Diário Oficial

ANO IX Nº 1276

Órgão de divulgação Oficial do município

Terça-feira, 09 de janeiro de 2018
decreto

Angélica MS

Criado pela Lei 775/2008

MM TECNOLOGIA E CAPACITACAO
LTDA ME:06308429000127

Assinado de forma digital por MM TECNOLOGIA E CAPACITACAO LTDA ME:06308429000127
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MS, l=DOURADOS, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCNPJ A3, ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, cn=MM TECNOLOGIA E CAPACITACAO LTDA
ME:06308429000127
Dados: 2018.01.09 15:15:12 -03'00'

1/45

Diário Oficial
Angélica MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

ANO IX Nº 1276

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 775/2008

Terça-feira, 09 de janeiro de 2018
decreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA, MS

Roberto Silva Cavalcanti
Prefeito Municipal ‐ Gestão 2017‐2020:
Milton Lissoni
Vice‐Prefeito Municipal
Alam Aparecido de Mattos Tombini
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

plano municipal de gestão de resíduos sólidos
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ELABORAÇÃO

DADOS DA INSTITUIÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ANGÉLICA, MATO GROSSO DO
SUL

NOME DO ELABORADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

CNPJ:

03.747.649/0001 ‐ 69

ENDEREÇO

AV. 13 de maio, Nº 389, Bairro Esplanada

CIDADE/ESTADO:

ANGÉLICA/MS

CEP:

79785‐000

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO

Biól. Alam Ap. Mattos Tombini

ECONOMICO E MEIO AMBIENTE:
CPF:

920.867.561‐00

ENDEREÇO:

AV. 13 de maio, Nº 389, Bairro Esplanada

CIDADE/ESTADO:

Angélica / MS

E‐MAIL:

meioambiente@angelicams.com.br

DEZEMBRO ‐ 2017
1

3

2/45

Diário Oficial
Angélica MS

ANO IX Nº 1276

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 775/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

Terça-feira, 09 de janeiro de 2018

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

plano municipal de gestão de resíduos sólidos
3.3.3.

Limpeza de bocas‐de‐lobo e desobstrução de galerias .............................................. 34

3.3.4.

Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos ......................................................... 35

Figura 5 ‐ Visão geral da área de deposição de resíduos sólidos do município de Angélica,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 8'8.26"S / Longitude 53°46'46.49"O) ................................ 36

APRESENTAÇÃO

Figura 6 ‐ Visão geral da área de deposição de resíduos sólidos do Distrito de Ipezal, Mato
Grosso do Sul (Latitude 22° 2'22.79"S / Longitude 54° 3'45.25"O) ........................................ 36
Figura 7 ‐ Visão geral da área de deposição inadequada de resíduos sólidos em Angélica,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 09'28.16"S / Longitude 53° 45'35.09"O) ........................... 37

A gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos são temas em destaque no Brasil,
sendo objeto de políticas públicas, programas governamentais de incentivo à execução
de obras e elaboração de instrumentos de planejamento, bem como assunto de muitas
discussões técnicas, socioeconômicas, políticas e burocráticas.

Quadro 5 ‐ Síntese da avaliação do local utilizado para disposição final dos resíduos sólidos
de Angélica: ............................................................................................................................. 37
3.3.5.

Aterro Sanitário Intermunicipal .................................................................................. 39

Figura 8 ‐ Visão geral da área do aterro sanitário intermunicipal localizado em Ivinhema,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 15'25.84"S / Longitude 53° 48'12.02"O) ........................... 39

Neste âmbito, cabe mencionar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
instituída pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que estabelece um

3.3.6.

Identificação de Passivos Ambientais ......................................................................... 40

conjunto de diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos. Este dispositivo legal em

3.3.7.

Análise Financeira ....................................................................................................... 40

Quadro 06 – Custos para prestação de serviços de Limpeza Púbica e Gestão Operacional dos
Resíduos Sólidos: ..................................................................................................................... 40

conjunto com seu respectivo decreto regulamentador, busca permitir o fortalecimento
da capacidade de planejamento e gerencial relacionada à prestação dos serviços

Figura 09 ‐ Situação da coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares nos municípios
do estado de Mato Grosso do Sul, apontando um custo de 2,46 R$ (R$ / Hab / Mês), Fonte:
IEAMA/TCE‐MS, ....................................................................................................................... 41

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tornando‐os mais eficientes
e, consequentemente promovendo um ambiente equilibrado e salutar para a população

Figura 10 ‐ Situação da coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de
saúde nos municípios do estado de Mato Grosso do Sul, apontando um custo de 0,18 R$ (R$
/ Hab / Mês) Fonte: IEAMA/TCE‐MS. ...................................................................................... 42

brasileira. Para tanto, coerentemente estabelece a importância de elaboração de
instrumentos de gestão específicos, dentre os quais destacam‐se o Plano Nacional de

Figura 11 ‐ Situação da limpeza urbana nos municípios do estado de Mato Grosso do Sul,
apontando um custo de 3,32 R$ (R$ / Hab / Mês) Fonte: IEAMA/TCE‐MS. ........................... 43

Resíduos Sólidos, os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos, Planos Intermunicipais e
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
O presente documento corresponde à Minuta para Discussão do Plano Municipal

4.

