442.316,51

494.497,01

1.199.317,85

2.755.343,61

344.951,12

3.142.037,64

1.616.092,22

356.240,00

485.384,88

596.358,74

1.180.321,28

2.667.268,63

474.769,02

1.344.059,93

3.184.342,59

1.632.330,72

356.240,00

513.851,49

626.041,75

1.192.181,16

2.666.900,39

517.442,21

1.362.156,59

3.227.217,15

1.648.713,53

356.240,00

542.996,68

656.415,97

1.204.146,43

2.666.103,28

561.113,87

1.890.172,06

1.380.496,91

3.270.668,97

1.620.822,54

356.240,00

588.939,99

764.355,34

1.183.776,10

2.571.898,66

698.770,31

1.915.621,67

1.399.084,17

3.314.705,84

1.636.898,72

356.240,00

619.698,73

797.186,75

1.195.517,42

2.568.957,41

745.748,43

1.941.413,94

1.417.921,68

3.359.335,62

1.653.113,97

356.240,00

651.178,99

830.763,70

1.207.360,31

2.565.535,29

793.800,33

1.967.553,48

1.437.012,83

3.404.566,31

1.641.726,63

356.240,00

693.454,12

913.104,69

1.199.043,51

2.503.556,01

901.010,30

2027

1.994.044,97

1.456.361,03

3.450.406,00

1.657.848,99

356.240,00

726.554,66

948.861,65

1.210.818,56

2.498.352,89

952.053,11

2028

2.020.893,14

1.475.969,73

3.496.862,87

1.674.107,88

356.240,00

760.420,83

985.415,96

1.222.693,32

2.492.620,38

1.004.242,50

16

2029

2.048.102,81

1.495.842,45

3.543.945,26

1.674.324,05

356.240,00

789.844,14

1.044.046,27

1.222.851,20

2.463.571,11

1.080.374,15

17

2030

2.075.678,83

1.515.982,74

3.591.661,56

1.693.753,92

356.240,00

812.847,04

1.070.315,15

1.237.041,91

2.474.188,79

1.117.472,77

18

2031

2.103.626,13

1.536.394,20

3.640.020,33

1.693.629,40

356.240,00

843.496,32

1.131.318,32

1.236.950,97

2.443.324,05

1.196.696,28

19

2032

2.131.949,73

1.557.080,48

3.689.030,21

1.713.234,80

356.240,00

867.556,91

1.159.093,29

1.251.269,87

2.453.187,76

1.235.842,45

20

2033

2.160.654,68 1.578.045,29 3.738.699,96 1.733.061,12
38.120.381,46 27.841.417,18 65.961.798,64 33.101.356,57

356.240,00
7.124.800,00

892.112,50
11.474.752,52

1.187.411,11
14.546.799,65

1.265.750,12
24.175.746,46

2.462.938,74
52.927.150,52

1.275.761,23
13.034.648,12

Coleta
Domiciliar

Destinação
Final em
Aterro

Total Coleta e
Destinação
Final

Coleta
Domiciliar

Coleta
Seletiva e
Valorização

Venda de
Recicláveis
(valorização)

2014

1.650.241,23

1.205.262,20

2.855.503,43

1.630.612,14

356.240,00

77.975,67

76.988,03

2

2015

1.682.179,14

3

2016

1.228.588,21

2.910.767,35

1.631.713,77

356.240,00

200.471,34

4

2017

1.713.036,31

1.251.124,91

2.964.161,22

1.648.797,45

356.240,00

5

2018

1.744.419,47

1.274.045,75

3.018.465,22

1.624.926,74

1.767.906,64

1.291.199,73

3.059.106,37

1.633.545,74

6
7

2019

1.791.710,05

1.308.584,67

3.100.294,72

2020

1.815.833,95

1.326.203,69

8

2021

1.840.282,66

9

2022

1.865.060,55

10

2023

11

2024

12

2025

13

2026

14
15

Total

Quadro 26 Comparativo de custos SEM e COM a reciclagem na coleta e destino final
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Com a Coleta Seletiva, ao final do horizonte de projeto de 20 anos, a economia com coleta domiciliar e
destino final em aterro para o Município é da ordem 13 milhões de reais. O benefício social para as
cooperativas e associações é da ordem de 11 milhões de reais.

Obs.: todos os valores referentes aos insumos, salários e demais itens de composição de custos,
utilizados nas planilhas apresentadas, são estimados. O objetivo é dar uma idéia da ordem de
grandeza dos valores totais.
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5.1.4 Previsão de Arrecadação
A previsão de arrecadação de São Bento do Sul, se baseou nos seguintes dados e informações:
a) Informações do SNIS 2009 e 2010.
b) Inadimplência calculada de acordo com a arrecadação dos anos de 2009 e 2010
c) Número médio de domicílios registrados no Município de acordo com o IBGE 2010

ARRECADAÇÃO
1. Valor médio lançado por domicílio para serviços:
1.1. Valor lançado em 2009 (Fonte: SNIS)
1.2. Valor arrecadado em 2009 (Fonte: SNIS)
1.3. Inadimplência (R$/ano):
1.4. Em percentual:

3.100.000,00
2.410.717,62
689.282,38
22,23%

1.5. Valor lançado em 2010 (Fonte: SNIS)
1.6. Valor arrecadado em 2010 (Fonte: SNIS)
1.7. Inadimplência (R$/ano):
1.8 Em percentual:

2.800.000,00
2.625.011,24
174.988,76

2. Número médio de domicílios (IBGE 2010)

26.556

2.1 Valor Médio arrecadado por Domicílio (R$/ano):

90,78

6,25%

98,85
Tabela 24: Arrecadação estimada para São Bento do Sul

2009
2010

De posse destas informações, podemos efetuar a seguinte consideração na sequência de cálculo:
d) Calcular o número de domicílios para os próximos 20 anos, de acordo com a projeção
populacional de 1,35% ao ano;
e) Considerar que a cobrança será efetivada em 100% dos domicílios;
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% cobrança por
domicílio
1
28.015
100%
2
28.393
100%
3
28.775
100%
4
29.162
100%
5
29.555
100%
6
29.953
100%
7
30.356
100%
8
30.765
100%
9
31.179
100%
10
31.599
100%
11
32.024
100%
12
32.456
100%
13
32.893
100%
14
33.335
100%
15
33.784
100%
16
34.239
100%
17
34.700
100%
18
35.167
100%
19
35.641
100%
20
36.121
100%
Tabela 25: Evolução dos domicílios ao longo do horizonte do Plano
Ano

f)

Domicílios

Calcular o custo médio dos serviços, por domicílio, considerando os custos dos serviços;

g) Sugerir uma meta de inadimplência, propondo que a do 1° ano seja a média dos anos de 2009 e
2010 e que ocorra uma redução da inadimplência ao longo do horizonte do plano.
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Valor ANUAL MÉDIO A
META: ÍNDICE DE
SER LANÇADO, POR
INADIMPLÊNCIA
DOMICÍLIO (R$)
1
113,75
14%
2
113,75
10%
3
113,75
10%
4
113,75
8%
5
113,75
8%
6
113,75
8%
7
113,75
8%
8
113,75
8%
9
113,75
8%
10
113,75
7%
11
113,75
7%
12
113,75
7%
13
113,75
7%
14
113,75
7%
15
113,75
7%
16
113,75
5%
17
113,75
5%
18
113,75
5%
19
113,75
5%
20
113,75
5%
Tabela 26: Valor anual e índice de inadimplência sugerido
ANO

Desta forma, podemos elaborar as seguintes planilhas para análise dos custos e da arrecadação
referente aos serviços.
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Período do
Plano (anos)

Ano

Pop. Total
(hab)

Número de
Domicílios
(un)

Valor médio
por Domicílio
(R$)

Lançamento (R$)

Inadimplência
(%)

Arrecadação (R$)
Anual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

78.912
79.974
81.051
82.142
83.248
84.369
85.505
86.656
87.823
89.005
90.204
91.418
92.649
93.897
95.161
96.442
97.741
99.057
100.390
101.742

28.015
28.393
28.775
29.162
29.555
29.953
30.356
30.765
31.179
31.599
32.024
32.456
32.893
33.335
33.784
34.239
34.700
35.167
35.641
36.121

113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
113,75
Total

3.186.671,39
3.229.577,30
3.273.060,90
3.317.129,97
3.361.792,40
3.407.056,17
3.452.929,38
3.499.420,23
3.546.537,04
3.594.288,25
3.642.682,38
3.691.728,10
3.741.434,18
3.791.809,51
3.842.863,11
3.894.604,10
3.947.041,74
4.000.185,41
4.054.044,61
4.108.628,99

14%
10%
10%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
5%
5%
5%
5%
5%

2.732.817,46
2.906.619,57
2.945.754,81
3.051.759,58
3.092.849,01
3.134.491,68
3.176.695,03
3.219.466,61
3.262.814,08
3.342.688,07
3.387.694,61
3.433.307,13
3.479.533,79
3.526.382,85
3.573.862,69
3.699.873,89
3.749.689,65
3.800.176,14
3.851.342,38
3.903.197,54

Período

8.585.191,85

18.938.075,98

20.743.469,15

19.004.279,61

67.271.016,58

Quadro 27 Projeção de arrecadação
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Período do
Plano (anos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ano

Serviço sem
Valorização - SV (R$)

Arrecadação (R$)

Diferença entre o custo
do serviço Sem Valor. e
a arrecadação (R$)

Serviços com
Valorização - CV (R$)

Diferença entre o custo do
serviço Com Valorz. e a
arrecadação (R$)

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

2.855.503,43
2.910.767,35
2.964.161,22
3.018.465,22
3.059.106,37
3.100.294,72
3.142.037,64
3.184.342,59
3.227.217,15
3.270.668,97
3.314.705,84
3.359.335,62
3.404.566,31
3.450.406,00
3.496.862,87
3.543.945,26
3.591.661,56
3.640.020,33
3.689.030,21
3.738.699,96
65.961.798,64

2.732.817,46
2.906.619,57
2.945.754,81
3.051.759,58
3.092.849,01
3.134.491,68
3.176.695,03
3.219.466,61
3.262.814,08
3.342.688,07
3.387.694,61
3.433.307,13
3.479.533,79
3.526.382,85
3.573.862,69
3.699.873,89
3.749.689,65
3.800.176,14
3.851.342,38
3.903.197,54
67.271.016,58

-122.685,97
-4.147,78
-18.406,41
33.294,35
33.742,63
34.196,95
34.657,38
35.124,02
35.596,93
72.019,10
72.988,78
73.971,51
74.967,48
75.976,85
76.999,82
155.928,64
158.028,09
160.155,81
162.312,17
164.497,57
1.309.217,94

3.099.802,45
2.979.212,98
2.954.059,29
2.841.242,77
2.799.086,04
2.755.343,61
2.667.268,63
2.666.900,39
2.666.103,28
2.571.898,66
2.568.957,41
2.565.535,29
2.503.556,01
2.498.352,89
2.492.620,38
2.463.571,11
2.474.188,79
2.443.324,05
2.453.187,76
2.462.938,74
52.927.150,52

-366.984,99
-72.593,41
-8.304,48
210.516,80
293.762,97
379.148,07
509.426,40
552.566,22
596.710,80
770.789,41
818.737,21
867.771,84
975.977,78
1.028.029,96
1.081.242,32
1.236.302,79
1.275.500,86
1.356.852,09
1.398.154,62
1.440.258,80
14.343.866,06

Quadro 28 Projeção de arrecadação com e sem a Valorização dos Resíduos
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Ou seja, podemos chegar as seguintes conclusões a cerca da arrecadação Municipal:
a) O valor arrecadado é satisfatório, se comparado a outros municípios;
b) Se ocorrer a ampliação e valorização dos resíduos recicláveis, o Município contará com uma receita
de R$ 14 milhões para investir em educação ambiental, valorização profissional e melhorias sócio
ambientais;
c) Investir em obras de cunho social valorizando as cooperativas por exemplo;
d) Propor melhorias técnicas e operacionais para a coleta, transporte e destino final dos resíduos;
e) Investir em capacitação técnica e gerencial.
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A seguir apresentamos as planilhas auxiliares que foram realizadas (memória de cálculo) para dar
suporte as planilhas do item 5, referente ao cálculo dos custos da prestação dos serviços.
Estes parâmetros adotados, foram fundamentais para a elaboração dos custos referentes aos serviços
do Município de São Bento do Sul.

COLETA DOMICILIAR:
Quantidade média de resíduos coletados (jul/10 a jun/13) t/mês
Quantidade prevista para 2014:
Preço médio (R$/t) em 2010
INPC acumulado jan/11 a dez/13
Preço médio (R$/t) em dez/13
Valor total da coleta (R$/t)

1.177,00
1.200,00
93,94
17,43
110,31
110,31

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS:
1ª parte - OPERAÇÃO:
Quantidade média de resíduos coletados (jul/10 a jun/13) t/mês
Quantidade prevista para 2014:
Preço médio (R$/t) em 2010
INPC acumulado jan/11 a dez/13
Preço médio (R$/t) em dez/13

1.177,00
1.200,00
42,71
17,43
50,15

2ª parte - IMPLANTAÇÃO:
Cálculo estimado de acordo com Nota Técnica SNSA n° 492/2010 do Ministério das Cidades
valor percapita para população de até 75 mil habitantes
111,00
População (2014):
78.912
Valores para 20 anos - quantidade de resíduos depositados (t)
288.000,00
Valores investimentos (para 20 anos, considerando a pop. e o valor percapita):
8.759.190,91
em R$/t
30,41
Total do aterro (operação e implantação) R$/t:
COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSS:
Preço médio em 2010 (fonte: SNIS)
INPC acumulado jan/11 a dez/13
Preço médio (R$/t) em dez/13
Total do aterro (operação e implantação) R$/t:
Tabela 27: Memória de cálculo – coleta e destino final

80,57

5.800,00
17,43
6.810,94
6.810,94
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Custos com a Coleta e Destino Final dos Resíduos Úmidos - Domiciliares

1. COLETA CONVENCIONAL / DESTINAÇÃO FINAL
1.1. Custo Mensal - Coleta e Transporte
1.2. Custo Mensal - Disposição Final
1.2.1. Custo Mensal - Operação do Aterro Sanitário
1.2.2 Custo Mensal - Implantação Obras
1.2.3 Custo Mensal Total - Disposição Final
1.3. Custo Mensal - Coleta, Transporte e Disposição Final

1.4. Geração Mensal

110,31 R$/ton

50,15
30,41
80,57 R$/ton
229.058,34 R$/mês
2.748.700,11 R$/ano
1.200,00 Tonelada/mês

1.5. Custo Médio Mensal por Tonelada (coleta, transporte e disposição
190,88
final) R$/ton
1.6. Di s tri bui çã o Percentua l dos Cus tos pa ra Col eta/Tra ns porte e Di s pos i çã o Fi na l

1.6.1. Para Coleta e Transporte

58%

1.6.2. Para Disposição Final

42%

Custos com a Coleta e Destino Final dos Resíduos dos Serviços de Saúde
2. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2.1. Custo Mensal:

6.810,94 R$/mês
81.731,28 R$/ano
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Custos com a Coleta Seletiva e Valorização dos Resíduos Secos - Recicláveis
3. COLETA SELETIVA / VALORIZAÇÃO
3.1. Custo Coleta Seletiva (valor para 1 equipe)

14.186,67 R$/mês
170.240,00 R$/ano

Novo serviço a ser previsto - condição nova de acordo com a PNRS - 12.305
Valorização dos resíduos, serviços e cooperativas/catadores:
3.2. Custo Valorização (02 PEV´s - valor estimado)
15.500,00 R$/mês
186.000,00 R$/ano
3.3. Valor Recicláveis por Material
3.4. Valor Médio de Venda de Materiais Recicláveis

0,30 R$/kg

3.5. Valor Médio Resíduos Orgânicos

0,04 R$/kg

3.6. Custo de Transporte e Disposição Final de Rejeitos

190,88 R$/t

Custos dos Serviços
4. TOTAL DOS CUSTOS PREVISTOS:
4.1 - DOMICILIAR

132.376,49 R$/mês
1.588.517,88 R$/ano

4.2 - DESTINO FINAL

96.681,85 R$/mês
1.160.182,23 R$/ano

4.3 - SELETIVA E VALORIZAÇÃO

4.4 - RESÍDUOS SERVIÇOS DE SAÚDE

4.5 - TOTAL

29.686,67 R$/mês
356.240,00 R$/ano
6.810,94 R$/mês
81.731,28 R$/ano
265.555,95 R$/mês
3.186.671,39 R$/ano

Estes Custos não inclui os serviços de varrição, limpeza, capina, poda e jardins.
Este serviço é realizado atualmente pelo Município.

Tabela 28: Memória de cálculo – completa
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5.1.5 Cenário Futuro Provável
No PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos foram previstos 3 (três) cenários macroeconômicos e
institucionais. O cenário 1 indica um futuro possível, constituindo o ambiente para o qual se desenvolve
o planejamento e suas diretrizes, estratégias, metas, investimentos e procedimentos de caráter político
institucional vislumbrado como necessários para alcançar o planejado.

Para efeito de planejamento do futuro do segmento de resíduos sólidos no município de São Bento do
Sul, adotamos como cenário possível, o cenário 2, diferentemente daquele escolhido como referência
pelo PNRS, versão preliminar, em face das recentes mudanças no cenário macro-econômio, conforme
segue:

Figura 22: Cenários de acordo com a PNRS, versão preliminar

O Cenário 2, resumidamente, indica as seguintes proposições, que serão levadas em consideração
mais adiante para o PGIRS de São Bento do Sul:
 Controle da inflação;
 Redução do papel do estado com privatização de funções essenciais e fraca cooperação entre os
entes federativos;
 Políticas de estado contínuas e estáveis;
 Investimentos públicos distribuídos com critérios de planejamento
 Adoção de tecnologias sustentáveis de forma dispersa
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Sendo assim, podemos avançar nas proposições para o Município, na área de limpeza urbana e
manejos de resíduos sólidos.
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5.2 Objetivos, Propostas e Metas
5.2.1 Princípios, Diretrizes e Objetivos do PMGIRS

A elaboração do PGIRS será pautada nos seguintes Princípios e Diretrizes, constantes nas Leis
No 11.445/07 e 12.305/10:
 Princípios: Universalização dos serviços; Propostas adequadas e condizentes com a
preservação da saúde pública e com a proteção do meio ambiente; Observação das
peculiaridades locais; Eficiência e sustentabilidade econômica; Tecnologias apropriadas,
condizentes com a realidade econômica local; Adoção de soluções graduais e progressivas;
Publicidade; Participação social; Segurança, qualidade e regularidade; Prevenção e
Precaução; Poluidor pagador e o protetor recebedor; Visão sistêmica; Desenvolvimento
sustentável; Ecoeficiência; Cooperação; Responsabilidade compartilhada; Resíduos como
um bem econômico e de valor social; Respeito às diversidades; Informação e controle social;
Razoabilidade e a proporcionalidade.
 Diretrizes e Objetivos: As diretrizes seguidas são aquelas previstas no Art. 19 da Lei Federal
n° 11.445/07, incisos I, II, III, IV e V. Os objetivos estão previstos no Art. 7º, incisos I até XV, da
Lei Federal n° 12.305/10.

O PGIRS será desenvolvido com base na Lei Federal n° 11.445/07 e seu decreto regulamentador n°
7.212/10 e com base na Lei Federal n° 12.305/10 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos
e seu decreto regulamentador n° 7.404/2010, observando a legislação municipal que tenha relação com
o tema.

5.2.2 Conceituação
Feita a avaliação dos pontos fortes e dos pontos fracos, apresentados no Diagnóstico, faremos
reflexões para propor soluções e alternativas que minimizem ou neutralizem os pontos fracos e
reforcem os pontos fortes, através dos objetivos, metas e ações traçadas para cada tipo de resíduo
sólido constante na cadeia.

Metodologia e Conceitos Básicos que serão aplicados no PGIRS:
Após a conclusão do diagnóstico é objetivo natural do planejamento a elaboração do
prognóstico.
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Assim, a metodologia aplicada para o prognóstico utiliza-se de subsídios técnicos que permitam
projetar as necessidades de infra-estrutura para os segmentos componentes dos serviços de limpeza
pública e manejo de resíduos, tendo como base os seguintes conceitos:
Objetivo Geral: é o alvo ou situação que se pretende alcançar. Aqui se determina para onde o
poder público deve dirigir seus esforços.
Objetivo Específico: é o objetivo parcial, correlacionado às áreas funcionais, que deve ser
atingido com a finalidade de se alcançar o objetivo geral do poder público.
Meta: corresponde aos objetivos específicos quantificados e com prazos definidos. As metas são
decomposições dos objetivos ao longo do tempo (anos).
Ação: é o caminho mais adequado a ser trilhado para alcançar os objetivos e metas
estabelecidas.
Observação: Conceito extraído do livro Planejamento Estratégico, de autoria de Djalma de Pinho
Rebouças de Oliveira, 31ª edição, Editora Atlas S.A., 2013, adaptado para o conceito do ente público.
Diante desses conceitos introdutórios que foram elencados para que pudéssemos facilitar o
entendimento do Plano, estabeleceremos as metas, visando o atendimento aos objetivos específicos,
seguindo o que foi proposto no edital e seus anexos:






Metas imediatas (de 1 a 3 anos) – entre 2014 a 2016.
Metas de curto prazo (de 4 a 9 anos) – entre 2017 a 2022.
Metas de médio prazo (de 9 a 15 anos) – entre 2023 a 2028.
Metas de longo prazo (de 16 a 20 anos) – entre 2029 a 2033.

O fluxograma que segue, demonstra de forma esquemática o modelo metodológico do
prognóstico a ser descrito:
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Demandas das
Projeções

Demandas do
Diagnóstico



Pontos fortes e fracos






Crescimento vegetativo
Universalização

Oficinas, Conferência Municipal e
Audiências Públicas

PROGNÓSTICO:



Objetivos e metas;
Programas, projetos e ações

Figura 23: Fluxograma para elaboração do PGIRS – Prognóstico

5.2.3 Objetivos
Constituem objetivos a serem alcançados por este Plano:
Geral: Promoção do saneamento ambiental, no segmento dos resíduos sólidos, através do
planejamento integrado de resíduos sólidos do Município de São Bento do Sul.

Objetivos Específicos: Adotar-se-á como metodologia a descrição dos objetivos, metas e ações
específicos para cada tipo de resíduo tratado no presente Plano, conforme sintetizamos:
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5.2.3.1

Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD:

Os objetivos e metas relacionadas aos Resíduos Sólidos implicam em ações visando à ampliação
e as melhorias do programa de coleta seletiva no Município, apoio às cooperativas de triagem dos
materiais recicláveis e a adequada destinação da parcela úmida dos RSU, conforme previsto na Lei
Federal n° 12.305/10 e seu respectivo Decreto regulamentador n° 7.404/10.
Deve-se também implementar Política de educação ambiental, incentivando a separação na
fonte, envolvendo as escolas municipais, os moradores por meio das associações de bairro e os
empresários, por meio das associações comerciais. Tais ações permitem que ocorra uma redução da
quantidade de resíduos, ainda possíveis de aproveitamento, a serem dispostos em aterros sanitários.
Os resíduos úmidos ou orgânicos podem ser utilizados para a geração de energia, com o
aproveitamento dos gases resultantes da biodigestão. A parcela orgânica restante pode ainda, através
da compostagem, ser reutilizada como composto orgânico.
Importante é salientar a necessidade que o Município tem de promover condições para que os
serviços, seguindo o expresso na Lei 12.305/10, tornem-se econômica e financeiramente sustentáveis.

5.2.3.1.1 Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Secos
O serviço público de coleta seletiva no Município de São Bento do Sul é bom, mas precisa ser
melhorado. Portanto, deve ser ampliado, pois o percentual de resíduos, segundo gravimetria realizada,
pode chegar até a 34% dos resíduos gerados. Assim, se o serviço for melhorado e posteriormente
ampliado a toda a cidade, incluindo a zona rural, o material coletado e triado gerará riqueza para
famílias de baixa renda. Dessa forma, reduzirá a quantidade de resíduos na coleta de resíduos úmidos
(domiciliar) assim como dos rejeitos depositados no destino final, o que acarretará em redução de
custos operacionais e de implantação de área para disposição final dos rejeitos.
Conforme o Decreto 7.404/10, artigo 9, § 1 a implantação do sistema de coleta seletiva é
instrumento essencial para se atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos,
conforme disposto no art. 54 da Lei nº 12.305, de 2010.
A forma consagrada para esse tipo de serviço é a coleta seletiva porta a porta, mas para a
obtenção do sucesso é necessário promover a conscientização ambiental da população para que
separem os resíduos, bem como informá-los sobre as mudanças previstas nos serviços, incluindo os dias
e horários da coleta e transporte do material reciclável.
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O Artigo 11 do Decreto 7.404/10, diz que o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos
priorizará a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.
No Brasil as cooperativas e associações representam um papel fundamental na área de resíduos
sólidos, em especial aqueles de origem reciclável e também por que não de logística reversa. Em São
Bento do Sul, a situação não é diferente. Para que a coleta seletiva funcione de maneira ordenada é
fundamental que o Município tenha diversos locais espalhados na cidade para receber estes resíduos
recicláveis e assim gerar riqueza através da sua valorização. É aí que estas cooperativas e entidades
entram, pois o resíduo proveniente da coleta seletiva necessita de um local próprio para descarga,
seleção, triagem, armazenamento e venda do material reciclável.
Para que a idéia venha a se concretizar é muito importante que o município esteja preparado
para contribuir financeiramente e também organizacionalmente, promovendo o acompanhamento e
treinamento dessas entidades.
Outro aspecto importante é efetuar um planejamento antecipado com o intuito de capacitar,
treinar, equipar e organizar as cooperativas de forma que as mesmas possam se sustentar sozinhas
posteriormente à ajuda inicial.

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Melhorar e ampliar a coleta seletiva no
Município

Imediato
(até 2016)
100%

Metas (em percentual)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2022)
(até 2028)
(até 2033)
100%

100%

100%

OE 1 Ações:
Criar cartilhas e entregar a cada usuário explicando o serviço, dia e horário além da forma correta
a)
de acondicionamento e dos tipos de materiais a serem separados
b)
Fiscalizar o serviço
c)
Contratar agentes comunitários que farão o acompanhamento do serviço na sua região
d)

Prever PEV´s de material reciclável (pode ser em conjunto com os PEV´s para resíduos de
construção civil e de logística reversa)

e)

Discutir qual a forma mais eficiente tanto operacionalmente quanto socialmente, de executar o
serviço (de forma pública, privada ou através de cooperativas; ou então uma parceria entre
ambos)

f)
g)

Usar indicadores para verificar a eficiência do serviço prestado
Conscientizar a população através de campanhas a reduzir, reciclar e reutilizar os materiais
Tabela 29: Objetivos específicos, metas e ações (resíduos secos)
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No intuito de promover ações que auxiliem as cooperativas de catadores a ou associações, foi
definido também alguns objetivos, metas e ações promovendo a responsabilidade social.

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Organizar as cooperativas e associações
(organizações)

Imediato
(até 2016)
100%

Metas (em percentual)
Curto
Médio Prazo Longo Prazo
Prazo (até
(até 2028)
(até 2033)
2022)
100%

100%

100%

OE 1 Ações:
a)

Capacitar, treinar e equipar as organizações e seus colaboradores

b)
c)

Treinar e auxiliar os gestores no controle de processos
Manter a organização com a documentação em dia

d)

Catalogar os locais que estão dispostos a realizar a triagem dos materiais em locais ou galpões
equipados para a realização dos trabalhos

e)
f)
g)

Cumprir e fazer cumprir horários a todos os colaboradores
Capacitar os funcionários públicos para instruir as organizações
Procurar parceiros que queiram investir na sustentabilidade social e financeira do projeto

h)

Efetuar parcerias entre as próprias organizações no intuito de reduzir os custos e ampliar o
faturamento unindo forças, excluindo possíveis "atravessadores"
Tabela 30: Objetivos específicos, metas e ações (cooperativas e associações de catadores)
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5.2.3.1.2. Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Úmidos
Atualmente São Bento do Sul realiza o serviço através de empresa privada, conforme contrato
de prestação de serviço.
É imprescindível dar continuidade na elaboração de mapas e a utilização de ferramentas gráficas
com roteiros pré-estabelecidos e horários de coleta programados.
Outra forma de melhorar a qualidade dos serviços, deve-se ao fato do monitoramento da frota
de veículos, que pode reduzir os gastos com combustível e adequar a setorização dos roteiros
programados. Da mesma forma, a renovação da frota com veículos novos traz a redução de poluentes e
ameniza o ruído ocasionado pela compactação do lixo.

Abaixo, descrevemos os objetivos específicos, metas e ações para o serviço de coleta domiciliar.

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Melhorar a qualidade do serviço
prestado

Imediato
(até 2016)
100%

Metas (em percentual)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2022)
(até 2028)
(até 2033)
100%

100%

100%

OE 1 Ações:
a)
Ampliar a abrangência dos serviços para 100% de coleta na área rural do Município
b)

Conscientizar a população através de campanhas visando reduzir, reciclar e reutilizar os materiais

c)
d)

Usar indicadores para veirificar a eficiência dos serviços
Reavaliar a forma de contratação dos serviços, incluindo a idade da frota de veículos

e)

Melhorar a Elaboração dos mapas, planilhas e procedimentos tanto no serviço público quanto no
privado que facilitem o controle dos serviços

f)

Intensificar a fiscalização dos serviços de coleta domiciliar, inclusive a capacitação dos funcionários
públicos

g)
h)

Elaborar manual de operação e manutenção para os serviços de coleta domiciliar
Avaliar a melhor forma de acondicionar os resíduos através de Lei
Tabela 31: Objetivos específicos, metas e ações (resíduos úmidos)

165

PMGIRS – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - SÃO BENTO DO SUL

5.2.3.1.3. Disposição final (rejeitos)

A disposição final dos rejeitos, requer uma atenção especial visando ampliar a fiscalização,
controle e monitoramento do Aterro Sanitário, já que o Município possui um local licenciado e com infra
estrutura adequada para receber e dar a destinação correta.
Como todo empreendimento desse porte, constantemente há a necessidade de ampliar e ou
implantar novas células para dar o destino final do rejeito, o que requer um planejamento para a
execução das obras e principalmente de investimento municipal.
Assim, a viabilização dos recursos financeiros para a implantação das obras é primordial já que
são valores altos e dependem de conhecimento técnico para viabilizar projetos, licenciamentos, planilha
de custos e de licitação, o que torna muitas vezes, o processo demorado.

OE

Objetivos Específicos (OE):

Imediato
(até 2016)

1

Ampliar o local atual de disposição final

100%

Metas (em percentual)
Curto
Médio Prazo Longo Prazo
Prazo (até
(até 2028)
(até 2033)
2022)
100%
100%
100%

OE 1 Ações:
a)
Melhorar os controles ambientais do Aterro Sanitário
b)
Planejar a implantação de mais uma área impermeabilizada e com critérios de engenharia
c)

Estudar formas de viabilizar os custos de implantação do aterro através de financiamento público
ou entidades públicas

d)

Estudar formas de viabilizar os custos de implantação do aterro através de Consórcio, Parceria
Público Privada ou Concessão

e)

Estudar a melhoria na destinação e tratamento final através de novas tecnologias
Tabela 32: Objetivos específicos, metas e ações (disposição final)
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5.2.3.2

Resíduos da Limpeza Pública - RLP

Os serviços executados pela Prefeitura carecem de algumas melhorias de cunho gerencial,
administrativo e operacional. Isso requer ações para melhorar a qualidade do serviço, que passa pela
elaboração de mapas, roteiros, freqüências e demais controles necessários.
A manutenção dos equipamentos requer um plano de manutenção preventiva visando reduzir
ao mínimo o tempo de veículos e equipamentos parados, ampliando as suas horas trabalhadas.
A capacitação dos funcionários administrativos e operacionais é importante, já que a
implantação do presente Plano requer certa qualificação com o intuito de melhorar a qualidade dos
serviços.
Não é possível prescindir-se do apoio técnico de profissional habilitado na área de limpeza
urbana, tornando o trabalho operacional a longo prazo mais produtivo e sem dúvida mais qualificado.
O serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos pode ser executado por equipe ou
individualmente, e deve obedecer a roteiros previamente elaborados, com itinerários, horários e
freqüências definidas em função da importância de cada área na malha urbana do Município, do tipo de
ocupação/uso e grau de urbanização do logradouro. Além disso, deve haver serviços de varrição nos
canteiros e áreas gramadas, que deverão ser executados de maneira análoga ao serviço de varrição de
vias. O serviço de limpeza de logradouros públicos tem por objetivo evitar:






Problemas sanitários para a comunidade;
Interferências perigosas no trânsito de veículos;
Riscos de acidentes para pedestres;
Prejuízos ao turismo;
Inundações das ruas pelo entupimento dos ralos.

Complementando a atividade de varrição, e inseridos no sistema de limpeza, estão
normalmente associados os serviços de:







Capinação, Roçada e Poda;
Lavagem de vias e logradouros;
Pintura de meio fio;
Raspagem de terra/areia;
Limpeza e desobstrução de caixas de ralos; e
Limpeza de feiras-livres.
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Os serviços de poda e capina, bem como o serviço de roçada no município são de pouca
freqüência, sendo realizados conforme a demanda. Os resíduos resultantes desse serviço são
enviados para decomposição em local já especificado no diagnóstico.
A proposta é que o serviço de capina seja realizado, além da demanda por meio das
solicitações com o canal de comunicação com a Prefeitura, nos diferentes bairros da cidade com
uma freqüência mensal determinada, no mínimo uma vez por semana.
O serviço de poda, devido à pequena demanda, poderá ser realizado por meio das
solicitações com o canal de comunicação com a Prefeitura, ou em casos necessários como, por
exemplo, em árvores antigas que demonstram riscos de tombamento.
Os resíduos de poda e capina coletados poderão ser encaminhados para um viveiro
municipal, definido um local específico para realização do correto gerenciamento dos mesmos.
Dentre as alternativas sugeridas, pode-se Devendo triturar o material e depois reutilizá-lo num
sistema de compostagem ou até mesmo na manutenção de viveiros para produção de mudas de
espécies florestais e nativas, nos programas de florestas municipais e matas ciliares.
Outra solução viável é o uso do material na cobertura vegetal dos taludes do destino final,
desde que seja verificado in loco o tipo de material que está sendo coletado e, caso necessário,
triado. Esse material proveniente da varrição de vias e raspagem de sarjetas é composto
basicamente de areia com teor de matéria orgânica que, não raras vezes é impregnado de sementes
vegetais.

Objetivos, metas e ações para os RLP:

Metas (em percentual)
Curto
Médio
Longo Prazo
Prazo (até Prazo (até
(até 2033)
2022)
2028)

OE

Objetivos Específicos (OE):

Imediato
(até 2016)

1

Melhorar a qualidade do serviço

100%

100%

100%

100%

2

Dar a disposição final adequada aos resíduos

100%

100%

100%

100%

OE 1 Ações:
a)
b)
c)
d)
e)

Elaborar manual de operação e manutenção para a limpeza urbana
Fiscalizar os serviços
Capacitar os funcionários administrativos, operacionais e gerenciais
Elaborar procedimentos, mapas e planilhas que facilitem o controle dos serviços
Ampliar os serviços para as áreas periféricas da cidade

OE 2 Ações:
a)

Avaliar o licenciamento de terrenos (bota fora) que posam receber este tipo de material visando
reduzir as distâncias de transporte
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b)
c)
d)

Depositar o material em locais licenciados
Verificar o uso do material recolhido (ou parte dele) no aterro ou horto florestal
Efetuar a compostagem da matéria orgânica proveniente da limpeza pública
Tabela 33: Objetivos específicos, metas e ações (limpeza pública)
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5.2.3.3

Resíduos da Construção Civil, Demolição e Volumosos - RCC

Objetivos, metas e ações para os RCC:

Os objetivos e metas relacionadas com a parcela dos RCC implicam em ações visando à
destinação final ambientalmente adequada e o reaproveitamento deste material. O reuso dos resíduos
da construção civil, representa vantagens econômicas, sociais e ambientais, refletindo na economia de
aquisição de matéria-prima, substituição de materiais convencionais, pelo produto do entulho
processado, diminuição da poluição gerada pelo entulho e de suas conseqüências negativas como
assoreamento de rios e córregos, bem como a preservação das reservas naturais de matéria-prima.
Quanto à coleta e transporte dos entulhos, recomenda-se que o Município realize o cadastro
das empresas prestadoras de serviço de coleta e transporte (caçambas) dos resíduos de construção civil,
assim como das empresas geradoras de resíduos de construção civil existentes no município
(empreiteiras, construtoras, etc.), facilitando a fiscalização do destino final desses resíduos.
Os Resíduos da Construção Civil em São Bento do Sul não estão sendo tratados adequadamente
já que o Município não possui um local licenciado para sua destinação final.
De acordo com o PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão Preliminar elaborado pelo
Governo Federal, estima-se a geração de um valor médio de 0,5 toneladas por habitante/ano. Se
considerarmos que São Bento do Sul em 2010, tinha cerca de 74.801 habitantes, chegaremos a 37.400
toneladas de resíduos de construção civil gerados anualmente, o que representa um volume superior ao
de resíduos sólidos gerados na cidade.
A seguir elencaremos os objetivos específicos, metas e ações necessárias visando a melhoria dos
serviços pertinentes aos RCC’s.
Metas (em percentual)
Curto
Imediato
Médio Prazo Longo Prazo
Prazo (até
(até 2016)
(até 2028)
(até 2033)
2022)

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Averiguar situação dos RCC gerados no
Município

100%

100%

100%

100%

2

Criar PEV's para recebimento de resíduos com
volume inferior a 1m³

50%

100%

100%

100%

3

Avaliar locais para destinação correta de RCC
acima de 1m³

50%

100%

100%

100%
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OE 1 Ações:
a)
Identificar os geradores de RCC assim como todos os transportadores deste tipo de material
b)
Solicitar que os grandes geradores efetuem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos
c)
Ampliar a fiscalização e criar uma Lei Municipal que cuide deste assunto
d)
Trabalhar a conscientização ambiental visando reduzir a geração de resíduos na construção civil
OE 2 Ações:
a)
Localizar terrenos públicos para este fim
b)
Elaborar os projetos e implantar os PEV's - Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos
OE 3 Ações:
Identificar possíveis pontos de destinação de RCC na cidade visando reduzir os locais clandestinos
a)
de disposição final
b)
c)

Avaliar terrenos e propriedades possíveis de destinação em acordo com o Plano Diretor e Uso do
Solo da cidade
Propor parceria com a Iniciativa Privada visando a implantação de uma central de triagem e
reciclagem
Tabela 34: Objetivos específicos, metas e ações (RCC)

A Figura 24 mostra o modelo de Ecoponto, que serve como sugestão para a área urbana. Este
modelo, pode melhorar o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos da
cidade, e até servir como base para o Ecoponto dos Resíduos Valorizáveis, originários da Coleta de
Resíduos Recicláveis (Secos).