PROGNÓSTICO E DIRETRIZES .............................................................................................. 44

4.1. Estudo de Demanda ............................................................................................................. 44

de Gestão de Resíduos Sólidos – PMGRS no que concerne à Gestão Integrada de

Quadro 07 ‐ Estimativa de crescimento populacional do município de Angélica ‐ MS .......... 44

Resíduos Sólidos de Angélica – MS, elaborado pela Secretaria Municipal de

4.2. Coleta Convencional ou Regular ......................................................................................... 46
4.3. Grupo de Geradores ............................................................................................................ 46

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.
O Plano Municipal de Gestão Resíduos Sólidos visa estabelecer um planejamento
das ações de Gestão de resíduos no município, atendendo aos princípios da Política
Nacional de Saneamento Básico (Lei n° 11.445/07), como também da Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/10) com vistas à melhoria da salubridade ambiental,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

à proteção dos recursos hídricos e à promoção da saúde pública.

4.4. Responsabilidade ................................................................................................................ 47
4.4.1. Compete ao Poder Público ................................................................................................ 47
4.4.2.1.

Compete aos Grandes Geradores de RSD ............................................................... 48

4.4.2.2.

Do Plano de Gerenciamento de Resíduos ............................................................... 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
Acondicionamento ...................................................................................................... 49
ESTADO
DE MATO GROSSO........................................
DO SUL
Características dos recipientes
para acondicionamento
50

4.4.3.
4.4.3.1.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

6

4

4.4.3.2.
4.4.4.

SUMÁRIO

Acondicionamento de resíduos domiciliares .......................................................... 51
Regularidade da Coleta ............................................................................................... 52

4.4.5.

Frequência de coleta ................................................................................................... 53

4.4.6.

Redimensionamento de itinerários de coleta domiciliar ............................................ 54

1.

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 9

4.4.7.

Verificação da geração do lixo domiciliar.................................................................... 54

2.

DIAGNÓSTICO ...................................................................................................................... 11

4.4.8.

Traçado dos roteiros de coleta.................................................................................... 55

2.1 Aspectos Legais ...................................................................................................................... 11

4.4.9.

Método de Redimensionamento de Roteiros de Coleta ............................................ 56

2.2. Aspectos Socioeconômicos e Ambientais ............................................................................ 12

4.5. Veículo para coleta de lixo domiciliar ................................................................................. 56

2.2.1. Caracterização do Município ............................................................................................. 12

5.COLETA SELETIVA ..................................................................................................................... 58

2.2.2.

6.

História Política ........................................................................................................... 12

2.3. Caracterização Ambiental ................................................................................................... 12

RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS ............................................................................................ 61

6.1. Resíduos Sólidos Industriais ................................................................................................ 61

2.3.1. Geologia ............................................................................................................................ 13

6.2. Resíduos sólidos agropastoril .............................................................................................. 61

2.3.2.

Geomorfologia ............................................................................................................ 13

6.3. Resíduos sólidos de serviços de transporte ........................................................................ 62
6.4. Resíduos sólidos pneumáticos ............................................................................................ 63

2.3.3.

Clima ............................................................................................................................ 14

2.3.5.

Cobertura vegetal ........................................................................................................ 14

6.5. Resíduos sólidos tecnológicos ............................................................................................. 63

2.3.6.

Uso do Solo .................................................................................................................. 17

7.

2.3.7.

Aspectos Demográficos ............................................................................................... 17

7.1. Grupo de Geradores ............................................................................................................ 65

3.

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ........................................................ 18

RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ...................................................................... 65

7.2. Responsabilidades ............................................................................................................... 65
7.2.1.

Compete ao Poder Público .......................................................................................... 65

Figura 01 – Situação da Disposição Final dos RSD no estado de Mato Grosso do Sul. Fonte:
IEAMA/TCE‐MS ........................................................................................................................ 19

7.2.2.

Acondicionamento ...................................................................................................... 66

3.1. Classificação dos Resíduos .................................................................................................. 19

7.2.3.

Veículos para coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde........................ 66

Quadro 01 ‐ Classificação dos resíduos sólidos ...................................................................... 21

8.

Quadro 02 ‐ Classificação dos resíduos de serviço de saúde .................................................. 28

8.1. Grupo de Geradores ............................................................................................................ 67

3.2. Coleta Convencional de Resíduos ....................................................................................... 30
Quadro 3 ‐ Programa de coleta de resíduos sólidos no município de Angélica ‐ MS ............. 30

9.

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO – RCC .................................................... 67
ECOPONTOS ........................................................................................................................ 69

10. SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS ..................................................... 71

3.2.1. Resíduos Especiais ............................................................................................................. 31

10.1.

Varrição ....................................................................................................................... 71

3.2.1.2. Embalagens de Agrotóxicos ........................................................................................... 31

10.1.1.

Indicadores de qualidade e eficiência na varrição ...................................................... 73

3.2.1.3. Resíduos da Construção ................................................................................................. 32

10.1.2.

Capina e raspagem ...................................................................................................... 73

3.2.1.4. Resíduos dos Serviços de Saúde ..................................................................................... 32
3.3. Limpeza Urbana................................................................................................................... 33
Quadro 4 ‐ Programa de limpeza pública no município de Angélica ‐ MS ............................. 33

11.2.

Diretriz geral para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. .................. 80

Poda e corte de árvores .............................................................................................. 34

Quadro 09 – Especificação da disposição final para resíduos gerados no município de
Angélica ‐ MS ........................................................................................................................... 80

5

7

3.3.1. Manutenção e roçada ....................................................................................................... 34
3.3.2.