Figura 24: Layout básico do Ecoponto
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5.2.3.4

Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS

O gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes de qualquer unidade que execute atividade
de natureza médico-assistencial de saúde humana ou animal deve ser efetuado de acordo com as
Resoluções CONAMA 358/05 e RDC 306/04 da Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA.
A coleta dos RSS provenientes dos serviços públicos é de responsabilidade do Município. Os RSS
gerados pelo setor privado devem ser por ele gerenciados. Cabe apenas a fiscalização à administração
pública. A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de
acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT.

Objetivos, metas e ações para os RSS:

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Manuseio e Destinação adequada dos
Resíduos de Serviço de Saúde – RSS

Imediato
(até 2016)
100%

Metas (em percentual)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2022)
(até 2028)
(até 2033)
100%

100%

100%

OE 1 Ações:
a)

Promover a capacitação constante dos funcionários dos estabelecimentos públicos de saúde
geradores de RSS, quanto à separação e acondicionamento adequado

b)

Fiscalizar a elaboração e implantação do PGRSS nos estabelecimentos prestadores de serviços de
saúde do município, pela vigilância sanitária municipal

c)

Criar cadastro junto com a vigilância sanitária municipal, que permita o controle e monitoramento
do quantitativo e qualitativo dos resíduos de serviços de saúde público e privados

d)

Intensificar as ações de fiscalização dos serviços de saúde, na questão do manejo, armazenamento,
coleta e destinação final dos resíduos.
Tabela 35: Objetivos específicos, metas e ações (RSS)
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5.2.3.5

Resíduos com Logística Reversa – RLR

A segregação desses resíduos deve ser efetuada na fonte de geração, ou seja, pelos agentes
consumidores. Estes resíduos devem ser encaminhados para “Pontos de Coleta”, “Pontos de
Recebimento” ou devolvidos aos fabricantes, comerciantes e importadores.
Neste sentido, São Bento do Sul deve realizar, com o apoio de entidades ou empresas privadas,
campanhas educativas junto à população e ao comércio local, destacando a importância da segregação,
o correto acondicionamento, a coleta, o transporte e a destinação final destes resíduos.
Conforme definido na PNRS a responsabilidade pela estruturação e implementação dos sistemas
de logística reversa de alguns resíduos está a cargo dos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes. Aos consumidores caberá a responsabilidade de acondicionar adequadamente e
disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução.
O planejamento das ações deverão ser determinadas primeiramente para os seguintes resíduos:







produtos eletroeletrônicos,
pilhas e baterias,
lâmpadas fluorescentes,
pneus,
agrotóxicos e embalagens,
óleos lubrificantes e embalagens.

Eletroeletrônicos:
O avanço das tecnologias, a modernidade dos equipamentos eletrônicos existentes no mercado
e o aumento da preocupação ambiental em geral, provocaram a necessidade de se pensar em uma
destinação ambientalmente correta para esses aparelhos.
Primeiramente, seria interessante idealizar um projeto piloto para quantificar a demanda desse
tipo de resíduo na cidade. Depois, poderia ser firmada uma parceria com cooperativas, associações ou
organizações capacitadas a receber estes materiais, onde pudesse ser realizado a desmontagem dos
equipamentos e sua separação, destinando os componentes às empresas parceiras que farão uso desse
material. Aquele resíduo que não apresenta capacidade de reciclagem seria encaminhado para a
descontaminação e destinação final.

Pilhas e baterias:
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Este tipo de material é altamente contaminante. Portanto é necessário que a coleta e
destinação final seja realizada de maneira adequada.
O município de São Bento do Sul pode firmar parcerias com grandes estabelecimentos
comerciais como redes de supermercados, bancos, oficinas mecânicas ou outros órgãos municipais
visando não só o correto acondicionamento destes materiais como também o seu transporte e
tratamento final.
Além disso, os PEV’s (ecopontos) sugeridos, darão suporte ao munícipe que puder levar estes
materiais até o ponto de entrega voluntária mais próximo da sua casa.
A Resolução nº 257/99 do Conama, de 30 de junho de 1999, estabelece procedimentos especiais
ou diferenciados para destinação adequada quando do descarte de pilhas e baterias usadas, para evitar
impactos negativos ao meio ambiente.
Com base nesta Resolução e ainda na Resolução n° 263/99 do Conama, de 12 de novembro de
1999, que regulamentam a destinação final dos resíduos de pilhas e baterias, recomenda-se que a
devolução das pilhas e baterias, após seu esgotamento energético, seja realizada pelo próprio cidadão
nos locais devidamente autorizados pela Prefeitura como pontos de devolução ou nas redes técnicas
autorizadas pelos fabricantes e importadores de pilhas e baterias.
As pilhas e baterias deverão ser recebidas, acondicionadas e armazenadas adequadamente de
forma segregada, obedecendo às normas ambientais e de saúde públicas pertinentes, bem como as
recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, até o seu repasse a estes últimos.
Abaixo podem ser observados modelos a serem colocados nos pontos de devolução de pilhas e
baterias do município de São bento do Sul. Nas lixeiras poderá ser adicionado um adesivo
representativo com o símbolo da campanha de coleta do município para melhorar a identificação da
população com o programa de forma integrada.
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Figura 25 - Modelo de Contentor de Pilhas e baterias

Na área urbana, recomenda-se que o recebimento dos resíduos de pilhas e baterias seja
realizado por meio dos próprios estabelecimentos que comercializam tais produtos, assim como das
redes de assistência técnica autorizadas pelos fabricantes e importadores de pilhas e baterias.
Visando à participação da população rural com o programa, considerando ainda a distância das
residências aos pontos de devolução, bem como das redes autorizadas futuramente localizadas na área
urbana, recomenda-se que sejam focados na área rural como pontos de devolução e coleta das pilhas e
baterias, alguns postos de saúde localizados na região rural.
Recomenda-se que para identificação dos pontos de devolução seja elaborado um adesivo ou
cartaz com a identificação do local como ponto de coleta e distribuído aos devidos estabelecimentos
autorizados pela Prefeitura.
O adesivo/cartaz deverá ser elaborado com simbologia e/ou conteúdo fácil cuja função principal
é facilitar a identificação dos pontos de devolução pela população. Além disso, o adesivo/cartaz deve ser
colocado ou posicionado num local visível a todos.

Lâmpadas fluorescentes:

Ainda não há uma legislação específica que regulamente o descarte de lâmpadas fluorescentes.
O Conama também não apresenta resoluções referentes às lâmpadas, a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos foi aprovada recentemente (Lei nº 12.305/10) e o Ministério do Meio Ambiente aguarda
aprovação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

175

PMGIRS – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - SÃO BENTO DO SUL

A grande preocupação está na descontaminação do material presente nas lâmpadas
fluorescentes, como é o caso do mercúrio. Portanto, parcerias para a coleta e transporte podem ser
realizadas, mas o processo de tratamento e destinação final requer muito cuidado.
Mesmo que deficiente no embasamento legal são conhecidos os impactos negativos do descarte
de lâmpadas fluorescentes devendo-se, portanto, adotar os mesmos princípios das legislações
existentes para pilhas e baterias (Resoluções nº 257/99 e nº 263/99 do Conama) e/ou pneus (Resolução
nº 258/99 do Conama) onde cabe aos revendedores coletar e destinar os resíduos aos fabricantes, para
dar o tratamento e a destinação mais adequada.
Existem requisitos legais exigidos às empresas que realizam atividades de tratamento e
recuperação do mercúrio por meio das lâmpadas fluorescentes. Conforme estipulado pela Lei nº. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei nº. 10.165, de 27 de dezembro de 2000, as empresas que
realizam a recuperação de mercúrio deverão fazer parte do "Cadastro Técnico Federal - Atividades
Potencialmente Poluidoras", emitido anualmente pelo Ibama.

Figura 26 - Contentor de Lâmpadas Fluorescentes

A Prefeitura deverá identificar e convocar os estabelecimentos adequados para ajustamento
como pontos de devolução dos resíduos, bem como dar orientação e material sobre o resíduo a ser
coletado. Neste caso indica-se que seja realizado em conjunto com a coleta de pilhas e baterias.
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Recomenda-se que o transporte seja realizado por serviço terceirizado, conforme as indicações
que seguem no item adiante. Contudo, a Prefeitura poderá assumir a coleta e transporte dos resíduos
de lâmpadas fluorescentes, desde que siga as condutas de procedimento e segurança segundo as
legislações vigentes. O transporte deverá ser feito por caminhão contendo tarjas e simbologia referente
ao material tóxico sendo transportado. Deve conter MTR, Ficha de Emergência e EPI’s de segurança.

Pneus:

A Resolução nº 258/99 do Conama, de 26 de agosto de 1999, dispõe sobre os pneumáticos
inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta em
sério risco ao meio ambiente e à saúde pública.
Esta Resolução determina que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam
obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis. O Art. 3°
define os seguintes prazos e quantidades para coleta e destinação final, de forma ambientalmente
adequada, dos pneumáticos inservíveis de que trata esta Resolução.
A Resolução resolve ainda que os distribuidores, revendedores e consumidores finais de pneus,
em articulação com os fabricantes, importadores e Poder Público, deverão colaborar na adoção de
procedimentos, visando implementar a coleta dos pneus inservíveis existentes no País.
Cada cidadão tem como responsabilidade realizar a triagem dos pneumáticos dos demais
resíduos domésticos e encaminhá-los aos postos de coleta autorizados. Nos locais de troca e venda de
pneus, deverá haver uma estrutura mínima para o recebimento e armazenamento dos resíduos, sendo
que todas as precauções necessárias deverão ser tomadas em todas as etapas de manejo do resíduo,
conforme especificam as normas e legislações vigentes.
Antes dos resíduos serem dispostos para a coleta, os locais de armazenamento deverão estar
corretamente acondicionados e identificados conforme as normas técnicas da ABNT que regulamentam
as formas de armazenamento, transporte e simbologias para resíduos de pneus.
O Programa de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis desenvolvido pela Reciclanip objetiva
atender à Resolução N.º 416, de 30 de setembro de 2009, do CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente).
No Brasil, uma das formas mais comuns de reaproveitamento dos pneus inservíveis é como
combustível alternativo para as indústrias de cimento. Outros usos dos pneus são na fabricação de
solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos
industriais, além de tapetes para automóveis. Mais recentemente, surgiram estudos para utilização dos
pneus inservíveis como componentes para a fabricação de manta asfáltica e asfalto-borracha, processo
que tem sido acompanhado e aprovado pela indústria de pneumáticos.
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Pontos de Coleta de Pneus: Ponto de Coleta são locais 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. Eles devem ter normas de segurança e higiene, como cobertura.
Por meio da parceria de convênio, a Reciclanip fica responsável por toda gestão da logística de
retirada dos pneus inservíveis do Ponto de Coleta e pela destinação ambientalmente adequada deste
material em empresas destinadoras licenciadas pelos órgãos ambientais competentes e homologados
pelo IBAMA.
O pneu pode ser utilizado ou reciclado na forma inteira ou picada. Quando picado, apenas a
banda de rodagem é reciclada e quando inteiro, há inclusão de aro de aço.
Pneus inutilizados podem ser usados em: Pavimentos para estradas, Contenção de erosão do
solo, Combustível de forno para produção de cimento, cal, papel e celulose, Pisos industriais, Sola de
Sapato, Tapetes de automóveis, Tapetes para banheiros e Borracha de vedação, Equipamentos para
Playground, etc.

Figura 27 - Exemplo de reuso de Pneus

Agrotóxicos:

A Lei nº 9.974/00, de 06 de junho de 2000, altera a Lei nº 7.802/89, de 11 de julho de 1989, e
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.
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Esta lei determina que os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a
devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram
adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano,
contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a
devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e
fiscalizados pelo órgão competente.
As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersáveis em água deverão
ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme
normas técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas.
As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são
responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados,
após a devolução pelos usuários, e dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios
para utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas às
normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes.
O usuário do produto de agrotóxicos tem como responsabilidade realizar os procedimentos de
lavagens das embalagens bem como de efetuar a devolução das embalagens vazias aos
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos.
Os locais de venda dos agrotóxicos deverão apresentar uma estrutura mínima para o
recebimento e armazenamento dos resíduos, sendo que todas as precauções necessárias deverão ser
tomadas em todas as etapas de manejo do resíduo, conforme especificam as normas e legislações
vigentes.
Antes dos resíduos serem dispostos para a coleta, os locais de armazenamento deverão estar
corretamente acondicionados e identificados conforme as normas técnicas da ABNT que regulamentam
as formas de armazenamento, transporte e simbologias para resíduos perigosos.

Óleos lubrificantes:

Para este tipo de material é fundamental primeiramente verificar quais são os locais ou
estabelecimentos que fornecem e principalmente realizam a troca de óleo nos veículos. Os postos de
gasolina atualmente são os locais mais procurados para este tipo de serviço. Portanto, os mesmos
devem ser cadastrados e fiscalizados com o intuito de verificar a quantidade de material vendido e a
quantidade de material retornável.
Em paralelo, os estabelecimentos comerciais que realizam a coleta deste tipo de material,
devem ser visitados para saber quais os locais estão sendo atendidos e para onde estão sendo
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destinados estes materiais. Com estas ações iniciais, pode-se avaliar a quantidade de locais atendidos e
a quantidade de material coletado e destinado de forma correta.

Objetivo específico, metas e ações para os RLR:

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Destinação adequada dos Resíduos com
logística reversa, com o retorno à indústria
dos materiais pós-consumo

Imediato
(até 2016)

100%

Metas (em percentual)
Curto
Médio
Prazo (até Prazo (até
2022)
2028)
100%

100%

Longo Prazo
(até 2033)

100%

OE 1 Ações:
Implantar Central regional de recebimento, triagem e armazenamento temporário, para a
a)
posterior coleta dos responsáveis
b)

Criar Pontos de Entrega Voluntária – PEVs, para devolução e acumulação temporária de resíduos
com logística reversa, ou utilizar os mesmos dos RCC´s e recicláveis

c)

Promover a integração dos catadores de materiais recicláveis aos sistemas de logística reversa

d)

Implantar campanhas educativas e informativas sobre a correta destinação dos resíduos com
logística reversa

e)
f)

Criar parcerias com os sindicatos
Criar parcerias com empresários, comerciantes e fabricantes
Tabela 36: Objetivos específicos, metas e ações (RLR)
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5.2.3.6

Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – RPSB

Este tipo de Resíduo, deve ser destinado de forma adequada pois pode provocar danos
ambientais ao solo e aos rios.
Como há ainda pouca informação sobre a quantidade gerada diariamente ou mensalmente,
deve-se primeiramente, avaliar os principais locais que geram este resíduo e quantificá-lo.
Numa etapa posterior, algumas análises devem ser efetuadas visando avaliar a qualidade e o
seu reaproveitamento, tendo em vista a geração de lodo em estações de tratamento de água e esgoto.
Caso não seja possível o reaproveitamento, o mesmo deve ser destinado em local licenciado e
devidamente adequado para tal.

Objetivos, metas e ações para os RPSB:

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Dar a destinação final
ambientalmente adequada dos RPSB

Imediato
(até 2016)
50%

Metas (em percentual)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2022)
(até 2028)
(até 2033)
75%

100%

100%

OE 1 Ações:
Quantificar o material gerado nas ETA´s, ETE´s e Drenagens
a)
Efetuar análise completa dos resíduos gerados nas ET trimestralmente visando identificar a
b)
solução de destino final apropriada
c)

Analisar o material e verificar se existe a possibilidade de realizar a compostagem

d)

Fomentar a criação de unidades de desidratação para os resíduos das estações de tratamento,
visando reduzir a quantidade de lodo gerada;

e)

Averiguar a possibilidade de coprocessamento do lodo de ETA e ETE, como agregado, em
indústrias como por exemplo cerâmicas e cimentícias;
Efetuar pesquisas em busca de novas tecnologias para o aproveitamento energético do
material
Tabela 37: Objetivos específicos, metas e ações (RPSB)

f)
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5.2.3.7

Resíduos de Óleos Comestíveis – ROC

Todos os dias milhões de litros de óleos vegetais são consumidos por restaurantes, lanchonetes,
comércio e nas residências para a preparação de alimentos através da fritura. O óleo de cozinha lançado
diretamente na pia pode prejudicar o meio ambiente, provocando problemas de poluição das águas e
do solo.
É de grande importância que empresários tomem o conhecimento sobre a reciclagem de óleo
vegetal e realizem investimento de coleta, transporte e reciclagem neste novo ramo de atividade.
Cada cidadão tem como responsabilidade realizar a triagem dos óleos e graxas incluindo das
embalagens, dos demais resíduos domésticos e encaminhá-los aos postos de coleta autorizados.
Há poucas iniciativas de coleta e tratamento deste resíduo, individualmente, sendo o mesmo
descartado muitas vezes com a coleta dos resíduos sólidos urbanos ou diretamente no sistema de
esgoto da edificação.

Figura 28 - Campanha de reciclagem de óleo vegetal

A maioria das pessoas não sabe o que fazer com o óleo de cozinha resultante do uso doméstico
e acaba sem querer jogando todo o material pelo ralo da cozinha ou então dando descarga no vaso
sanitário do banheiro.
A seguir apresentaremos algumas sugestões para o seu descarte e também formas de reuso.
Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede de esgoto, algumas pessoas e
institutos têm criado métodos para reciclar o produto. As possibilidades são muitas.
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 Produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e até biodiesel.
 Óleo para motosserra, óleo para asfalto, óleo desmoldante para compensados, óleo para
fertilizante, adubo entre outros.

Para o correto acondicionamento, é só armazenar a sobra do óleo em uma garrafa PET e entregar
em um posto de coleta.

Uma forma de ampliar ações seria informar à população sobre a forma de armazenamento e
também de coleta desse tipo de material.

Seria fundamental usar de parcerias com ONG´s, Institutos ou até mesmo empresas que tenham
interesse no apoio a projetos desse porte visando criar uma rede de coleta sustentável ou até mesmo
usar os PEV´s – Pontos de Entrega Voluntária de materiais provenientes dos RCC – Resíduos de
Construção Civil, já sugeridos anteriormente, como forma de local de entrega de óleos usados.
Grandes geradores de resíduos como bares e restaurantes poderiam ser ouvidos, pois com certeza
muitos deles já realizam o acondicionamento, coleta, transporte e destinação final correta para este tipo
de resíduo.

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Sensibilização da sociedade na separação
e reutilização dos óleos comestíveis

OE 1 Ações:
a)
b)
c)
d)
e)

Imediato
(até 2016)

50%

Metas (em percentual)
Médio
Curto Prazo
Prazo (até
(até 2022)
2028)
100%

Longo Prazo
(até 2033)

100%

100%

Informar a sociedade sobre a maneira correta de acondicionamento do ROC
Criar programas de coleta para dar a destinação correta do material

Criar Pontos de Entrega Voluntária – PEVs para acumulação temporária dos resíduos (pode-se
utilizar os mesmos PEV´S dos RCC)
Fomentar o processamento e transformação deste resíduo em novos produtos
Avaliar com ONG, Instituições e empresas parcerias para novos projetos
Tabela 38: Objetivos específicos, metas e ações (ROC)
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5.2.3.8

Resíduos Industriais – RI

Os Resíduos Sólidos Industriais devem ser segregados isoladamente de qualquer outro tipo de
resíduo, pelo fato de apresentarem por vezes características de periculosidade, impactando
negativamente a gestão dos demais. Deve haver a gestão diferenciada, conforme previsto na Resolução
CONAMA nº 313/02, levando-se em conta ações específicas e cuidados adicionais de segregação, coleta
e tratamento e destinação final.
Os RSI gerados pelo setor privado devem ser por ele gerenciados, cabendo apenas a fiscalização à
administração pública.
É comum se proceder ao tratamento de resíduos industriais com vistas à sua reutilização ou à sua
inertização, entretanto, dada à diversidade dos mesmos, não existe um processo pré-estabelecido,
havendo sempre a necessidade de realizar uma pesquisa e o desenvolvimento de processos
economicamente viáveis.
Normalmente a destinação final dos resíduos industriais é feita em aterros especiais, Classe I, ou
através de processos de destruição térmica, como incineração ou pirólise, na dependência do grau de
periculosidade apresentado pelo resíduo e de seu poder calorífico. Nas proximidades do Município,
existem alguns Aterros Industriais privados que podem efetuar esta destinação final em áreas
adequadas.
Descrevemos a seguir os objetivos, metas e ações para os resíduos industriais:

Metas (em percentual)
OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Eliminação completa dos resíduos industriais
destinados de maneira inadequada no meio
ambiente.

Imediato Curto Prazo Médio Prazo
(até 2016) (até 2022) (até 2028)

75%

100%

100%

Longo
Prazo (até
2033)
100%

OE 1 Ações:
a)

Exigir a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para todas as atividades
geradoras de resíduos sólidos (perigosos e não perigosos) passíveis de licenciamento ambiental
(conforme o Art. 20 da Lei 12.305 da PNRS)

b)

Fiscalizar a execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas atividades passíveis de
licenciamento ambiental
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c)

Condicionar a emissão do Alvará de Funcionamento das atividades passíveis de licenciamento
ambiental, à apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

d)

Incentivar e promover reuniões entre órgãos municipais e estaduais para propor soluções em
conjunto

e)

Incentivar a segregação, separação, acondicionamento e coleta dos materiais visando contribuir
com a reciclagem de materiais
Tabela 39: Objetivos específicos, metas e ações (RI)
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5.2.3.9

Resíduos dos Serviços de Transportes – RST

Atualmente as informações a respeito dos resíduos rodoviários são inexistentes. Neste sentido é
fundamental que a Vigilância Sanitária obtenha um vínculo com a ANTT, Agência Nacional de
Transportes Terrestres com o intuito de fomentar ações futuras que possam melhorar a qualidade das
informações.
Com relação ao Município, o mesmo deve fiscalizar e exigir que o Plano de gerenciamento de
resíduos seja elaborado e implantado conforme a Lei n° 12.305.

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Destinar adequadamente todos os resíduos
de transportes gerados na cidade

Imediato
(até 2016)
75%

Metas (em percentual)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2022)
(até 2028)
(até 2033)
100%

100%

100%

OE 1 Ações:
a)

Catalogar as informações a respeito dos locais geradores deste tipo de resíduo

b)

Atuar em conjunto com a ANTT no sentido de conhecer, informar e fiscalizar os locais que geram
este tipo de resíduo no Município

c)

Exigir os Planos de Gerenciamento aos estabelecimentos de grande porte
Tabela 40: Objetivos específicos, metas e ações (RST)
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5.2.3.10

Resíduos Agrossilvopastoris – RA

Como informado no diagnóstico, este tipo de resíduo pode ser dividido em agrossilvopastoris
orgânicos e inorgânicos.
A quantidade de resíduos gerados na parte orgânica é grande e tendem a aumentar nos próximos
anos em função do crescimento do setor agropecuário e pecuário. Um dado importante trata da
possibilidade de captação de gases gerados pelo tipo de material, sendo dessa forma possíveis de serem
aproveitados energeticamente.
Outro assunto que merece destaque é a parceria que poderia ser estabelecida entre setores da área
rural como associações ou entidades e a prefeitura, visando conhecer mais a respeito do assunto e
progredir com uma política pública na qual os agricultores e funcionários públicos possam ter o
conhecimento suficiente para investir em novas tecnologias que posam captar os gases ou então tratar
os resíduos através de compostagem por exemplo, gerando dividendos aos agricultores e suas famílias.
Com relação aos resíduos inorgânicos, principalmente aqueles provenientes de embalagens de
produtos agrotóxicos, os serviços são realizados de forma adequada na sua grande maioria. O que
precisa ser estudado e requer uma atenção especial nos próximos anos são as embalagens de produtos
farmacêuticos, de produtos químicos para limpeza e de fertilizantes que ainda não possuem
normatizações ainda bem definidas sobre a coleta, transporte e destinação final. Contudo, agora com o
implemento da logística reversa o campo de retorno das embalagens deve ser ampliando.

Objetivos, metas e ações para os RA:

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Avaliar a destinação adequada de todos os
resíduos agrossilvopastoris por
compostagem, biodigestão ou outras
tecnologias

Metas (em percentual)
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2016) (até 2022)
(até 2028)
(até 2033)

50%

100%

100%

100%

OE 1 Ações:
a)

Realizar inventário dos resíduos agrossilvopastoris

b)

Aproveitamento energético dos resíduos agrossilvopastoris orgânicos através de sistemas de
tratamento (biodigestão) individuais ou consorciados

c)

Realizar compostagem da parcela orgânica restante da biometanização, gerando-se composto
fertilizante
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d)
e)
f)

Fomentar o desenvolvimento e inovação de tecnologias para o aproveitamento de resíduos
agrossilvopastoris
Elaborar técnicas de manejo florestal que contenham o manejo dos resíduos que sobram no
campo
Fortalecer o sistema existente de coleta, armazenamento e devolução de embalagens agrotóxicas
Tabela 41: Objetivos específicos e metas (RA)
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5.2.3.11

Resíduos da Mineração – RM

Não se verificou problemas relacionados a esse tipo de resíduos no Município.
A fiscalização é fundamental visando monitorar os serviços e empresas da região, controlando os
resíduos gerados.
Os Objetivos Específicos, metas e ações para os Resíduos da Mineração são:

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Destinação adequada dos Resíduos de
Mineração

Metas (em percentual)
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2016) (até 2022)
(até 2028)
(até 2033)
100%

100%

100%

100%

OE 1 Ações:
a)

Exigir a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para todas as atividades de
mineração passíveis de licenciamento ambiental (conforme o Art. 20 da Lei 12.305 da PNRS)

b)

Criar cadastro que permita o controle e monitoramento quantitativo e qualitativo dos resíduos de
mineração (em conjunto com o DNPM)

c)

Fiscalizar a execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas atividades passíveis de
licenciamento ambiental
Tabela 42: Objetivos específicos e metas (RM)
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5.3 Propostas Institucionais:
5.3.1 Proposta Estrutural
Qualificar e capacitar os recursos humanos designados a limpeza urbana são fundamentais no
intuito de planejar e ampliar de forma gradativas, os serviços de limpeza urbana.
E esta qualificação profissional é tão importante quanto a melhoria do serviço, já que a qualidade
da mão de obra gerencial e administrativa influenciará na qualificação da prestação do serviço.
Baseado nisso, a seguir apresentamos algumas sugestões para melhoria na estrutura administrativa
e gerencial do Município, fortalecendo o corpo técnico que irá planejar o futuro dos serviços nos
próximos anos.

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Melhorar a estrutura existente

Metas (em percentual)
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2016) (até 2022)
(até 2028)
(até 2033)
100%
100%
100%
100%

OE 1 Ações:
a)
Dimensionar a estrutura necessária
b)
Fortalecer a tecnologia da informação existente
c)
Ampliar os dados operacionais (gestão e processos) existentes
d)
Criar um canal de comunicação entre toda a Prefeitura e órgãos públicos externos
e)
Detalhar um programa de educação ambiental interno
Tabela 43: Objetivos específicos e metas( proposta estrutural)

5.3.2 Proposta Financeira
A proposta financeira referente aos serviços em si, já foram demonstrados.
Porém, a gestão administrativa também necessitará de anseios e melhorias que contribuam
para a melhoria dos serviços.
Buscar detalhar de onde vem os recursos financeiros para a prestação do serviço, qual a
carência e prazo de pagamento, são fatores que influenciam na tomada de decisão a cerca do futuro e
universalização dos serviços, já que os valores e custos destes são vultuosos.
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Por isso a capacitação dos profissionais e o conhecimento técnico e político são tão importantes
para buscar formas de financiamentos para dar continuidade aos trabalhos.
É necessário que se crie uma estrutura institucional (organograma) para o gerenciamento dos
serviços de limpeza pública, coleta e destinação final dos resíduos do município, com capacidade técnica
de gerenciamento, fiscalização e execução dos serviços.

Os Objetivos Específicos, metas e ações propostos são:

OE

Objetivos Específicos (OE):

1

Buscar formas de financiamento dos
serviços

OE 1 Ações:
a)
b)
c)
d)

Metas (em percentual)
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2016) (até 2022)
(até 2028)
(até 2033)
100%

100%

100%

100%

Avaliar financiamentos públicos e privados
Verificar a possibilidade de parcerias com Municípios vizinhos
Capacitar profissionais através de cursos
melhorar a qualidade das informações referente aos custos de cada serviço
Tabela 44: Objetivos específicos e metas (proposta financeira)
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5.4 Conferências para os Prognósticos
5.4.1 Propostas e contribuições de melhorias
As conferências de meio ambiente que ocorreram pelos Municípios e Estados neste ano de
2013 tiveram como tema, os Resíduos Sólidos.
As conferências ocorrem de tempos em tempos e buscam o processo de compartilhar o poder
e a co-responsabilidade entre Estado e sociedade civil na elaboração das políticas públicas.
Conforme o Texto Orientador para a conferência, o tema Resíduos Sólidos foi explorado com 4
eixos temáticos que trazem a explanação da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
 Produção e Consumo Sustentável;
 Impactos Ambientais;
 Geração de Emprego, Trabalho e Renda;
 Educação Ambiental.
O quadro que segue apresenta as propostas formuladas por eixos, as quais conforme Texto
Orientado elegeu-se o máximo de 5 propostas por eixo, dentre as quais destacamos:
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Ordem de
Ações Prioritárias
prioridade
 CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Eixo
Temático

Programa de propagandas de conscientização a favor do consumo
consciente, utilizando ícones populares.

2

Criação de políticas públicas para obrigatoriedade de embalagens
retornáveis (refis). Obrigatoriedade para empresas colocarem a
alternativa de todos os produtos com embalagem retornável.

3

Informar na embalagem dos bens duráveis, a vida útil do produto ou
sua durabilidade média.

4

5

Tornar indispensável aos comércios, em todos os níveis, o
questionamento aos consumidores sobre a necessidade das
sacolas descartáveis.
Conscientização do consumo das embalagens não retornáveis.

2

Divulgação para clareza da destinação final dos resíduos perigosos
e cobrança dos corresponsáveis.

3

Verificação e aplicabilidade da Lei relacionada à produtos de
amianto.

4

Reciclagem e transformação dos Resíduos de Construção Civil –
RCC, análise de consórcio regional.

Infraestrutura, condições de trabalho e qualificação
cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

2

Destinação de parte da taxa de coleta para subsidiar o trabalho
ambiental de coleta das cooperativas.

3

Análise de consórcios intermunicipais nas esferas dos resíduos de
ordem coletiva e privada.

1

Implementar programa para educação voltada aos princípios da
Ecoformação com abrangência de todas as faixas etárias
(associação de moradores, grupo de mães, entre outros).

2

Coordenação de grupos de voluntários de diferentes formações para
trabalhar nas escolas os temas ambientais de forma interdisciplinar.

3

Estudo para obrigatoriedade dos loteamentos viabilizarem espaço
para ponto de coleta de materiais recicláveis e rejeitos, e para a
prática da compostagem e horta comunitária.

para

Educação Ambiental

1

Geração de
Emprego e Renda

5

Regularização de pequenos volumes de Resíduos de Construção
Civil – RCC, de pessoas físicas, com tarifas progressivas (tarifas
sociais).

Redução de Impactos Ambientais

1

Programa de orientação das exigências e responsabilidades da Lei
12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos para as empresas
de construção civil, com o intuito de esclarecer sobre a
responsabilidade da aplicação de multas.

Produção e Consumo Sustentável

1

Tabela 45 – Ações prioritárias para os Resíduos Sólidos
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A tabela que segue apresenta a lista de pessoas que participaram na elaboração das propostas
com as entidades que representaram:
Nome

Entidade Representada

Adelita Taschek

CEIM Nosso Mundo

Adriana Piekarski

SEMED

Ana Luciane Pazda Wossgrau

EBM Rodolfo Berti

Ana Paula Silveira Soares

CEIM Raio de Sol

Anderson Andrei X. Pedrozo

EEB Celso Ramos Filho e União Municipal de Estudantes Secundaristas

Ariane Santos

Cesumar – Centro Universitário Maringá

Crislaine Kiem Costa

EBM Professora Adélia Lutz

Flávia da Rosa Koszanski

EBM Prefeito Antonio Treml

Ismar Pscheidt

EBM Baselisse Carvalho Ramos Virmond

Jair José Hirth

Prefeitura Municipal de Itaiópolis

José Carlos Fedalto

EBM Dalmir Pedro Cubas

Márcia Sueli Weiller Pscheidt

SEMED

Meri Elen Baptista Moreira

EMEJA

Patrícia Beier Paszeul

EBM Presidente Castelo Branco

Simone R. Liebl

CEIM Sossego da Mamãe

Tabela 46 - Participantes da Conferência Municipal de Resíduos Sólidos
A seguir apresentamos as propostas formalizadas na conferência.
PROPOSTAS
1- Mobilizar os envolvidos a vivenciar práticas educacionais com enfoque na sustentabilidade,
onde a natureza possa ser compreendida como um todo dinâmico e o ser humano como parte
integrante e agente de transformações do mundo em que vivem;
2-Identificar os impactos ambientais produzidos pela comunidade, bem como as respectivas
ações para minimizar os problemas;
3-Conhecer e valorizar a agricultura familiar local;
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4-Demonstrar aos envolvidos, técnicas de cultivo orgânico de alimentos, utilizando os espaços
disponíveis;
5-Orientar a comunidade na coleta de sementes e propagação de mudas de espécies nativas
adequadas ao repovoamento da mata ciliar;
6-Orientar na identificação, produção e utilização de plantas medicinais;
7-Promover a conscientização de todos quanto à necessidade de diminuir a produção e reciclar
os resíduos sólidos domésticos.
8-Produzir/elaborar material educativo que objetive a sensibilização dos estudantes, bem
como da criação de mascote.
9-Instalar nos bairros, outdoors com orientações referentes à coleta seletiva, descarte de
lâmpadas, pilhas, baterias e eletrônicos.
10-Fortalecer e garantir o manejo adequado e a reciclagem dos resíduos sólidos no município
de São Bento do Sul.
11-Estabelecer parceria com as empresas privadas, associações de forma geral (ACISBS e
comunitárias) e clubes de serviço, ONG’s visando o fortalecimento da sensibilização ambiental junto aos
funcionários e associados.
12-Garantir atividades que proporcionem maior conhecimento à comunidade, sobre a
importância das atitudes tomadas no cotidiano, visando à preservação ambiental e à sustentabilidade.
13-Sensibilizar e estimular a realização da compostagem do lixo orgânico produzido e
aumentar a produção de hortaliças.
14-Estabelecer parcerias comprometidas e promover campanhas para coleta do óleo de
cozinha, lâmpadas, pilhas, baterias e eletrônicos.
15-Promover sensibilização para extinguir o uso de E.V.A e isopor.
16-Substituir, gradativamente o uso de sacolas plásticas por sacolas retornáveis.