Quadro 08 ‐Tipos de tratamento para as diferentes classes de resíduos gerados no município
de Angélica ‐ MS ...................................................................................................................... 77

3/45

Diário Oficial
Angélica MS

ANO IX Nº 1276

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 775/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Terça-feira, 09 de janeiro de 2018

plano municipal de gestão de resíduos sólidos
12. DISPOSIÇÃO FINAL............................................................................................................... 82

A Lei nº 12.305, de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos

Critérios de seleção aplicáveis para as áreas disponíveis ........................................... 83

reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações

Figuras 09 e 10 ‐ Visão geral da área solicitada para deposição de resíduos inertes de
construção civil ........................................................................................................................ 83

adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com

12.1.

Quadro 10 ‐ Forma de prestação de serviços ......................................................................... 85
13.2.

Cobrança dos Serviços ................................................................................................. 86

14. CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS ......................................................................................... 88
15. EDUCAÇÃO AMBIENTAL ...................................................................................................... 89
15.1.

Ações Educativas ......................................................................................................... 90

16. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES ............................................................................................... 93

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Ainda de acordo com
tal Lei a elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos é
condição para que os Municípios possam ter acessos a recursos da União, ou por ela
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana
e ao manejo de resíduos sólidos.

Objetivo Geral ............................................................................................................. 93

O objetivo geral do PMGRS é de estabelecer um planejamento das ações de

17. METAS ................................................................................................................................. 94

gerenciamento de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos de forma que

16.1.

Quadro 11 ‐ Metas previstas do PMGRS de Angélica – MS .................................................... 94

atenda aos princípios da política nacional e que seja construído por meio de uma gestão

18. INDICADORES E AVALIAÇÃO.............................................................................................. 100

participativa, envolvendo a sociedade de maneira organizada no seu processo de

Quadro 12 ‐ Indicadores de monitoramento do PMGRS de Angélica – MS......................... 100
19. PERIODICIDADE DA REVISÃO ............................................................................................ 101
20. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ............................................................................................. 102

elaboração.
Este Plano, portanto, tem como objetivos a melhoria da salubridade ambiental, a
proteção dos recursos hídricos, a universalização dos serviços, o desenvolvimento
progressivo e a promoção da saúde.
O PMGRS envolve as seguintes etapas:
 Diagnóstico da situação dos processos de gestão de resíduos
sólidos no município;
 Definição

de

objetivos,

metas

e

alternativas

para

o

desenvolvimento dos serviços necessários;
 Estabelecimento de ações necessárias para atingir os objetivos e
as metas;
 Desenvolvimento de mecanismos e procedimentos para a
avaliação sistemática das ações programadas e institucionalização do plano
municipal de gestão de resíduos sólidos entre outros.
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2. DIAGNÓSTICO
2.1 Aspectos Legais

1. INTRODUÇÃO
Na regulação de qualquer atividade e/ou procedimento do comportamento do ser

A questão dos resíduos sólidos vem ganhando cada vez mais espaço em âmbito
local nacional e internacional. A carência de saneamento básico, especialmente da

humano, o aparato legal tem papel prioritário e decisivo no atendimento das condições
pré‐estabelecidas.

disposição final adequada dos resíduos sólidos, identificada por meio da alteração da

Na área de meio ambiente a presença da lei é ainda mais marcante e necessária,

qualidade da água, do odor e, principalmente pela degradação paisagística, repercute

uma vez que entram em jogo os interesses econômicos das pessoas e empresas em

diretamente em toda a sociedade de um município. A qualidade de vida de da população

detrimento da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.

está diretamente relacionada com a existência de um bom sistema de limpeza urbana.
A Constituição Federal preconiza que serviços públicos, como a limpeza urbana,
são de responsabilidade do poder público municipal. Contudo, as condições e
circunstâncias para que tal serviço possa ser executado da melhor forma dependem

Na área de limpeza pública e principalmente no que se refere ao gerenciamento
dos resíduos sólidos, a legislação serve como principal instrumento de ordenação,
planejamento, controle e fiscalização das atividades do setor.
Os aspectos legais relativos aos resíduos sólidos têm sido disciplinados pela União,
que legisla sobre normas de âmbito geral, pelos Estados, que legislam de forma

também do comprometimento das esferas Estadual e Federal.
Neste sentido, verifica‐se que a solução dos problemas relacionados à limpeza

complementar a União e, pelos Municípios de forma detalhada, através de suas posturas

urbana e gestão de resíduos exige esforços conjuntos dos cidadãos e da municipalidade,

municipais, quando se tratam de assuntos ligados aos resíduos sólidos domiciliares e aos

cabendo à Prefeitura, a parcela fundamental, já que dispõe de meios para educar a

serviços de limpeza pública.

população, difundir e intensificar práticas sanitárias e impor ao público, obrigações que

Para orientar a correta destinação dos diversos resíduos gerados no Município de

facilitem o trabalho oficial e ajudem a manter limpa a cidade. Através do fomento de

Angélica, elaborou‐se o PMGRS de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos,

novas políticas para a reciclagem e toda sua cadeia produtiva, com a valorização e

Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 e as principais normas técnicas.

regularização dos catadores de lixo, através do cooperativismo e da conscientização da
população, dispondo de locais de entrega voluntária para resíduos recicláveis.
A Lei Nacional de Saneamento Básico, nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007
determina a elaboração de um plano de saneamento como condição prévia à prestação
dos serviços de saneamento. De acordo com a lei esse plano poderá ser único,
contemplando todos os setores do saneamento básico, ou os municípios podem optar
por elaborar planos específicos a cada setor, como o plano de gestão integrada de

A definição das responsabilidades, dos padrões, dos custos, do sistema de
financiamento dos mecanismos de operação, controle e fiscalização agrupados em uma
lei específica de limpeza pública, torna‐se imprescindível para o gerenciamento
adequado e auto‐sustentável dos resíduos sólidos no município.
Outra atividade que deverá compor a lei no setor de limpeza pública é a cobrança
pelos serviços prestados pelo município, fomentando um sistema eficiente e adequado
de gerenciamento dos resíduos.

resíduos sólidos, no caso do setor de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
O entendimento é de que esses planos têm que ser compatíveis com a realidade
local e com a capacidade de gerenciamento dos responsáveis por sua implementação.