5.5 Propostas de melhorias sócio-ambientais
5.5.1 Propostas de melhorias para a educação ambiental
A Educação Ambiental, por meio de programas, é um instrumento integrante e muito
importante das propostas e recomendações do PGIRS, devendo objetivar a chamada do público-alvo
para uma mudança de posição e atitude frente às questões dos resíduos e da coleta seletiva.
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Recomenda-se que o atual Sistema de Coleta Seletiva seja melhorado, bem como seja criado o
Programa de Educação Ambiental. Ambos devem andar em paralelo e objetivar a continuidade
englobando todas as Secretarias (Agricultura, Meio Ambiente, Ação Social e Habitação, Planejamento,
Educação, Saúde, Esporte e Lazer) para a chamada da população, buscando inclusive parcerias de
empresários e entidades afins.
Para divulgação do programa podem ser utilizados materiais como: outdoors, banners e cartazes,
folders e folhetos, canecos, sacolas retornáveis para compras em geral, sacos de resíduos para carros,
sacos plásticos para separação dos recicláveis, busdoors, bonés e camisetas, adesivos, ímãs de geladeira,
selo de parcerias, etc. Além da criação de um mascote e materiais didáticos e pedagógicos como
cartilhas e jogos educativos para escolas.
O objetivo geral deve buscar a conscientização da população sobre a importância de sua
participação e responsabilidade na gestão dos materiais recicláveis e orgânicos produzidos no
Município, promovendo ações conscientes fundamentadas na gestão compartilhada relativas às
questões ambientais, por meio da sensibilização e da difusão de conhecimentos. Segregando objetivos
específicos:
Mudar hábitos e atitudes de consumo da população;
Reduzir a geração de resíduos sólidos e separarem orgânicos e recicláveis;
Separar os resíduos sólidos recicláveis e orgânicos dos não recicláveis;
Reduzir a poluição e aumentar a vida de aterros sanitários;
Orientar quanto ao desperdício dos recursos naturais: água, luz;
Preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da população;
Reunir subsídios para a organização da gestão integrada dos resíduos sólidos – PGIRSU.
O público-alvo da campanha deve atingir funcionários da Prefeitura, professores e funcionários das
escolas, alunos das escolas públicas e privadas, donas de casa, coletores de materiais recicláveis,
movimentos sociais, comunidades religiosas, associações e clubes de serviços, empresas, gestores e
formadores de opinião, geradores de resíduos tóxicos, artesões e outros que trabalham com resíduos,
etc.
É recomendável que todos os programas e ações da Prefeitura estejam amarrados a um programa
central, abordando o gerenciamento de todos os resíduos de forma específica, mas costurados de uma
forma integrada por uma linhagem central. Esta medida proporciona a população o reconhecimento de
um único Programa em todas as ações realizadas, facilitando a absorção da mesma dos objetivos e
metas do Programa, conseqüentemente melhorando o nível de participação e conscientização.

5.5.2 Proposta de melhorias na Coleta Seletiva em Órgãos Públicos
O Decreto Federal nº. 5.940/06, de 25 de outubro de 2006, institui a separação dos materiais
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos carrinheiros de materiais
recicláveis, e dá outras providências.
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O Art. 3° do Decreto estabelece que os órgãos e entidades da administração pública federal
direta e indireta poderão destinar os materiais recicláveis às associações de carrinheiros deste tipo de
materiais que atenderem aos seguintes requisitos:





Estejam formais e exclusivamente constituídas por carrinheiros de materiais recicláveis que
tenham a catação como única fonte de renda;
Não possuam fins lucrativos;
Possuam infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis
descartados;
Apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados;

No âmbito de cada órgão e entidade da administração pública federal direta e indireta será
constituída uma Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, sendo composta por, no mínimo, três
servidores designados pelos respectivos titulares de órgãos e entidades públicas.
A Comissão de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta deverá
implantar e supervisionar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, bem
como a sua destinação para as associações de carrinheiros de materiais recicláveis.
Com o alicerce da Legislação Federal, a Prefeitura Municipal deve buscar parcerias para realizar um
trabalho de orientação às entidades (da administração pública federal ou não) em colaborar com o
programa da coleta seletiva e separação dos materiais recicláveis, de maneira que atue como um
incentivo para que os catadores/carrinheiros do município possam receber o material reciclável.

5.5.3 Proposta de Inclusão Social de Trabalhadores
A inclusão social dos trabalhadores com materiais recicláveis e reutilizáveis do município de São
Bento do Sul, demanda a inserção de todos os catadores no sistema de Coleta Seletiva realizada no
Município, pois além de propiciar a inclusão social, também contribuirá para a geração de renda,
ampliação da coleta seletiva na cidade e possibilitará a sustentabilidade das associações.
Considerando-se a presença significativa de catadores avessos à possibilidade de se integrar um
grupo ou associação e, portanto, atuando de forma independente no Município, é importante que se
busquem estratégias de inserção destes nos grupos e associações existentes. Vale destacar que
mudanças culturais requerem um trabalho educativo intenso de médio e longo prazo, envolvendo os
catadores, seus representantes, o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil.
Desta forma, para a efetivação da inclusão social dos catadores indicam-se as seguintes ações:





Implantar a Coleta Seletiva Solidária no município, por meio de um Programa Específico;
Apoiar as associações e cooperativas de catadores existentes no Município, na estruturação
de uma Unidade de Triagem, apoio técnico e operacional;
Resgatar a autoestima e a cidadania através do direito básico ao trabalho;
Inclusão social das famílias de catadores, erradicando o trabalho infantil no lixo, viabilizando
a ampliação de creches e escolas, e o cadastro em programas sociais.
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6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
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6

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

6.1 Plano de Emergência e Contingência
6.1.1 Considerações Preliminares
Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência anormal, cujas consequências possam
provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, devem ter,
como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e contingências.
Para o PMGIRS a preparação do Município para as situações emergenciais está prevista na Lei
11.445/2007, como condição compulsória, dada a importância dos serviços classificados como
“essenciais”.
O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de coleta, transporte e destino final
de resíduos sólidos urbanos e estabelecer as ações mitigadoras e de correção.
O Plano de Emergência e Contingência é um documento onde estão definidos os cenários de
emergências, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las bem como as
informações detalhadas sobre as características da área e pessoal envolvidos.
É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e
uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais.
No âmbito dos serviços relacionados aos resíduos, estas ações compreendem dois momentos
distintos para sua elaboração.
O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários emergenciais e definição de ações
para contingenciamento e soluções das anormalidades. Este tópico está definido no item seguinte deste
documento.
O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para a operacionalização
do Plano de Emergência e Contingência.
Esta tarefa deverá ser articulada pela administração municipal juntamente com os diversos órgãos
envolvidos e ou prestadores de serviços e que de forma direta ou indireta participem das ações.
Entretanto, o Plano apresentará subsídios importantes para sua preparação.
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6.1.2 Identificação dos Cenários de Contingência e Emergência
A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga os riscos para a segurança
dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto à disponibilidade e qualidade em casos de
indisponibilidade de funcionalidades de partes dos sistemas.
Dentre os segmentos que compõem a limpeza urbana, certamente a coleta de lixo domiciliar e a
disposição final se destacam como a principal atividade em termos de essencialidade.
A falta dos serviços de coleta regular de resíduos gera problemas quase que imediatos para a saúde
pública pela exposição dos resíduos em vias e logradouros públicos, resultando em condições para
proliferação de insetos e outros vetores transmissores de doenças.
Diante disso, foram identificadas situações que caracterizam anormalidades aos serviços de limpeza
urbana e propostas as respectivas ações de mitigação de forma a controlar e sanar a condição de
anormalidade.
Visando sistematizar estas informações, foi elaborado quadro de inter-relação dos cenários de
emergência e respectivas ações associadas, para os principais elementos que compõe as estruturas de
resíduos sólidos urbanos.
A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais previstas bem
como as específicas para o sistema de limpeza urbana, quanto aos eventos emergenciais identificados.
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Componentes do Sistema
Eventos:
Precipitação Intensa
Enchente
Falta de Energia
Falha Mecânica
Rompimento (aterro)
Escorregamento (aterro)
Impedimento de acesso
Acidente Ambiental
Vazamento de efluente
Greve
Falta ao Trabalho
Sabotagem
Depredação
Incêndio
Explosão

Acondicionamento

Coleta

Transporte

Tratamento

Disposição Final

1,2,3,4,5,6,7

1,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7

1,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7

1,3,4,5,12
1,2,3,4,5,6,7,12

1,3,4,8,10,11

1,3,4,8,10,11

1,3,4,5
1,2,3,4,5,6,7
1,3,4,5,7
1,3,4,8,10,11

1,3,4,5,14

1,3,4,5,14
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,10
1,3,4,7,9,14
1,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

1,3,4,5

1,3,4,7,9,14
1,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10

1,3,4,5,14
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,10
1,3,4,7,9,14
1,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

1,3,4,8,10,11
1,3,4,5,6,10,12
1,3,4,5,6,10,12
1,3,4,5,12
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,10
1,3,4,7,9,14
1,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13

Quadro 29: Eventos emergenciais previstos para o sistema de Resíduos Sólidos

A seqüência de números nas células referem-se às medidas, constantes no quadro a seguir.
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Medida emergencial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Descrição das Medidas Emergenciais
Paralisação Completa dos Serviços
Paralisação Parcial dos Serviços
Comunicação ao Responsável Técnico
Comunicação à Administração Pública – Secretaria ou órgão responsável
Comunicação à Defesa Civil e ou Corpo de Bombeiros
Comunicação ao Órgão Ambiental e ou Polícia Ambiental
Comunicação à População
Substituição de Máquinas e Equipamentos
Substituição de Pessoal
Manutenção Corretiva
Uso de equipamento ou veículo reserva / extra
Solicitação de apoio a municípios vizinhos / AMUREL
Isolamento de área e remoção de pessoas
Manobra Operacional
Quadro 30: Medidas para situações emergenciais do PGIRS

6.1.3 Identificação dos Cenários de Contingência e Emergência para outros
eventos
Depois do tratamento mais detalhado sobre os resíduos sólidos urbanos, em especial aqueles
destinados a coleta de lixo domiciliar e a sua destinação final, entraremos de forma mais tradicional, na
avaliação dos outros serviços pertinentes aos resíduos sólidos, dentre as quais podemos destacar
conforme tabela abaixo:

Tipo e situação do
Serviço:
1. Paralisação dos
serviços de limpeza
urbana, incluindo
varrição

Origem da possível
ocorrência:

Ações de Emergência:
Realizar campanha visando mobilizar a
a) Greve geral da prefeitura
sociedade para manter a cidade limpa;
ou da empresa operadora
Contratação de empresa especializada em
do serviço.
caráter de emergência.
a) Greve geral da prefeitura Informar os estabelecimentos de RSS sobre a
ou da empresa operadora situação;
2. Paralisação do
do serviço;
sistema de Coleta,
b) Avaria/Falha mecânica Contratação de empresa especializada em
transporte, tratamento
nos veículos de
caráter de emergência.
e destinação final de
coleta/equipamentos;
RSS
c) Obstrução do sistema
Estudo de rotas alternativas.
viário.
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a) Acidentes de trânsito;
b) Protestos e
manifestações populares;
c) Obras de infraestrutura.
d) Desastres naturais com
obstrução parcial ou
alagamento de vias
públicas, como, chuvas
intensas e prolongadas,
escorregamentos em
encostas

3. Obstrução do
sistema viário

Estudo de rotas alternativas para o fluxo dos
resíduos.

Identificação de possíveis locais para disposição
final adequada para este tipo de resíduo.
4. Geração de resíduos
volumosos oriundos de
catástrofes

Catástrofes climáticas

5. Paralisação do aterro
industrial e do resíduos
de construção civil

a) Greve da empresa
operadora do serviço ou
problemas com o
licenciamento ambiental.

Acionamento dos funcionários da prefeitura;
Acionamento das equipes regionais;
Acionamento da concessionária de energia
elétrica;
Acionamento dos Bombeiros e Defesa Civil.
Informar os grandes geradores e empresas que
gerem resíduos industriais / rcc
Averiguar local mais próximo que possa dar a
destinação correta aos resíduos

Quadro 31: Ações a serem avaliadas em situação de emergência

6.1.4 Planejamento para Estrut. Operacional do Plano de Emergência e
Contingência
Conforme destacado o PGIRS prevê os cenários de emergência e as respectivas ações para
mitigação, entretanto, estas ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva
operacionalização.
A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização do Plano, destaca-se a seguir aspectos a
serem contemplados nesta estruturação.
Os procedimentos operacionais estão baseados nas funcionalidades gerais de uma situação de
emergência.
Assim, deverá estabelecer as responsabilidades dos prestadores de serviços e do governo municipal
na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação.

Medidas para Elaboração do Plano de Emergência e Contingência
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São medidas previstas para a elaboração do Plano:
 Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que desenvolvem ações
específicas ou relacionadas às emergências;
 Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que possam ter
relação com os cenários de emergência;
 Descrição das autoridades e relacionamento entre as partes envolvidas, com a definição de
como as ações serão coordenadas;
 Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão protegidas durante
emergências;
 Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros recursos
disponíveis para a resposta às emergências, e como serão mobilizados;
 Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas;
 Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas e;
 Planejamento para a coordenação do Plano.

Medidas para Validação do Plano de Emergência e Contingência

São medidas previstas para a validação do Plano:
 Definição de programa de treinamento;
 Desenvolvimento de práticas de simulados;
 Avaliação de simulados e ajustes;
 Aprovação do plano;
 Distribuição do plano às partes envolvidas.

Medidas para Atualização do Plano de Emergência e Contingência

São medidas previstas para a atualização do Plano:
 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;
 Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica;
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 Registro de revisões;
 Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão anterior.
A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado para a
finalidade específica de coordenar o PGIRS, poderá estabelecer um planejamento de forma a consolidar
e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio em condições adversas dos serviços de
saneamento básico ligado à área de resíduos em situações emergenciais e que demandam um
planejamento adequado.
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6.2 Instrumentos de Avaliação e Monitoramento e Mecanismos
Complementares
De forma a potencializar os objetivos destacados recomenda-se que o acompanhamento das atividades
e serviços, utilize indicadores que permitam uma avaliação simples e objetiva, do desempenho dos
serviços de resíduos sólidos e limpeza urbana.
Vale ressaltar que além dos indicadores a seguir destacados deverão ser efetuados registros de dados
operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de permitir a geração dos indicadores
definidos pelos SINISA – Sistema Nacional de Informações de Saneamento instituído pelo art. 53 da Lei
no 11.445, de 2007 que prevê:
I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento
básico;
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da
demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico;
III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços
de saneamento básico; e
IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos planos e das ações de saneamento
básico.
§ 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos, independentemente da demonstração
de interesse, devendo ser publicadas por meio da internet.
§ 2º O SINISA deverá ser desenvolvido e implementado de forma articulada ao Sistema Nacional de
Informações em Recursos Hídricos - SNIRH e ao Sistema Nacional de Informações em Meio Ambiente SINIMA.
Os indicadores selecionados para monitoramento do PGIRS de São Bento do Sul compreendem aspectos
técnico-operacionais e gerenciais conforme apresentado nos itens que seguem:

6.2.1 Indicadores para o Sistema de Resíduos Sólidos
O Plano de Gerenciamento de Resíduos constitui mais uma ferramenta de gestão da administração
pública e se integrará ao conjunto de políticas públicas de saneamento básico do município.
Por essa razão é importante que todos os agentes envolvidos, sejam eles administradores públicos,
empresas ou a sociedade em geral, possam conhecer e discutir os seus objetivos, diretrizes e programas.
Da mesma forma, acompanhar a sua execução, avaliar e exigir a sua máxima efetividade são atitudes
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que se transferem para o campo do interesse público e dessa forma garante o princípio da isonomia e
também da imparcialidade.

6.2.2 Indicadores de avaliação e monitoramento
Nesse contexto, a avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental como ferramentas de
gestão e de garantia da sustentabilidade e efetividade do referido Plano.
A atividade de avaliação pode ser definida como a prática de atribuir valor a ações previamente
planejadas.
No que tange à avaliação de projetos, programas e políticas de governo, a atividade tem como objetivo
maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência na alocação de recursos
para a consecução dos mesmos.
A avaliação, de forma mais detalhada, é:

Uma ferramenta de caráter gerencial que contribui para integrar as atividades do ciclo de gestão
pública. Envolve tanto julgamento como atribuição de valor e mensuração. Requer uma cultura, uma
disciplina intelectual e uma familiaridade prática, amparadas em valores. Deve estar presente, como
componente estratégico, desde o planejamento e formulação de uma intervenção, sua implementação
(os conseqüentes ajustes a serem adotados) até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento,
mudança de rumo ou interrupção, indo até o controle.
Quanto ao monitoramento, extrai-se a seguinte compreensão:

Também conhecido como avaliação em processo, trata-se da utilização de um conjunto de estratégias
destinadas a realizar o acompanhamento de uma política, programa ou projeto. É uma ferramenta
utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo sua concepção. É o exame contínuo dos
processos, produtos, resultados e os impactos das ações realizadas. O monitoramento permite
identificar tempestivamente as vantagens e os pontos frágeis na execução de um programa e efetuar os
ajustes necessários à maximização dos seus resultados e impactos.
Como instrumentos de avaliação do PGIRS serão adotados os Indicadores do Sistema Nacional de
Informações Sobre Saneamento (SNIS), os quais têm sido utilizados pela quase totalidade das
operadoras de serviços de água e esgoto existentes no Brasil, assim como na área de resíduos sólidos
pelas empresas, municípios e concessionárias.
O SNIS surgiu em 1994 quando se constatou a necessidade de um sistema de informações direcionado
às atividades de prestação dos serviços de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos. O SNIS é
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vinculado ao Ministério das Cidades especificamente à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
(SNSA). Nos termos da Lei nº 11.445/2007, cumpre ao Ministério das Cidades criar e administrar o
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), ainda em desenvolvimento.
A seguir, apresentam-se os glossários e os indicadores a serem utilizados no processo de avaliação e
monitoramento do PGIRS do município de São Bento do Sul.

Código:

Nome:

Ge002

População
urbana do
município

Ge006

Ge009

Ge023

Co050

Receita
arrecadada com
serviços de
manejo de RSU
Despesa com
agentes privados
executores de
serviços de
manejo de RSU

Definição:
População urbana de um município. Inclui tanto a população
atendida quanto a que não é atendida com os serviços. No
SNIS é adotada uma estimativa usando a respectiva taxa de
urbanização do último Censo ou Contagem de População do
IBGE, multiplicada pela população total estimada anualmente
pelo IBGE.

Unidade:

habitantes

Valor anual dos recursos arrecadados por meio da cobrança
de taxas, tarifas ou outras formas vinculadas a prestação de
serviços de manejo de RSU.

R$/ano

Valor anual da soma das despesas com serviços de manejo de
RSU realizadas por agentes privado e público.

R$/ano

Valor anual das despesas dos agentes públicos realizado com
os serviços de manejo de RSU, incluindo a execução dos
serviços propriamente ditos mais a fiscalização, o
planejamento e a parte gerencial e administrativa.
Correspondem às despesas com pessoal próprio somado às
demais despesas operacionais com o patrimônio próprio do
Despesa dos
município (despesas com material de consumo, ferramentas e
agentes públicos utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, peças, pneus,
executores de licenciamentos e manutenção da frota, serviços de oficinas
serviços de
terceirizadas, e outras despesas). Inclui encargos e demais
manejo de RSU benefícios incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal
envolvido. Não inclui: despesas referentes aos serviços de
manejo de RSU realizadas com agentes privados executores (
informação GE009); despesas com serviço da dívida
(juros,encargos e amortizações); despesas de remuneração de
capital; e despesas com depreciações de veículos,
equipamentos ou instalações físicas.
Valor declarado pelo órgão responsável da população urbana
População
efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de
urbana do
RDO no município, no final do ano de referência. Inclui
município,
populações da sede e de localidades efetivamente atendidas
atendida com
de forma regular. No SNIS é adotado o valor declarado pelo
serviço de coleta
agente responsável pelo serviço. Entende-se como regular o
de RDO
serviço com frequência mínima de 1 (uma) vez por semana.