11
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2.2. Aspectos Socioeconômicos e Ambientais

2.3.3.

Clima

2.2.1. Caracterização do Município

A precipitação média anual é de 1.400 a 1.700 mm, sendo novembro‐janeiro o
O município de Angélica está localizado no sul da região Centro‐Oeste do Brasil, á
sudoeste de Mato Grosso do Sul (Microrregião de Iguatemi no Vale do Ivinhema) e na
divisa com Paraná/São Paulo. Possui latitude de 22º09’12” Sul e longitude de 53°46’16”

trimestre mais chuvoso e as menores precipitações ocorrem nos meses de inverno
(MATO GROSSO DO SUL, 2006).
A temperatura média anual de 20 a 22°C, no inverno de 15 a 19°C e no verão de
23 a 26°C (MATO GROSSO DO SUL, 2006). Ao norte e noroeste do município de

Oeste. Distâncias:


261 Km da capital estadual (Campo Grande)



1.238 km da capital federal (Brasília).

Ivinhema, o clima é úmido, entre 1.750 a 2.000 mm anuais (SEMAC, 2010).

Segundo estimativa da população publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia

2.3.4.

e Estatística (IBGE) Angélica conta com 10.304 habitantes.

Solos

Na UPG Ivinhema predominam os latossolos, sendo que o Latossolo Roxo ocupa

2.2.2. História Política

46% da área, concentrada na Grande Dourados até a borda da Serra de Maracaju,
No ano de 1957 vieram Manoel Isidoro Martins, Messias Garcia Duarte, Ovídio

seguido de Latossolo Vermelho‐Escuro, com 38%, com maior ocorrência na porção leste

Gomes de Oliveira e Ediberto Celestino de Oliveira, então os primeiros a chegar ao

da bacia, ambos encontram‐se praticamente desprovidos de vegetação natural,

território. E depois chegou a família Wolff (Benigno Wolff e Ricardo Wolff).

utilizados com lavouras e pastagens (Oliveira et al. 2000). Pela classificação atual são

Pela Lei N.° 2.098, de 20 de dezembro de 1963 foi transformada em distrito de

todos Latossolos (EMBRAPA, 2006).

Dourados e o município foi criado pela Lei Estadual nº 3691 de 13 de maio de 1976

No município de Angélica predomina Latossolo vermelho‐amarelo, com baixa

autonomizando‐se do Município de Dourados. Em 1977 é criado o estado de Mato

fertilidade natural, com textura argilosa ou média; junto a algumas drenagens, há

Grosso do Sul, a qual Angélica faz parte atualmente.

Nitossolos de textura arenoso‐média e arenoso‐argilosa, também Planossolo álico
(SEMAC, 2010).

2.3. Caracterização Ambiental

2.3.5. Cobertura vegetal
Dados de clima, geologia, geomorfologia e solos constam no Atlas de Mato Grosso

A vegetação da bacia do rio Ivinhema, de nordeste ao sudeste, está na transição

do Sul (MATO GROSSO DO SUL, 1989).

Cerrado/Floresta Estacional Semidecidual, ou Mata Atlântica. Ao norte do Rio Ivinhema
predomina Cerrado e ao sul, Floresta Estacional Semidecidual (SEMAC, 2010).
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A separação fitogeográfica coincide com a geológica, com a Formação Santo

2.3.1. Geologia

Anastácio sob Cerrado e a Formação Caiuiá na Floresta Estacional Semidecidual (SEMAC,

A sub‐bacia do Rio Ivinhema apresenta cinco formações geológicas: Serra Geral,
Caiuá, Santo Anastácio, aluviões atuais e Ponta Porã. As formações predominantes são
Serra Geral e Caiuá, sendo que as formações aluviais ocorrem de Porto Caiuá até

2010).
Na Grande Dourados havia a famosa “Mata de Dourados”, ou Floresta Estacional
Semidecidual (FURTADO et al., 1982; SCIAMARELLI, 2005).

Anaurilândia às margens dos rios Ivinhema, Baía e Paraná (MATO GROSSO DO SUL,

A Floresta Estacional Semidecidual é a Mata Atlântica de Interior (RAMOS et al.,

2006). As formações mais antigas, areníticas, são Caiuiá e Adamantina, e as mais

2008). A vegetação terrestre é composta de formações florestais variadas e de campos,

recentes, Aluviões Atuais; no leste da UPG, nos divisores e água, há uma pequena franja

que são inundáveis (ASSIS, 1991). As florestas ripárias também são do tipo Floresta

da Serra de Maracaju, com basalto e arenito (SEMAC, 2010).

Estacional Semidecidual, com uma zona alagável com muito ingá (Inga vera) e
orquídeas, favorecida pela umidade do ar advinda do rio, enquanto a vegetação de Mato

2.3.2. Geomorfologia

Grosso do Sul geralmente é escassa em epífitas.