R$/ano

habitante
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Valor declarado pelo órgão responsável da população urbana
efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de
População
RDO em outro(s) município(s), prestado pelo mesmo agente
urbana de outros
responsável pela informação, no final do ano de referência.
municípios,
Co051
Inclui populações da sede e de localidades efetivamente habitante
atendida com
atendidas de forma regular. No SNIS é adotado o valor
serviço de coleta
declarado pelo agente responsável pelo serviço. Entende-se
de RDO.
como regular o serviço com frequência mínima de 1 (uma) vez
por semana.
Quantidade anual de RDO coletada por serviço executado
Quantidade de
diretamente por agentes públicos. Não inclui quantidade de
RDO coletada
Co108
RPU coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de tonelada/ano
pelo agente
coleta seletiva feito pelos agentes públicos.
público

Co109

Quantidade de
RDO coletada
pelos agentes
privados

Co116

Quantidade de
RDO e RPU
coletada pelo
agente público

Co117

Quantidade de
RDO e RPU
coletada pelos
agentes privados

Rs008

Rs028

Va019

Quantidade anual de RDO coletada por serviço executado
diretamente por agentes privados. Não inclui quantidade de
RPU coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de tonelada/ano
coleta seletiva feito pelos agentes privados.
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU coletadas
por serviço executado diretamente pelos agentes privados.
tonelada/ano
Não inclui quantidade coletadas de resíduos dos serviços de
saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCD).
Valor anual da soma das quantidades totais de RDO e RPU
coletadas por todos os agentes mencionados, públicos,
privados, cooperativas e outros. Não inclui quantidades
coletadas de resíduos dos serviços de saúde (RSS) e resíduos tonelada/ano
da construção civil (RCD).

Quantidade de
RSS coletada
Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde (RSS)
pelos geradores
oriundos de coletada diferenciada executada pelos próprios tonelada/ano
ou empresas
geradores ou empresas contratadas por eles.
contratadas por
eles
Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde (RSS)
Quantidade de
oriundos da coleta diferenciada executada pela Prefeitura ou
RSS coletada
por empresas contratadas por ela. Incluem quantidades de
pela prefeitura
RSS de todas as unidades de saúde, mesmo as que não são tonelada/ano
ou empresa
públicas (integrantes do quadro de unidades de saúde da
contratada por
Prefeitura).
ela
Despesa com
empresas
Valor anual das despesas da Prefeitura com empresas
contratadas para contratadas exclusivamente para a execução do serviço de
o serviço de
varrição de vias e logradouros públicos.
varrição

R$/ano
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Va037

Despesa dos
agentes públicos
com o serviço de
varrição

Cs009

Quantidade total
de materiais
recuperados
exceto matéria
orgânica e rejeito

Cso

Quantidade total
de materiais
orgânicos
recuperados

Valor anual das despesas da Prefeitura com o serviço de
varrição de vias e logradouros públicos. Correspondem às
despesas realizadas com pessoal próprio somado às demais
operacionais com o patrimônio próprio do município
(despesas com materiais de consumo, ferramentas e
utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, peças, pneus,
R$/ano
licenciamentos e manutenção da frota, serviços de oficinas
terceirizadas, e outras despesas). Inclui encargos e demais
benefícios incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal
envolvido. Não inclui: despesas referentes ao serviço de
varrição de vias e logradouros públicos realizadas com
agentes privados executores (informação VA019).
Quantidade anual de materiais recicláveis recuperados
(exceto matéria orgânica e rejeitos) coletados de forma
seletiva ou não, decorrente da ação dos agentes executores,
ou seja, Prefeitura, empresas contratadas por ela, associações
de catadores e outros agentes, não incluindo, entretanto, tonelada/ano
quantidades recuperadas por catadores autônomos não
organizados nem quantidades recuperadas por intermediários
privados ("sucateiros").
Quantidade anual de materiais recicláveis orgânicos
recuperados coletados de forma seletiva ou não, decorrente
da ação dos agentes executores, ou seja, Prefeitura, empresas
tonelada/ano
contratadas por ela, associações de catadores e outros
agentes, não incluindo, entretanto, quantidades recuperadas
por autônomos não organizados ou privados.
Quadro 32: Indicadores sugeridos para o PGIRS
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Indicador:

INDICADORES GERAIS:
Definição do Indicador:
Auto suficiência financeira da Prefeitura com o Manejo de RSU:

I005

Receita arrecadada com manejo RSU
Despesa total da Prefeitura com manejo RSU
Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana:

I006

Indicador:
I016

Despesa total da Prefeitura com manejo RSU
População urbana

Equação:

Unidade:

Ge006 x 100
Ge023 + Ge009

Percentual

(Ge023 + Ge009)
Ge002

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS
Definição do Indicador:
Equação:
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana:
(Co050+Co051) x 100
Ge002
População atendida declarada

R$/habitante

Unidade:
Percentual

População urbana
Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população urbana:

I021

Quantidade total coletada
População urbana
Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de coleta:

I022

Indicador:

Quantidade total de RDO coletada
População atendida declarada
INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM
Definição do Indicador:
Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada:

I031

Quantidade total de materiais recuperados secos
Quantidade total coletada

(Co116+Co117) x 1.000
Ge002 x 365

Kg/habitante
/dia

(Co108+Co109) x 1.000
(Co050+Co051) x 365

Kg/habitante
/dia

Equação:
Cs009 x 100
(Co116+Co117)

Unidade:
Percentual
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Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos em relação à população urbana:

I032

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados secos
População Urbana
Taxa de recuperação de materiais recicláveis orgânicos em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada:

IR1

Quantidade total de materiais recuperados orgânicos
Quantidade total coletada
Massa recuperada per capita de materiais recicláveis orgânicos em relação à população urbana:

IR2

Indicador:
I036

Cs009 x 1.000
Ge002

Kg/habitantes
/ano

Cso x 100
(Co116+Co117)

Percentual

Cso x 1.000
Ge002

Kg/habitantes
/ano

Quantidade total de materiais recuperados orgânicos
População urbana
INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Definição do Indicador:
Equação:
Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana:
(Rs028 + Rs008) x (10^6)
Ge002 x 365
Quantidade total coletada de RSS

Unidade:
Kg/1.000
habitantes/dia

População urbana
Taxa de RSS coletada per capita em relação à quantidade total coletada:

I037

Indicador:

Quantidade total coletada de RSS
Quantidade total coletada
INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO
Definição do Indicador:
Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de RSU:

I046

Despesa total da prefeitura com serviço de varrição
Despesa total da prefeitura com manejo de RSU

(Rs028 + Rs008) x 100
(Co116+Co117)

Equação:
(Va037 + Va019)
(Ge023+Ge009)

Percentual

Unidade:
Percentual

Quadro 33: Outros Indicadores sugeridos para o PGIRS

Observações quanto às siglas: RSU = Resíduos Sólidos Urbanos - RDO = Resíduos Domiciliares - RPU = Resíduos Públicos - RSS = Resíduos Serviços Saúde
Observação: Estes indicadores são referência e foram retirados do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento.
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6.2.3 Indicadores sociais da Reciclagem
Os indicadores a seguir tratam da inclusão das cooperativas e dos catadores no sistema de coleta
seletiva e servem de balizador tendo em vista que a própria Lei 12.305/10 em seu artigo 18 e seu
Decreto 7.404/10 através do artigo 40, prioriza recursos da União para quem implantar a coleta seletiva
com a participação de cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais
recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda.
a) Número de catadores = Número de catadores incluídos no sistema de coleta seletiva em relação ao
número total de catadores da cidade.
Unidade de medida: percentual.
Quanto maior for o percentual, maior é a organização do Município com relação aos catadores e
associações. Este indicador requer um cadastramento dos catadores podendo ser realizado pela
Secretaria de Assistência Social.
b) Vínculo contratual entre a prefeitura e as organizações (cooperativas e associações) = Número de
organizações que tem vínculo contratual com a Prefeitura em relação ao total de organizações
presentes na cidade.
Unidade de medida: percentual.
Da mesma forma que a anterior, quanto maior for o percentual, maior é o vínculo entre poder público e
as organizações, facilitando os trâmites burocráticos, as documentações e administração do negócio,
melhorando a renda da organizações e contribuindo com a sociedade em geral. Este indicador requer
um cadastramento de todas as organizações podendo ser realizado pela Secretaria de Assistência Social.

6.2.4 Indicadores Gerenciais
Este tipo de indicador servirá para verificar como está a qualidade do serviço prestado pelo órgão
público, ou privado, sob a ótica do cliente final, nesse caso o usuário do serviço que terá um canal direto
com o prestador do serviço e dessa forma ajudará a fiscalizar e manter o serviço a um nível de qualidade
considerável a todos os munícipes.
Além dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, estes indicadores podem ser
inclusos em qualquer tipo de prestação de serviço, sendo ele água, esgoto, drenagem, infraestrutura ou
similares.

Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público
A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo prestador poderá ser avaliada
através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP.
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O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos do desempenho do prestador
quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades dos usuários.
Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será atribuído um peso de forma a
compor-se o indicador para a verificação.
Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente, são os seguintes:
I - FATOR 1 - prazos de atendimento dos serviços de maior freqüência, que corresponderá ao período de
tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data efetiva de conclusão;
O quadro de sugestão dos prazos de atendimento dos serviços é apresentado a seguir:
SERVIÇO:
Verificação da qualidade do serviço
Retorno a uma reclamação ocorrida
Ocorrência de caráter emergencial
Restabelecimento do serviço
Problemas com funcionários

PRAZO para atendimento da solicitação:
12 horas
2 dias
1 dia
12 horas
1 dia

Quadro 34: Prazos de atendimento ao serviço

O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue:
a) I 1 = (Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100) / (Quantidade total de
serviços realizados).
Lembramos que pelo fato do serviço de limpeza ser muito amplo e com diferentes tipos de execução do
serviço, o quadro elaborado foi feito de forma sucinta, ou seja, de maneira que possa ser usado para
qualquer trabalho.
Ou seja, posteriormente, este quadro pode ser mais bem detalhado para cada serviço realizado pelo
prestador do serviço.
II - FATOR 2 - Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão avaliadas pela oferta
ou não das seguintes possibilidades:
a) atendimento em escritório do prestador;
b) sistema “0800” para atendimento telefônico dos usuários;
c) atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do prestador, deverá atuar como
representante da administração junto aos usuários, prestando informações de natureza
comercial sobre o serviço, sempre que solicitado. Para tanto o prestador deverá treinar sua
equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes todas as indicações e informações sobre como
proceder nas diversas situações que se apresentarão;
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d) os programas de computadores de controle e gerenciamento do atendimento que deverão ser
processados em rede de computadores do prestador;

O quesito previsto neste fator poderá ser avaliado pela disponibilização ou não das estruturas
elencadas, e terá os seguintes valores:

Estrutura de atendimento ao público
1 (uma) ou menos estruturas
2 (duas) ou 3 (três) das estruturas
as 4 (quatro) estruturas

Valor
0
0,5
1

Quadro 35: Estrutura de atendimento ao público

II - FATOR 3 - adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador que será avaliada pela
oferta ou não das seguintes possibilidades:

a) Facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio;
b) Facilidade de identificação;
c) Conservação e limpeza;
d) Coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local;
e) Número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 50 (cinquenta);
f)

Período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do atendimento
menor ou igual a 30 (trinta) minutos;

g)

Período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema “0800” menor ou igual a 5
(cinco) minutos;

Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e terá os seguintes valores:
Adequação da estrutura de atendimento ao público
Atendimento de 3 (três) ou menos itens
Atendimento de 4 (quatro) a 5 (cinco) itens
Atendimento de 6 (seis) a 7 (sete) itens

Valor
0
0,5
1

Quadro 36: Adequação da estrutura

Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e
no Atendimento ao Público - IESAP será calculado de acordo com a seguinte fórmula:
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IESAP = 3 x (Valor Fator 1) + 4 x (Valor Fator 2) + 3 x (Fator 3)
O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador, a ser avaliado anualmente
pela média dos valores apurados mensalmente, será considerado:





I - inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco);
II - adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações:
III - regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6 (seis);
IV - satisfatório se superior a 6 (seis);

Metas:
 A partir de 2015 – IESAP = Adequado a Regular
 A partir de 2018 - IESAP = Adequado a Satisfatório

Indicadores de Nível de Qualidade percebidas pelo Usuário

A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será feita anualmente, até o mês de dezembro,
através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, capacitada para a execução
do serviço.
A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários que tenham tido
contato devidamente registrado com o prestador, no período de 3 (três) meses que antecederem a
realização da pesquisa.

Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluído no universo da
pesquisa, os três tipos de contato possíveis:

I - atendimento via telefone;
II - atendimento personalizado;
III - atendimento na ligação para execução de serviços diversos.

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem objetivamente o seu grau
de satisfação em relação ao serviço prestado e ao atendimento realizado, assim, entre outras, o usuário
deverá ser questionado:

I - se o funcionário foi educado e cortês;
II - se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações;
III - se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado;
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IV - se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado e o local limpo;
V - outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação, procurando inclusive atender a
condições peculiares.

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 (cinco) níveis de satisfação do
usuário:

I – ótimo; II – bom; III - regular; IV – ruim; V – péssimo.

A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerando o mesmo valor relativo
para cada pergunta independentemente da natureza da questão ou do usuário pesquisado, deverá
resultar na atribuição de porcentagens de classificação do universo de amostragem em cada um dos
conceitos acima referidos.
Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a soma dos conceitos ótimo e
bom corresponderem a 70% (setenta por cento) ou mais do total, onde este resultado representa o
indicador ISC (Índice de satisfação do cliente).

Meta sugerida:

 Até 2022 - ISC=70 % - Curto Prazo
 Até 2028 - ISC superior a 90 % - Longo Prazo.
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6.2.5 Mecanismos para Avaliação Sistemática das Ações Programadas
As ações programadas no PGIRS deverão ter seus resultados amplamente divulgados, de forma a
garantir pleno acesso às partes interessadas, entre as quais a comunidade, órgãos e entidades públicas e
entidades privadas.

Os mecanismos para esta divulgação deverão ser implementados pela Prefeitura Municipal, utilizando
técnicas que permitam a divulgação da extensão em que a administração pública vem atendendo seus
objetivos e metas.

Os indicadores apresentados deverão também ser amplamente divulgados, revistos, atualizados e
discutidos de forma sistemática.

As definições das formas de mídia serão de responsabilidade da administração municipal a partir dos
recursos disponíveis.

Como recomendações são indicadas ferramentas para a divulgação do Plano conforme segue:



Utilização de Sistema Georreferenciado com mapeamento dos serviços e melhoria da
infraestrutura existente;



Elaboração de folheto contendo o “Balanço” anual do atendimento às metas;



Utilização da fatura de IPTU, taxa, tarifa ou o que venha a ser utilizado, para divulgação de
informações a metas relativas ao Plano;



Realização de Audiência pública anual para apresentação do desenvolvimento do Plano;



Disponibilidade no web-site da Prefeitura Municipal, de link com informações sobre as metas
do Plano e seu respectivo status de atendimento.

6.3 Regras para o transporte e gerenciamento dos Resíduos Sólidos
É de suma importância no transporte e gerenciamento dos resíduos, que ações preventivas em
situações de gerenciamento incorreto ou acidentes sejam propostas nos plano de gerenciamento de
resíduos dos estabelecimentos, empresas e órgãos públicos informados anteriormente.
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As regras para o transporte estão constituídas em NBR´s e Leis Federais que instituem os requisitos
mínimos para o correto transporte, em especial a NBR 13221 – Transporte de Resíduos Terrestres de
fevereiro de 2003.

São os principais objetivos desta norma:










O transporte deve ser feito por meio de equipamento adequado, obedecendo às
regulamentações pertinentes.
O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o transporte,
não permita vazamento ou derramamento do resíduo.
O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim como deve estar
devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via férrea.
Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou
produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinados
a estes fins.
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.
A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de responsabilidade do gerador
e deve ser realizada em local(is) e sistema(s) previamente autorizados pelo órgão de controle
ambiental competente.

Para o caso de transporte de resíduos perigosos, deve ainda ser verificado:

 Todo o transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve obedecer ao Decreto nº
96044, à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes e às NBR 7500, NBR 7501, NBR 7503 e
NBR 9735. A classificação do resíduo deve atender à Portaria nº 204 do Ministério dos
Transportes, de acordo com as exigências prescritas para a classe ou subclasse apropriada,
considerando os respectivos riscos e critérios, devendo enquadrá-los nas designações genéricas.
 Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de compatibilidade,
conforme a NBR 14619.

Quando não houver legislação ambiental específica para o transporte de resíduos perigosos, o gerador
do resíduo deve emitir documento de controle de resíduo com as seguintes informações:

a) Sobre o resíduo:
 nome apropriado para embarque, conforme Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes;
 estado físico (sólido, pó, líquido, gasoso, lodo ou pastoso);
219

PMGIRS – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - SÃO BENTO DO SUL

 classificação conforme Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes;
 quantidade;
 tipo de acondicionamento;
 nº da ONU;
 nº de risco;
 grupo de embalagem;

b) Sobre o gerador, receptor e transportador do resíduo:
 atividade;
 razão social;
 endereço;
 telefone;
 fax;
 e-mail;

c) Nome(s) da(s) pessoas(s), com respectivo(s) número(s) de telefone(s), a ser(em) contatada(s)
em caso de emergência.

E por fim, deve ser anexada ao documento uma ficha de emergência, que deve acompanhar o resíduo
até a sua disposição final, reciclagem, reprocessamento, eliminação por incineração, co-processamento
ou outro método de disposição.
Estas regras devem constar nos licenciamentos ambientais requeridos, sempre por profissional
competente e habilitado, com experiência comprovada promovendo as possíveis causas e soluções para
cada tipo de problema existente no transporte (logística) e gerenciamento dos resíduos.
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6.4 Abordagem sobre tecnologias disponíveis
Segregação de materiais dos resíduos sólidos domiciliares: existem atualmente, mundo a fora, inúmeras
tecnologias para a segregação dos materiais com potencial de valorização, provenientes dos resíduos
sólidos. A seguir apresentamos uma linha de separação que é bastante utilizada mundialmente. Trata-se
de um processo de separação dos materiais recicláveis, de origem domiciliar, que consiste nas seguintes
etapas:

Trituração, peneiramento e classificação – para se garantir uma segregação efetiva, os componentes dos
diferentes materiais precisam ser cortados e transformados em pequenas frações, com os sacos de lixo
rasgados e os materiais separados de acordo com classes granulométricas específicas. Neste ponto do
processo os materiais indesejáveis precisam ser removidos com a ajuda humana.