A declividade geral é no sentido SE, o ponto mais alto sendo a nascente do Rio

degradados por retirada de madeira, com muita regeneração de lianas e árvores

Da Floresta Estacional Semidecidual restam poucos remanescentes, geralmente

Dourados, a 618 m alt., e o mais baixo, na foz do Rio Ivinhema, junto ao Rio Paraná, a

pioneiras; algumas espécies características importantes da floresta original são perobas

234 m (MATO GROSSO DO SUL, 2012). No mapa de potencial geoambiental, a bacia é

(Aspidosperma spp.), cedro (Cedrela fissilis), jequitibá (Cariniana estrellensis), e

dividida em Sub‐bacias Meridionais, Planaltos Rampeados e Vale do Rio Paraná (SEMAC,

guajuvira (Patagonula americana) (SILVA et al., 2011b).

2010).

Na planície dos rios Paraná e Ivinhema ocorrem Formações Pioneiras (FURTADO

O Vale do Rio Paraná é constituído pelos vales do Rio Paraná e de seus afluentes,

et al., 1982; SEMAC, 2010), de vegetação herbáceo‐arbustiva a arbórea, e que não

com altitude entre 250 e 300 m, na maior parte sem deficiência hídrica para a vegetação

avança na sucessão para Floresta Aluvial onde o solo é mal drenado, além de vegetação

devido à grande disponibilidade de água no solo (SEMAC, 2010). No baixo curso do

aquática.

Ivinhema há planícies, leques aluviais e superfícies erosivas, terraço alto, terraço médio

A Floresta Aluvial ou ripária contém árvores como ingá (Inga vera), canela (Ocotea

com grande quantidade de depressões e lagos, e terraço baixo com planícies, leques

diospyrifolia e outras Lauráceas), louro‐mole (Cordia sellowiana), marinheiro (Guarea

aluviais e superfícies erosivas; a Planície divide‐se em alta e baixa, uma superfície plana

guidonia), figueiras (Ficus spp.), morcegueira (Andira inermis), olho‐de‐boi (Ormosia

cuja largura aumenta para montante, sendo inundada pelo Rio Ivinhema, exceto

arborea), pau‐alho (Gallesia integrifolia), sangra‐d’água (Croton urucurana), esponja

próximo ao terraço baixo soerguido (FORTES, 2003).

(Apeiba tibourbou) e maria‐mole (Symplocos uniflora).
Em partes mais encharcadas ocorrem espécies de menor porte, da flora da Mata
Atlântica, como açoita‐cavalo (Luhea divaricata), corticeira (Erythrina cristagalli) e
sarandi (Cephalanthus glabratus). É importante ressaltar que a mata ciliar pode estar
longe do rio, no sopé do terreno elevado, separada pela várzea. Em paleodiques e fora
13
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da várzea há remanescentes de floresta semidecidual, como canafístula (Peltophorum

3.

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

dubium), bálsamo (Pterogyne nitens), e de cerradão, como pindaíba (Xylopia aromatica),
jacarandá‐do‐campo (Machaerium acutifolium) e pau‐terra (Qualea parviflora).

Conforme dados do Panorama dos Resíduos Sólidos elaborado pela Associação

As florestas foram quase todas substituídas por pastagens e vegetação secundária

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) em 2010, o

(ASSIS, 1991). Em muitos trechos a vegetação foi removida até a margem dos cursos

crescimento e enriquecimento geral da população e avanços tecnológicos na indústria

d’água. A floresta ripária tende a se recuperar, em parte, através de diásporos

alimentícia e na indústria de embalagens trouxeram impactos ao setor de limpeza

transportados por água e animais, principalmente aves. Junglos & Morais (2011)

urbana. Portanto, no Brasil houve aumento de descartes de restos e objetos,

encontraram espécies pioneiras predominantes em fragmentos de mata ciliar no

proveniente de um novo comportamento social e de novos produtos derivados do

município de Ivinhema, como embaúba (Cecropia pachystachya), pau‐pombo (Tapirira

petróleo.

guianensis), tapiá (Alchornea triplinervia) e sabiazeira (Miconia chamissois). Como o
nome de algumas indica, todas são árvores ornitocóricas. As florestas do Alto Paraná em

Estima‐se que no Brasil são geradas diariamente 182.828 toneladas de resíduos
sólidos urbanos e que desse montante 11% não são coletados.

Taquarussu são ricas em Myrtaceae (Eugenia, Psidium) e Lauraceae (Nectandra),

Atualmente praticamente a totalidade dos municípios brasileiros recebe o serviço

podendo ter variação estrutural devidas a diferenças sucessionais e de grau de

de coleta de resíduos domiciliares porta‐a‐porta com regularidade e de maneira

antropização, mas embaúba (C. pachystachya) e ingá (Inga vera) foram comuns

contínua, considerando sua área urbana.

(ROMAGNOLO & SOUZA 2000). Nas florestas mais inundáveis é muito frequente o
bacupari (Rheedia gardneriana) (ASSIS, 1991).

O cenário atual (2010) das condições técnicas de disposição de resíduos no solo
apresenta percentuais de 57,6% dos municípios com sistemas de destinação final

Os campos úmidos têm macega (Saccharum asperum, S. villosum), rabo‐de‐lobo

adequada e 42,4% dos municípios apresentando sistemas de destinação final não‐

(Andropogon hypogynus), capim‐santa‐fé (Panicum prionitis), capim‐navalha (Paspalum

adequado. Quanto à situação de disposição e tratamento dos resíduos sólidos de

virgatum), felpudo (P. plicatulum), taquarinha (Arundinella hispida), Asteráceas

serviços de saúde (RSS) das 1.100 toneladas produzidas diariamente, apenas 30%

(Clibadium armanii, Melanthera latifolia), Gentianáceas, Melastomatáceas (Clidemia

recebem tratamento adequado conforme a legislação pertinente (CONAMA 257).

bullata, Desmoscelis villosa, Rhynchanthera novemnervia), Ludwigia sericea, e invasoras
exóticas como braquiárias (Urochloa arrecta, U. humidicola, U. mutica).

A quantidade média coletada de lixo diariamente por habitante do País é de cerca
de 1,079 kg.

Há alguns estudos sobre a flora do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema

A região Centro Oeste apresenta um geração “per‐capita” de 1,119 kg/hab/dia.

(PEVRI), como de Rubiaceae, com 45 espécies, na maioria ervas e arbustos, e algumas

O conhecimento da situação atual da gestão de resíduos sólidos de Angélica é

árvores como jenipapo (Genipa americana) e sarandi (Cephalanthus glabratus) (PEREIRA

primordial para que a Administração Municipal possa estabelecer um modelo de

& KINOSHITA, 2013).

gerenciamento que propicie uma melhora na qualidade de vida da população e a

A área do atual PEVRI, de 73 mil ha, já havia sido drenada e transformada em

preservação do meio ambiente.

pastagem cultivada de braquiárias (Urochloa spp.). Hoje a recuperação da vegetação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

original é impedida por incêndios das pastagens remanescentes e capins altos nativos
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como rabo‐de‐burro (Andropogon bicornis), que geram muita biomassa combustível.
Apenas pequenas ervas com xilopódio ou rizoma sobrevivem, p. ex., feijãozinho
(Eriosema crinitum, Galactia sp.), perpétua (Gomphrena celosioides), Turneráceas,
Vernonia spp., Zornia reticulata, ou anuais.
2.3.6. Uso do Solo
O uso predominante do solo é para pastagem cultivada, com braquiárias
(Urochloa spp.) e colonião e outras variedades da mesma espécie (Megathyrsus
maximus). Na chamada bacia leiteira, que é grande, as pastagens são principalmente de
campos secundários de grama‐forquilha ou grama‐mato‐grosso (Paspalum notatum),
que é a que sobrevive sob a excessiva lotação, suplementada com capim‐napier, cana‐
de‐açúcar, milho, etc., e resíduos de lavoura.
Também são utilizadas como pastagem as áreas úmidas, não interpretadas como
APPs porque não têm buriti (Mauritia flexuosa).
Quanto à vulnerabilidade ambiental, a bacia do Ivinhema apresenta predominância das
classes medianamente estável (49%) e moderadamente vulnerável (42%), entretanto,
as partes leste e sudeste são mais vulneráveis, enquadradas como moderadamente
vulnerável (SOARES FILHO & SOUZA FILHO, 2011), onde estão as várzeas e os buritizais.
2.3.7.

Aspectos Demográficos

Figura 01 – Situação da Disposição Final dos RSD no estado de Mato Grosso do Sul.
Fonte: IEAMA/TCE‐MS

População: 10.149 habitantes
População Urbana: 8.103 habitantes

3.1. Classificação dos Resíduos

Índice de Desenvolvimento Humano: 0,697
PIB per capta: 43.858,29

A classificação dos resíduos sólidos adotada segue documentos técnicos e
apresenta a seguinte terminologia e definição:
I ‐ quanto à origem:
a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências
urbanas;
17

19
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b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros

ao

meio

ambiente*

e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;

Não

resíduos classe II A – Não inertes podem ter

perigosos

propriedades

tais

como:

biodegradabilidade,

combustibilidade ou solubilidade em água. (ex.:

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;

restos de alimentos, resíduo de varrição não

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados

perigoso, sucata de metais ferrosos, borrachas,

nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;

espumas, materiais cerâmicos, etc.)

e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas

Classe II B – Inertes

atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de
uma forma representativa, segundo ABNT NBR

f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações

10007, e submetidos a um contato dinâmico e

industriais;

estático com água destilada ou deionizada, à

g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme

temperatura ambiente, conforme ABNT NBR

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA;

10006, não tiverem nenhum de seus constituintes

h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e

solubilizados a concentrações superiores aos

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e

padrões de potabilidade de água, excetuando‐se

escavação de terrenos para obras civis;

aspecto, cor, turbidez, dureza esabor. (ex.: rochas,
tijolos, vidros, entulho/construção civil, luvas de

i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e

borracha, isopor, etc.).

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos,

Quanto à

Doméstico

origem

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;

também conhecidos como resíduos domiciliares. Apresentam
em torno de 50% a 60% de composição orgânica, constituído

II ‐ quanto à periculosidade:

por restos de alimentos e o restante é formado por embalagens

a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de
inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade,

São os resíduos gerados das atividades diárias nas residências,

em geral, jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, papel

patogenicidade,

higiênico, fraldas descartáveis e uma grande variedade de

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à

outros itens. A taxa média diária de geração de resíduos

saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma

domésticos por habitante em áreas urbanas é de 0,5 a 1

técnica;

Kg/hab.dia para cada cidadão, dependendo do poder aquisitivo
da população, nível educacional, hábitos e costumes.