Recuperação de materiais ferrosos: separadores magnéticos são a melhor solução nesses casos. Graças
ao seu enorme campo magnético eles possibilitam uma grande eficiência na separação. Posicionados
longitudinalmente nas esteiras de descarga, eles tornam o trabalho mais fácil.

Recuperação de materiais não ferrosos: trata-se daqueles materiais com valor comercial tais como latas
de alumínio, cobre, entre outros. Nesses casos os separadores de eixo excêntrico são bastante
confiáveis. São sistemas preparados e seguros contra eventuais possibilidades de danos à carcaça do
tambor, devido à eventual presença de materiais ferrosos. São capazes de separar materiais em várias
granulometrias.

Recuperação de embalagens tipo longa vida, papel, garrafas plásticas, embalagens diversas: os sistemas
baseados em sensores infravermelho são os mais utilizados e eficientes nesse tipo de separação.

Segregação de eletroeletrônicos: equipamentos baseados na tecnologia 3D Laser são capazes de
reconhecer a posição e tamanho das partes a serem separadas com precisão milimétrica. As
propriedades de alguns materiais podem ser identificadas e reconhecidas através da indução ou câmara
de cores.

Tratamento de Resíduos:

Visto como a penúltima fase da gestão dos resíduos sólidos, o tratamento é compreendido como uma
série de procedimentos físicos e biológicos que tem por objetivo diminuir a carga poluidora no meio
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ambiente, reduzir os impactos sanitários negativos do homem e também o beneficiamento econômico
do resíduo.
Existem diversos tipos de tratamentos para os diferentes resíduos. Vale ressaltar que as tecnologias
apresentadas já consideram os impactos ambientais decorrentes de sua utilização e atendem às
legislações ambientais.

Compostagem
Pode ser definida como um processo aeróbio e controlado de reciclagem da matéria orgânica presente
nos resíduos sólidos urbanos. A decomposição biológica e estabilização da matéria resulta em
composto orgânico, cuja utilização no solo não oferece riscos ao meio ambiente.
Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a compostagem é uma solução de tratamento e não
somente de destinação final.

Tratamento mecânico biológico (TMB)
O Sistema de Tratamento Mecânico Biológico é definido como o método de tratamento de resíduos que
inclui processos de triagem de inertes e tratamento biológico dos materiais orgânicos, por meio da
digestão anaeróbia (Ministério do Meio Ambiente, 2010 apud Arcadis Tetraplan, 2011).

Coprocessamento
O coprocessamento é uma tecnologia empregada em países europeus, Estados Unidos e Japão há quase
40 anos. No Brasil, a técnica é utilizada desde o início da década de 90, na qual é realizada a queima de
resíduos e de passivos ambientais (efluentes, óleos, solo contaminado, etc.) em fornos de cimento
(ABCP, 2010 apud Arcadis Tetraplan, 2011).

O coprocessamento utiliza os resíduos como substituição parcial do combustível que mantém a chama
do forno, transformando calcário e argila em clínquer, a matéria-prima do cimento, ou seja, essa técnica
de destruição térmica envolve o aproveitamento energético dos resíduos ou o seu uso como matériaprima na indústria cimenteira, sem prejudicar a qualidade do produto final (ABCP, 2010; ESSENCIS, 2011
apud Arcadis Tetraplan, 2011).

Tratamento térmico
É uma tecnologia que utiliza todo e qualquer processo cuja operação seja realizada acima da
temperatura mínima de 800 (oitocentos) graus Celsius para transformar resíduos, num processo de
combustão que vai de fraca a completa, dependendo da tecnologia utilizada. (Resolução CONAMA n°
316/2002). As técnicas dessa natureza garantem o tratamento sanitário efetivo dos resíduos.
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Os principais processos são:

• Incineração: Considerada poluente em alguns casos, pode ser efetiva e gerar energia, é um processo já
aplicado e bem conhecido;

• Gaseificação: Sua aplicação em resíduos ainda é incipiente no Brasil, oferece expectativa de segurança
do ponto de vista do controle ambiental, pode gerar energia e químicos diversos que poderão ser
reaproveitados como combustíveis;

• Pirólise: O produto principal é líquido e tem utilização restrita, sua conversão em outros produtos é
mais difícil;

• Plasma: Uso intensivo de energia elétrica, possivelmente mais adequado para pequenos volumes de
materiais perigosos, como as cinzas de outros processos.

Autoclavagem

É um tratamento aplicável aos resíduos dos serviços de saúde, consistindo numa câmara a vácuo, onde,
por meio de uma determinada pressão e temperatura, o resíduo é esterilizado após certo tempo de
permanência dentro da câmara.
Apesar de a operação e a manutenção serem relativamente baratas e fáceis e não emitirem efluentes
gasosos, o tratamento não reduz o volume dos resíduos e não há garantia que o vapor d’água atinja
todo o resíduo, sendo recomendável a sua trituração prévia.

A aplicação dessa tecnologia é recomendável quando o volume a ser tratado for significativo em relação
ao custo de capital e à operação do sistema, ou seja, deve ser vantajosa em relação às demais
tecnologias utilizadas para tratamento de resíduos de serviços de saúde.

Micro-ondas
Utilizado também para processamento de resíduos de serviços de saúde no tratamento por micro-ondas o resíduo é previamente triturado e colocado em forno micro-ondas, que efetua a esterilização
por meio de radiação e vapor. A grande vantagem do tratamento em micro-ondas é que ele não gera
emissão de efluentes líquidos e gasosos.
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A Resolução CONAMA n° 358/05 dispõe sobre os tratamentos e a disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde, e a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 306 da Anvisa regulamenta o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
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6.5 Identificação dos geradores sujeitos ao PGRS
Conforme Artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos além dos planos nacional, estaduais,
intermunicipais/municipais, estão sujeitos à elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS os seguintes geradores / atividades:

a) Geradores de Resíduos:
 Dos serviços públicos de saneamento básico;
 De resíduos industriais;
 De resíduos de serviços de saúde e
 De resíduos de mineração

b) Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
 Gerem resíduos perigosos;
 Gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza,
composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder
público municipal;
c) Empresas de construção civil;
d) Terminais e outras instalações de transporte, como portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários, e passagens de fronteira;
e) Atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS, ou do
Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária;
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é parte integrante do processo de licenciamento
ambiental de um empreendimento ou atividade. Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a
licenciamento ambiental, a aprovação do plano de gerenciamento cabe ao órgão municipal competente.
O PGRS terá de ser elaborado, implantado, operacionalizado e monitorado por um responsável
técnico devidamente habilitado, ainda incluindo o controle da disposição final adequada de rejeitos e
resíduos.
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7. RESPONSABILIDADES
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7

RESPONSABILIDADES PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO
PLANO

7.1 Desenvolvimento do Plano:
Com a finalidade de alcançar os objetivos e metas estabelecidas no PGIRS, sugerimos algumas ações a
serem desenvolvidas, visando o atendimento às demandas de serviços ao longo do horizonte do Plano,
bem como o atendimento das exigências legais relacionadas.
Estas ações podem ser classificadas em dois grupos distintos: Ações Institucionais e Legais e Ações
Técnicas e Operacionais.

Ações Institucionais e Legais


Fortalecimento no âmbito da administração municipal da secretaria responsável pela gestão dos
serviços de limpeza urbana;



Realização de reuniões do Conselho Municipal de Saneamento Básico de forma a atender às
exigências legais, lembrando a necessidade de assegurar a participação de entidades da
sociedade organizada (o foco é resíduos sólidos);



Análise e revisão do modelo institucional atual para a gestão dos serviços e verificação dos
instrumentos de revisão de contratos;



Operacionalização do Fundo Municipal de Saneamento Básico;



Determinação de revisão do Plano a cada quatro anos, a fim de garantir a sua permanente
atualização.



Mobilização de ações institucionais junto aos órgãos da esfera estadual e federal, no intuito de
identificar oportunidades de captação de recursos;

Ações Técnicas e Operacionais


Desenvolvimento do Plano de Atendimento a Emergências e Contingências.



Alinhamento das atividades técnico-operacionais com o(s) prestador(es) de serviço(s).



Planejar, internamente, a implantação do presente Plano, identificando os responsáveis em
cada etapa.
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7.2 Fontes de Captação de Recursos
A disponibilidade de recursos para a prestação dos serviços e para investimentos no setor de resíduos
sólidos apresenta-se como ponto fundamental para seu efetivo desenvolvimento.
A condição compulsória de desenvolvimento do PGIRS deverá estimular a administração municipal na
busca de alternativas de captação de recursos em diferentes fontes.
No contexto geral devem ser admitidas receitas a partir de tarifas e ou taxas decorrentes da prestação
dos serviços, bem como recursos de origem externa sejam estes onerosos ou não.
A escolha de modelo institucional poderá também transferir a terceiros esta responsabilidade, cujo
tema será apresentado posteriormente.
É fundamental destacar que a provisão de investimentos para resíduos sólidos (saneamento básico)
deverá ser estabelecida no planejamento da administração municipal a partir do PPA – Plano Plurianual.
O Plano Plurianual (PPA), estabelecido no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo
Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, determina as medidas, gastos e objetivos a serem
acompanhados pelo Governo Federal ao longo de um período de quatro anos.
O PPA, constituído no primeiro ano de uma gestão administrativa, compreende requisito legal que
estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras
destas derivadas e para as relativas aos programas de duração continuada.
Com finalidade de coordenar as ações governamentais, o PPA além de nortear as Leis de Diretrizes
Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos Anuais (LOAs), também deve orientar todos os planos setoriais
instituídos durante o seu período de vigência.
Assim sendo, o PPA organiza as ações do estado para um período de quatro anos, determinando uma
diretriz estratégica aos orçamentos anuais.
O PPA permite articular a instância executiva da administração pública, proporcionando a base para a
construção das ações governamentais integradas, e também para a articulação dessas ações com as da
iniciativa privada, do terceiro setor e das demais esferas de governo.
Com este plano (PPA), o governo municipal torna-se obrigado a planejar todas as suas ações e também
seu orçamento de modo a não descumprir as diretrizes nele contidas.
Desta forma, o PGIRS deverá compatibilizar-se com o Plano Plurianual do Município, a fim de permitir o
desenvolvimento das ações planejadas as quais devem ser viáveis dentro do quadro orçamentário do
Município.
A seguir são apresentadas algumas possíveis fontes de recursos para os serviços de manejo dos resíduos
sólidos (saneamento básico):
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a) Recursos de Tarifas e Taxas:

Compreendem os recursos decorrentes da efetiva cobrança pelos serviços prestados. A origem destes
recursos está atrelada aos modelos institucionais para a gestão dos serviços.
A partir da cobrança de tarifas ou taxas a administração municipal pode obter as receitas para
implantação do PGIRS e gestão dos serviços.
A necessidade de sustentabilidade do Plano poderá resultar em revisão de tarifas e taxas, seja de seus
valores ou quanto a sua forma e critérios de cobrança.
Incremento de valores a tarifas e taxas existentes com o propósito específico pode ser também uma
ferramenta aplicável, de forma a proporcionar recursos específicos para finalidades pré-determinadas.

b) Recursos não onerosos

Recursos não onerosos, ou seja, aqueles disponibilizados a “fundo perdido” apresentam-se como a
forma desejável dos administradores públicos, entretanto, em razão do modelo de política de
investimentos do governo federal, esta modalidade é muito remota em razão dos pré-requisitos
estabelecidos pelos órgãos públicos, cujo enquadramento tem como prioridade as cidades de menor
índice de desenvolvimento.
Contudo a articulação política e a disponibilidade de projetos executivos de engenharia alinhados às
ações do PGIRS, poder ser diferencial na obtenção de recursos não onerosos, os quais em algumas
situações acabam não sendo distribuídos por falta de documentação e planejamento adequado por
parte dos interessados.

c) Recursos de Fundos

Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, aos
quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade
de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a
universalização dos serviços públicos de saneamento.
Os recursos dos fundos poderão ser utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para
financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento
básico, entre eles os resíduos sólidos.

d) Financiamento

A obtenção de recursos onerosos pode através de convênios ou contratos, apresentar-se como uma das
alternativas mais comuns para viabilizar os investimentos em saneamento.
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A administração pública municipal poderá angariar financiamentos com base em projetos tecnicamente
consistentes e devidamente orçados.

d.1.) BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

O BNDES apóia projetos de investimentos, públicos ou privados, que contribuam para a universalização
do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas ambientalmente degradadas, a
partir da gestão integrada dos recursos hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como unidade
básica de planejamento.
A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos financia investimentos relacionados a:
Abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos industriais, resíduos sólidos, gestão
de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas), recuperação de áreas
ambientalmente degradadas, desenvolvimento institucional, despoluição de bacias, em regiões onde já
estejam constituídos Comitês e macrodrenagem.

d.2.) FUNASA – Fundação Nacional de Saúde

A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende duas vertentes principais que se vão
desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos nos segmentos de Saneamento Ambiental e
de Atenção Integral à Saúde Indígena.
A FUNASA como integrante do componente de infraestrutura social e urbana do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), atua em articulação com os Ministérios das Cidades e da Integração
Nacional, e priorizou cinco eixos de atuação, sendo: Saneamento em Áreas Especiais, Saneamento em
áreas de relevante interesse epidemiológico, Saneamento em Municípios com população total acima de
500.000 habitantes, Saneamento Rural e Ações complementares de saneamento.
A FUNASA financia obras que contemplem uma etapa útil por convênio como forma de beneficiar a
população em curto espaço de tempo.
Recursos da FUNASA podem ser obtidos também a partir de contratos não onerosos, mediante eventual
disponibilidade de recursos em linhas específicas para esta modalidade, o que não tem sido comum, em
razão das diretrizes do PAC.

d.3.) FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Através da Caixa econômica federal o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi criado na
década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Sendo assim, no início de cada
mês, os empregadores depositam, em contas abertas na CAIXA, em nome dos seus empregados e
vinculadas ao contrato de trabalho, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.
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Com o fundo, o trabalhador tem a chance de formar um patrimônio, bem como adquirir sua casa
própria, com os recursos da conta vinculada. Além de favorecer os trabalhadores, o FGTS financia
programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, que beneficiam a
sociedade, em geral, principalmente a de menor renda.

d.4.) FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador

Atualmente, no “site” do BNDES informa que existe saldo dos depósitos especiais do FAT vinculados à
infraestrutura.
Segundo a mesma fonte, esses recursos destinam-se a programas de financiamento a projetos de
infraestrutura nos setores de energia, transporte, saneamento, telecomunicações e logística, e a
projetos de infraestrutura industrial, nos setores de papel e celulose, siderurgia, petroquímica e bens de
capital sob encomenda.

d.5.) FAT – Fundos Internacionais de Investimentos

As prefeituras têm acesso também a fontes de financiamentos internacionais, as quais poderiam com
isso ampliar suas opções de condições, taxas e amortizações para a contratação de empréstimos. As
fontes são inúmeras e as taxas diferenciadas, porém os requisitos para a contratação são grandes, o que
absorve do tomador muita organização e atenção nos procedimentos a serem adotados.
Uma das principais fontes de financiamento internacional é o BIRD (International Bank for
Reconstruction and Development).
O BIRD foi criado em 1945 e conta hoje com 185 países membros, entre eles o Brasil. Juntamente com a
IDA (Associação Internacional de Desenvolvimento), constitui o Banco Mundial, organização que tem
como principal objetivo à promoção do progresso econômico e social dos países membros mediante o
financiamento de projetos com vistas a melhoria das condições de vida nesses países.
O BIRD é uma das maiores fontes de conhecimento e financiamento do mundo, que oferece apoio aos
governos dos países membros em seus esforços para investir em escolas e centros de saúde,
fornecimento de água e energia, combate a doenças e proteção ao meio ambiente.
Ao contrário dos bancos comerciais, o Banco Mundial fornece crédito a juros baixos ou até mesmo sem
juros aos países que não conseguem obter empréstimos para desenvolvimento.
Importante destacar que a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da
União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em
conformidade com as diretrizes e os objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 da Lei Nacional de
Saneamento Básico e com os planos de saneamento básico.
De acordo com o decreto 7.217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/07, são definidos critérios e
condicionantes para alocação de recursos federais, a seguir destacados:
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Art. 55. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com
recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com os
planos de saneamento básico e condicionados:
I - a observância do disposto nos arts. 9°, e seus incisos, 48 e 49 da Lei no 11.445, de 2007;
II - ao alcance de índices mínimos de:
a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; e
b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento;

III - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com recursos
mencionados no caput;
(.....)
§ 1° O atendimento ao disposto no caput e seus incisos é condição para qualquer entidade de direito
público ou privado:
I - receber transferências voluntárias da União destinadas a ações de saneamento básico;
II - celebrar contrato, convênio ou outro instrumento congênere vinculado a ações de saneamento
básico com órgãos ou entidades federais; e
III - acessar, para aplicação em ações de saneamento básico, recursos de fundos direta ou indiretamente
sob o controle, gestão ou operação da União, em especial os recursos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
§ 2° A exigência prevista na alínea "a" do inciso II do caput não se aplica à destinação de recursos para
programas de desenvolvimento institucional do operador de serviços públicos de saneamento básico.
§ 3° Os índices mínimos de desempenho do prestador previstos na alínea "a" do inciso II do caput, bem
como os utilizados para aferição da adequada operação e manutenção de empreendimentos previstos
no inciso III do caput deverão considerar aspectos característicos das regiões respectivas.
Seção II
Dos Recursos não Onerosos da União
Art. 56. Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de saneamento básico
promovidas pelos demais entes da Federação serão sempre transferidos para os Municípios, para o
Distrito Federal, para os Estados ou para os consórcios públicos de que referidos entes participem.
§ 1° O disposto no caput não prejudicará que a União aplique recursos orçamentários em programas ou
ações federais com o objetivo de prestar ou oferecer serviços de assistência técnica a outros entes da
Federação.
§ 2° É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, operação e
manutenção de serviços públicos de saneamento básico não administrados por órgão ou entidade
federal, salvo por prazo determinado em situações de iminente risco à saúde pública e ao meio
ambiente.
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§ 3° Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dada prioridade às ações e empreendimentos
que visem o atendimento de usuários ou Municípios que não tenham capacidade de pagamento
compatível com a autossustentação econômico-financeira dos serviços e às ações voltadas para a
promoção das condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e a outras
populações tradicionais.
§ 4° Para efeitos do § 3°, a verificação da compatibilidade da capacidade de pagamento dos Municípios
com a autossustentação econômico-financeira dos serviços será realizada mediante aplicação dos
critérios estabelecidos no PNSB.

e) Recursos Privados

A alternativa de investimentos privados deve ser também admitida em razão dos atuais modelos de
gestão dos serviços de limpeza urbana e resíduos sólidos urbanos onde a iniciativa privada vem atuando
com expressiva intensidade.
Através de modelos de concessões públicas e Parcerias Público-privadas (PPP), recursos privados podem
fazer a diferença na obtenção das condições de universalização do saneamento básico para a área de
limpeza urbana, especialmente aquelas voltadas e coleta dos resíduos sólidos urbanos e destinação
final.