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Com o objetivo de harmonizar a classificações apresentadas e já instituídas

Comercial

Os

resíduos

variam

de

acordo

com

a

atividade

dos

nacionalmente, de atender aos pressupostos técnicos descritos anteriormente, bem

estabelecimentos comerciais e de serviço. No caso de

como satisfazer a metodologia adotada no contexto operacional municipal, propõe‐se

PREFEITURA
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orgânicos, já os escritórios, bancos e lojas os resíduos
predominantes são o papel, plástico, vidro entre outros. Os

quanto a sua origem e quanto a sua periculosidade, observados os preceitos emanados

resíduos comerciais podem ser divididos em dois grupos

pela NBR 10.004.

dependendo da sua quantidade gerada por dia. O pequeno

O Quadro 01 apresenta os resíduos classificados em conformidade com os locais

gerador

de

resíduos

pode

ser

considerado

como

o

nos quais foram originados e em conformidade com sua natureza física, composição

estabelecimento que gera até 120 litros por dia, o grande

química, quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente. Já o Quadro 03 mostra a

gerador é o estabelecimento que gera um volume superior a

classificação dos resíduos de Saúde.

esse limite.
Público

Quadro 01 ‐ Classificação dos resíduos sólidos
Quanto a

Secos

Natureza

Os resíduos secos são os materiais recicláveis como, por

e terrenos, restos de podas de árvores, corpos de animais, etc.),

exemplo: metais, papéis, plásticos, vidros, etc. Molhados

limpeza de feiras livres. Também podem ser considerados os

Molhados/

Os resíduos úmidos são os resíduos orgânicos e rejeitos como,

resíduos descartados irregularmente pela própria população,

Úmidos

por exemplo: resto de comida, cascas de alimentos, resíduos

como entulhos, papéis, restos de embalagens e alimentos.

de banheiro, etc.
Quanto à

São os resíduos provenientes dos serviços de limpeza urbana
(varrição de vias públicas, limpeza de praias, galerias, córregos

Orgânicos

São os resíduos que possuem origem animal ou vegetal, neles

Serviços de

Segundo a Resolução RDC nº 306/04 da ANVISA e a Resolução

Saúde

RDC nº. 358/05 do CONAMA, os resíduos de serviços de “saúde

composição

podem‐se incluir restos de alimentos, frutas, verduras,

são todos aqueles provenientes de atividades relacionados

química

legumes, flores, plantas, folhas, sementes, restos de carnes e

com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive de

ossos, papéis, madeiras, etc.. A maioria dos resíduos orgânicos

assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios

pode ser utilizada na compostagem sendo transformados em
fertilizantes e corretivos do solo, contribuindo para o aumento
da taxa de nutrientes e melhorando a qualidade da produção
agrícola.
Inorgânicos

Quanto

aos

riscos
potenciais

analíticos de produtos para saúde; necrotérios; funerárias e
serviços onde se realizem atividades de embalsamamento;
serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de
manipulação; estabelecimento de ensino e pesquisa na área de
saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de

Todo material que não possui origem biológica, ou que foi

produtos

produzida por meios humanos como, por exemplo: plásticos,

produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro;

farmacêuticos;

importadores,

distribuidores

e

metais, vidros, etc. Geralmente estes resíduos quando

unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de

lançados diretamente ao meio ambiente, sem tratamento

acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares”. E

prévio, apresentam maior tempo de degradação.

também de acordo com essas mesmas resoluções, os resíduos

Resíduos

Classe II A

Aqueles que não se enquadram nas classificações

Classe II –

–

de resíduos classe I – perigosos ou de resíduos

Não

Inertes

classe II B – inertes, nos termos da NBR 10. 004. Os

de serviços de saúde são classificados conforme o Quadro 03.
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Quanto à

Resíduos

Pilhas e

As pilhas e baterias contêm metais pesados,

das embalagens possui destino final inadequado

origem

Especiais

Baterias

possuindo

sendo descartadas em rios, queimadas a céu

características

de

corrosividade,

reatividade e toxicidade, sendo classificadas como

aberto, abandonadas nas lavouras, enterradas

Resíduo Perigoso de Classe I. Os principais metais

sem critério algum, inutilizando dessa forma áreas

contidos em pilhas e baterias são: chumbo (Pb),

agricultáveis e contaminando lençóis freáticos,

cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag),

solo e ar. Além disso, a reciclagem sem controle
ou reutilização para o acondicionamento de água

lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn) entre outros
compostos.

Esses

metais

causam

e alimentos também são considerados manuseios

impactos

inadequados.

negativos sobre o meio ambiente, principalmente
ao homem se expostos de forma incorreta.
Portanto

existe

gerenciamento

a

necessidade

ambiental

adequado

de

um

Quanto à

Construção

origem

Civil /

(coleta,

Classe A

Entulho

� De construção, demolição, reformas e reparos

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição

de pavimentação e de outras obras de infra‐

final correta), uma vez que descartadas em locais

estrutura,

inadequados, liberam componentes tóxicos, assim

inclusive

solos

provenientes

de

terraplanagem; � De construção, demolição,

contaminando o meio ambiente.
Lâmpada

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados, tais como:

reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de

A lâmpada fluorescente é composta por um metal

s

pesado altamente tóxico o “Mercúrio”. Quando

revestimento,

Fluoresce

intacta, ela ainda não oferece perigo, sua

concreto; � De processo de fabricação e/ou

ntes

contaminação se dá quando ela é quebrada,

demolição de peças pré‐moldadas em concreto

queimada ou descartada em aterros sanitários,

(blocos,

assim, liberando vapor de mercúrio, causando

produzidas nos canteiros de obras.

grandes prejuízos ambientais, como a poluição do

Classe B

solo, dos recursos hídricos e da atmosfera.

entre

tubos,

outros),

meios

argamassa

fios,

entre

e

outros)

São materiais recicláveis para outras destinações,
tais como: plásticos, papel/papelão, metais,
vidros, madeiras e outros.