7.3 Gestão Administrativa e Alternativas Institucionais
A gestão dos serviços de saneamento compreende tema de fundamental importância para atingir as
metas definidas pelo PGIRS, haja vista a necessidade de investimentos e garantia da sustentabilidade
dos serviços.
Neste item, discorremos as características atuais da gestão dos serviços relacionado aos resíduos
sólidos, bem como as alternativas institucionais passíveis de adoção por parte do Município a fim de
garantir a efetividade do presente planejamento.

7.3.1 Gestão dos Serviços
Os serviços de coleta e transporte e destino final dos resíduos domiciliares e de saúde, atualmente são
realizados por empresas terceirizadas através de contratos em conformidade com a Lei n° 8.666/93.
A seguir apresentaremos os modelos e alternativas possíveis.
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7.3.2 Alternativa de Modelos Institucionais
Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de saneamento básico na área
de resíduos sólidos, faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais para a prestação dos
serviços, consoante o que dispõe a Lei 11.445/2007 e o Decreto 7.217/2010 que regulamenta a referida
lei e necessidade de adequações de forma a garantir as bases para a execução do PGIRS.

O Decreto 7.217/2010 estabelece:

Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico:
I - diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, empresa pública ou
sociedade de economia mista que integre a sua administração indireta, facultado que contrate terceiros,
no regime da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades;
II - de forma contratada:
a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação na modalidade
concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; ou
b)

no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de programa autorizado
por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre entes federados, no
regime da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005; ou

III - nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em cooperativas ou
associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no 11.445, de 2007, desde que os serviços se
limitem a:
a) determinado condomínio; ou
b)

localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda,
onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis
com a capacidade de pagamento dos usuários.

Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de transferir ao titular os
bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos cadastros técnicos.
Com base nas premissas do artigo 38, apresentamos a seguir um breve comparativo entre alternativas
de execução:

1. Serviços de Administração Direta

Os serviços de saneamento básico, cuja titularidade é indubitavelmente estatal, e a competência e
responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à municipalidade.
Neste contexto o modelo básico de gestão dos serviços compreende a execução direta pelo Município.
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Esta ação, conforme preconiza a legislação, poderá ser realizada diretamente, por órgão da
administração direta, como secretaria ou divisão municipal com serviços prestados por funcionários do
quadro da própria prefeitura.

Neste caso a gestão dos recursos é também diretamente administrada pelo Município, devendo os
serviços serem previstos no seu orçamento plurianual.

2. Serviços de Administração Indireta
Na administração Indireta esta se caracteriza por um conjunto de entidades personalizadas, vinculadas
neste caso a Prefeitura Municipal conforme, previstas no art. 4, II, do Decreto-lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967:
São exemplos de serviços de administração indireta


Autarquias, caso do SAMAE de São Bento do Sul;



fundações públicas;



empresas públicas;



sociedades de economia mista.

Compete ao SAMAE, como entidade autárquica municipal, conforme Lei n.° 41/66 - Com as alterações
da Lei n°. 702 de 03 de dezembro de 1996, em seu artigo 2°:
a) estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em
engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos
de abastecimentos de água potável e de esgotos sanitários, que não forem objeto de convênio entre a
Prefeitura e os órgãos federais ou estaduais específicos;
b) atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução de convênios firmados entre o Município e
órgãos federais ou estaduais, para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação
dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotos sanitários;
c) operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de água potável e de esgotos
sanitários;
d) lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas dos serviços de água e esgotos e as taxas de contribuição que
incidirem sobre terrenos beneficiados com tais serviços;
e) exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água
e de esgotos, compatíveis com leis gerais e especiais.
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Considerando, entretanto, que a Lei n° 11.445/2007, em seu artigo 3°, considera o saneamento básico
como o conjunto de serviços, atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de abastecimento
de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e a limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, dar-se-á a condição para que o SAMAE, possa, atuar também na
área de resíduos sólidos, desde que devidamente fundamentado, documentado e aprovado por Lei.
Esta possibilidade pode tornar o SAMAE uma autarquia com poderes para fiscalizar, gerenciar, executar
e arrecadar as tarifas necessárias ao equilíbrio econômico financeiro do serviço, podendo inclusive se for
o caso, autorizar o SAMAE a outorgar uma concessão.
Da mesma forma, o artigo 26 da PNRS, Lei 12.305, determina que o titular dos serviços púbicos de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou
indireta desses serviços, observados o respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, a Lei n° 11.445/2007 e as disposições da Lei n° 12.305 e seu regulamento.

3. Serviços com Participação Privada

Nestes casos admite-se a transferência da sua execução à iniciativa privativa por delegação do Poder
Público, sob a modalidade de alguns dos instrumentos que compreendem a forma de prestação por
terceirização – via contrato de prestação de serviços; concessão comum; parceria público-privada –
modalidades de concessão patrocinada ou concessão administrativa; e, consórcios públicos).



Terceirização:

É o contrato de prestação de serviços vigente para cada exercício financeiro, através de licitação, regida
pela Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações), como já vem ocorrendo com o município de São Bento
do Sul, no caso dos resíduos sólidos.
Neste caso, o particular presta a atividade à Administração que lhe paga o valor definido em contrato,
por cada exercício financeiro, não se exigindo do particular quaisquer investimentos mínimos, nem se
vincula à remuneração devida a qualquer tipo de desempenho na prestação dos serviços.
A remuneração é mediante taxa a ser paga pelo munícipe usuário do serviço, e cobrada
compulsoriamente pelo Poder Público.
Ressalta-se que os serviços objeto do presente trabalho se tratam de serviços de caráter continuado,
cujos contratos possuem vigência em cada exercício financeiro e são passíveis de prorrogações até o
limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso II do artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei
de Licitações).



Concessão comum:
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É a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.
A remuneração é mediante tarifa paga à concessionária pelo usuário do serviço público delegado, não
havendo investimento de recursos pelo Poder Concedente. A tarifa é fixada por ato próprio do Chefe do
Poder Executivo, por Decreto Municipal.
A legislação que regula a matéria das concessões tradicionais compreende a Lei Federal n.º 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, denominada de Lei das Concessões e Permissões,
que regulamentou o artigo 175 da Carta Magna; Lei Federal n.º 9.074, de 07 de julho de 1995, que
estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões dos serviços públicos; e a
Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o
saneamento básico (marco regulatório).



Parcerias público-privadas:

Introduzidas pela Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, denominada de Lei das PPP‟s,
foram instituídas para viabilizar a atração de capital privado para a execução de obras públicas e
serviços públicos por meio de concessão, assim como para a prestação de serviços de que a
Administração Pública seja usuária direta ou indireta, suprindo a escassez de recursos públicos para
investimentos.
As Parcerias Público-Privadas (PPP‟s) são firmadas por meio de contrato administrativo de concessão de
serviços ou de obras públicas (art. 2º), precedido de licitação na modalidade de concorrência pública
(art. 10º). Isto pressupõe o atendimento aos dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações) e
da Lei Federal n.º 8.987/95 (Lei das Concessões) e suas respectivas alterações posteriores.
A Lei das PPP‟s fixa duas modalidades de parcerias, a saber:
a) concessão patrocinada: concessão de serviços ou de obras públicas que envolvam, além da
tarifa paga pelo usuário, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao ente privado (art.
2º, § 1º);
b)

concessão administrativa: contrato de prestação de serviços de que a Administração seja
usuária direta ou indireta (art. 2º, § 2º).

A Lei Federal nº 11.079/2004 é clara ao diferenciar a concessão de serviços da parceria público-privada
da concessão de serviços públicos disciplinada pela Lei Federal nº 8.987/95 pelo fato de que, na
concessão da parceria público-privada há contraprestação pecuniária do parceiro público, a qual não há
na concessão comum, existindo apenas a tarifa paga pelo usuário (art. 2º, § 3º).
A modalidade concessão administrativa difere da concessão patrocinada na medida em que nessa o
usuário paga tarifa e naquela não há tal pagamento. Na concessão administrativa, o particular somente
é remunerado pela Administração Pública. Assim, a concessão administrativa funciona tal qual uma
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concessão de serviço público precedida ou não de obra pública. No entanto, não há, aqui, a figura do
usuário do serviço. Esse, em verdade, é a própria Administração Pública.
A PPP na modalidade de concessão administrativa é ideal para os casos em que existe dificuldade na
cobrança direta dos usuários de tarifas, mas que se prefere que a atividade seja executada por empresas
privadas, e não pelo Poder Público.

7.3.3 Soluções Consorciadas ou Compartilhadas
De acordo com a Lei 12.305, Art. 18, a elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem
acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços
relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por
incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal
finalidade. (Vigência).
§ 1° Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que:
I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a
elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos
planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16;
Diante da prerrogativa importante na qual o Município que optar por soluções consorciadas
intermunicipais, serão priorizados no acesso aos recursos da União, torna-se fundamental a análise de
solução consorciada para o Município de São Bento do Sul, devido inclusive a situação atual do local de
disposição final dos resíduos sólidos.

Consórcio público intermunicipal

Estabelecido pela Lei n° 11.107/05 e regulamentado pelo Decreto n° 6.017/07, o consórcio caracterizase como um acordo entre municípios com o intuito de alcançar objetivos e metas comuns previamente
estabelecidos, ensejando a criação de uma nova pessoa jurídica. Com a intenção de viabilizar a
implantação de ações, programas ou projetos desejados, os municípios firmam um contrato com
objetivos e responsabilidades quanto à realização de um interesse comum entre os contratantes, que se
transformará no estatuto do consórcio público.

Os consórcios intermunicipais têm personalidade jurídica e estrutura de gestão autônoma, além de
orçamento e patrimônio próprios para a realização das suas atividades. Os recursos podem ser gerados
das próprias atividades ou das contribuições dos municípios integrantes, conforme o estatuto do
consórcio. As contribuições podem ser igualitárias entre as partes ou podem variar conforme a receita
do município, o uso dos serviços e bens do consórcio, a população ou outro critério julgado conveniente
pelas partes.
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Diante dos grandes desafios relacionados à gestão dos serviços de limpeza, mesmo sendo possível ao
município atuar isoladamente, a solução consorciada pode ser melhor, pois atenderia à pretensão de
quantidade maior de pessoas, com potencial de desembolso menor e resultados finais mais rápidos. As
contratações de serviços intermunicipais podem gerar a diminuição de núcleos administrativos e, por
consequência, de custos.
A criação de consórcio intermunicipal tende a produzir resultados bastantes positivos relacionados aos
serviços de gestão de resíduos sólidos dos municípios, cabendo elencar alguns deles, a título de
exemplo:

• Aumento da capacidade de realização dos serviços e atendimento da população.
• Maior eficiência no uso dos recursos públicos como máquinas, equipamentos e mão de obra.
• Realização de ações antes inacessíveis a uma única prefeitura, por exemplo, a implantação de aterro
sanitário.
• Ações políticas de desenvolvimento urbano e socioeconômico local e regional.
• Aumento da transparência das decisões públicas perante a sociedade.
• Economia de escala, pela viabilização conjunta de serviços terceirizados.
Em contrapartida, nem sempre o estabelecimento de parcerias com outros municípios será uma tarefa
simples, pois envolve questões relacionadas às demandas social, política e econômica. Portanto, a
transparência e o diálogo são peças fundamentais nesse processo de acordo comum.

O consórcio público fica sujeito às fiscalizações contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de
Contas competente para apreciar as contas do seu representante legal, sem prejuízo do controle
externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os entes da Federação consorciados
vierem a celebrar com ele.

Gestão compartilhada para implantação de Aterro Sanitário
Outra solução para implantar e gerenciar aterros sanitários é o estabelecimento de consórcio
intermunicipal com o objetivo de viabilizar a disposição final ambientalmente adequada de diversas
regiões. Por gerar maiores oportunidades aos municípios, desde a localização e a viabilização de
investimentos, os aterros sanitários regionais são constituídos com maior facilidade em virtude da
economia de escala.
Eventualmente, municípios podem contratar a destinação final aliada a outros serviços de limpeza
urbana, por exemplo, a coleta. Uma outra forma de gestão, seria através da iniciativa privada, que pode
construir aterros regionais privados com a possibilidade de atender diversos municípios
individualmente, sem a necessidade de estes formarem consórcios intermunicipais ou regionais.
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Quesitos necessários para a contratação de consórcios públicos
A seguir apresentaremos um modelo de contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação
interessados, converte-se em contrato de consórcio público (protocolo de intenções).
Conteúdo obrigatório do protocolo de intenções:

 A denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio;
 A identificação dos entes da federação consorciados;
 A indicação da área de atuação do consórcio;
 A previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado
sem fins econômicos;
 Os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar
os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo;
 As normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a elaboração,
aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;
 A previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de
votos para as suas deliberações;
 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 o
número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os
casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público;
 As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria.

Deve ocorrer 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 ao 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.
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Há ainda que considerar, os elementos necessários para o Contrato de Rateio (contrato por meio do
qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das
despesas do consórcio público) como:

Os entes consorciados 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
orçamentária que fundamentam o pagamento das obrigações contratadas.
Constitui ato de improbidade administrativa celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação
orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em Lei.
As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente a afastar ou dificultar a
fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade civil de qualquer dos
entes da Federação consorciados.
Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas
para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.
Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira, ou
qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o ente consorciado, mediante notificação
escrita, deverá informá-la ao consórcio público, apontando as medidas que tomou para regularizar a
situação, a fim de garantir a contribuição prevista no contrato de rateio. A eventual impossibilidade de o
ente consorciado cumprir obrigação orçamentária e financeira estabelecida em contrato de rateio
obriga o consórcio público a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos
novos limites.
É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de
transferências ou operações de crédito, para o atendimento de despesas classificadas como genéricas.
Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com modalidade de
aplicação indefinida.
Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, desde que previamente
classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade pública.
O prazo de vigência do contrato de rateio não será superior ao de vigência das dotações que o
fundamentam, com exceção dos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em
programas e ações contemplados em plano plurianual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a Constituição Federal, cabe ao Poder Público Municipal o trabalho de zelar pela
limpeza urbana e pela coleta e destinação final do lixo. Dessa forma, a partir da promulgação do Plano
de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos sob a forma de lei municipal, a tarefa da Prefeitura Municipal
de São Bento do Sul ganha uma base mais sólida com princípios e diretrizes, dentro de um conjunto de
responsabilidades que tem o potencial de mudar o panorama do lixo no território municipal.
As providências tomadas pelo município fazem parte de um novo conceito: o gerenciamento
integrado do lixo, que envolve diferentes soluções, como a reciclagem e a melhora na disposição dos
rejeitos no Aterro Sanitário que seguem critérios ambientais. É importante salientar que, o
gerenciamento integrado é um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável.
Dentro do conceito de responsabilidade compartilhada, estão previstas pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos, as bases de uma prática que promete marcar a ação das empresas e a gestão do lixo
no município: a logística reversa. O termo está cada vez mais presente no vocabulário da reciclagem.
Significa a recuperação de materiais após o consumo, dando continuidade ao seu ciclo de vida como
insumo para a fabricação de novos produtos. Em São Bento do Sul, a logística reversa se efetivará pela
implantação dos Ecopontos, considerados necessários a este processo.
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tanto indústrias quanto lojas,
supermercados, distribuidores, importadores e comércio em geral estão obrigados a implementar
sistemas de logística reversa – inicialmente para produtos como agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus,
óleos lubrificantes, lâmpadas, embalagens em geral e produtos eletroeletrônicos e seus componentes, a
exemplo de geladeiras, televisores, celulares, computadores e impressoras.
Nesse cenário surge em São Bento do Sul um novo e importante desafio, como a maior
conscientização dos consumidores para o descarte adequado de resíduos recicláveis, bem como de
computadores, celulares, eletrodomésticos e outros aparelhos, com apoio dos lojistas e fabricantes.
Separar os resíduos gerados nas residências, órgãos públicos e no ambiente de trabalho é uma
rotina que deverá se tornar comum nas cidades com o aumento da quantidade e qualidade dos
materiais recicláveis que retornam para as indústrias – o que, por consequência, eleva os ganhos dos
catadores e reduz ameaças à saúde e à natureza.
Para tanto, o presente Plano prevê a melhoria e ampliação da coleta seletiva e a inclusão dos
Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Estes farão parte do Programa de Coleta Seletiva que terão como
objetivo a promoção da sustentabilidade ambiental, a inclusão social e econômica dos catadores de
materiais recicláveis e reutilizáveis, a promoção e estímulo à educação ambiental voltada ao
gerenciamento dos RSU.
O presente Plano tem um horizonte de 20 anos, porém recomenda-se a revisão periódica em,
no mínimo, a cada 4 anos, para que se possa realizar uma avaliação geral do Plano. As revisões são
oportunidades de se avaliar o andamento das ações planejadas em relação aos prazos prédeterminados, assim como atualizar prazos ou novas ações e metas para os próximos anos, de acordo
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indicadores de desempenho adotados e em novas informações e demandas ou tecnologias que possam
ter sido desenvolvidas e/ou otimizadas no tempo decorrido desde a elaboração inicial do Plano, e ainda
novas fontes de financiamento de projetos, sem esquecer a premissa da formalização prevista pela
legislação nacional.
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O PGIRS – São Bento do Sul, foi elaborado pela BSA – Bureau de Serviços em Engenharia
Ambiental Ltda.
A equipe técnica da empresa BSA – Bureau de Serviços em Engenharia ambiental Ltda.
composta para o desenvolvimento deste trabalho, contempla os profissionais abaixo
relacionados:










Cesar Augusto Arenhart – Engenheiro Sanitarista – Responsável técnico e Coordenador
Marcos Roberto Carrer – Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
Christian Duarte Maia – Engenheiro Ambiental
Marcelo Luiz Arenhart – Técnico em edificações
Ricardo Reis Maciel – Engenheiro Sanitarista
Mariana de Souza Barros – Engenheira Ambiental
Eduardo Marquardt – Advogado
Fernanda Luz Maciel – Assistente Social
Cesar Augusto Arenhart Filho – Estagiário de Engenharia Ambiental
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