Óleos

Os óleos são poluentes devido aos seus aditivos

Lubrifican

incorporados. Os piores impactos ambientais

tes

causados por esse resíduo são os acidentes

desenvolvidas

envolvendo derramamento de petróleo e seus

economicamente viáveis que permitam a sua

Classe C

São os resíduos para os quais não foram
tecnologias

ou

aplicações

derivados nos recursos hídricos. O óleo pode
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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reciclagem/recuperação, tais como os produtos

xileno, que são absorvidos pelos organismos

oriundos do gesso.

provocando câncer e mutações, entre outros

Classe D

distúrbios.
Quanto à

Pneus

origem

São os resíduos perigosos oriundos do processo de
construção, tais como: tintas, solventes, óleos, ou

No Brasil, aproximadamente100 milhões de pneus

aqueles contaminados oriundos de demolições,

usados estão espalhados em aterros sanitários,

reformas e reparos de clínicas radiológicas,

terrenos baldios, rios e lagos, segundo estimativa

instalações industriais.

da

Associação

Nacional

da

Indústria

de

Industrial

Pneumáticos – ANIP (2006). Sua principal matéria‐

alimentícia, entre outras. São resíduos muito variados que

que a borracha natural, não se degrada facilmente

apresentam

e, quando queimada a céu aberto, gera enormes

podendo

ser

escórias, vidros, cerâmicas etc. Nesta categoria também, inclui

carbono, enxofre e outros poluentes. Esses pneus

a grande maioria dos resíduos considerados tóxicos. Esse tipo

abandonados não apresentam somente problema

de resíduo necessita de um tratamento adequado e especial

ambiental, mas também de saúde pública, se

pelo seu potencial poluidor. Adota‐se a NBR 10.004 da ABNT

deixados em ambiente aberto, sujeito a chuvas, os

para classificar os resíduos industriais: Classe I (Perigosos),

pneus acumulam água, formando ambientes

Classe II (Não perigosos), Classe II A (Não perigosos ‐ não

propícios para a disseminação de doenças como a

grave ainda sem uma destinação realmente eficaz.

diversificadas,

ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal,

tóxicos, contaminando o meio ambiente com

descarte de pneus é hoje um problema ambiental

características

representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou

quantidades de material particulado e gases

dengue e a febre amarela. Devido a esses fatos, o

São os resíduos gerados pelas atividades dos ramos industriais,
tais como metalúrgica, química, petroquímica, papelaria,

prima é a borracha vulcanizada, mais resistente

inertes) e Classe II B (Não perigosos inertes).
Quanto à
origem

Agrícola

Originados das atividades agrícolas e da pecuária, formado
basicamente por embalagens de adubos e defensivos agrícolas
contaminadas

com

pesticidas

e

fertilizantes

químicos,

Embalage

Os agrotóxicos são insumos agrícolas, produtos

ns

de

químicos usados na lavoura, na pecuária e até

penalidades mais rigorosas para o manuseio inadequado

Agrotóxic

mesmo no ambiente doméstico como: inseticidas,

destes resíduos faz com que sejam misturados aos resíduos

os

utilizados na agricultura. A falta de fiscalização e de

fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas,

comuns e dispostos nos vazadouros das municipalidades, ou o

bactericidas,

vermífugos.

de

que é pior sejam queimados nas fazendas e sítios mais

agrotóxicos

são

dessas

afastados, gerando gases tóxicos. O resíduo proveniente de

As

resíduos

embalagens
oriundos

atividades e possuem tóxicos que representam
grandes riscos para a saúde humana e de
contaminação do meio ambiente. Grande parte

27

25

8/45

Diário Oficial
Angélica MS

ANO IX Nº 1276

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 775/2008

Terça-feira, 09 de janeiro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
plano municipal de gestão
de resíduos sólidos

3.2. Coleta Convencional de Resíduos

pesticidas é considerado tóxico e necessita de um tratamento
especial.

A coleta domiciliar urbana de Angélica e distrito de Ipezal é realizado por duas
empresas privadas, contratada da Prefeitura Municipal.

Quadro 02 ‐ Classificação dos resíduos de serviço de saúde
GRUPO
GRUPO B
(Químicos)

‐se de acordo com um roteiro otimizado que subdivide a cidade em 13 (treze)

DESCRIÇÃO
Produtos

hormonais

e

produtos

setores, que possuem frequência de coleta semanal conforme tabela abaixo:

antimicrobianos;

citostáticos;

antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores;

Quadro 3 ‐ Programa de coleta de resíduos sólidos no município de Angélica ‐ MS
Bairro/Setor

anti‐retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias,
drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os
resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela
Portaria MS 344/98 e suas atualizações. Resíduos de saneantes,
desinfetantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados;
reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por
estes. Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).

Frequência semanal

Turno

Bairros: Paloma, COHAB Rachid Neder, Industrial,
Esplanada, Imperial, Centro, Alvorada, Bela Vista, Portal
do Sol

3x por semana: segunda,
quarta e sexta

M

Mutum, Cerejo, Santa Clara, Jardim das Flores, Das
Nações, Esperança, Ouro Verde, Alvorada, Antônio, Mota
Ramos)

3x por semana: Terça e
quinta

M

Distrito de Ipezal

3x por semana: segunda,
quarta e sexta

M

Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises
clínicas

Demais

produtos

considerados

perigosos,

conforme

classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e
reativos).
GRUPO C

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham

(Rejeitos

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção

Radioativos)

São utilizados dois caminhões compactadores para coleta e transporte dos
resíduos sólidos coletados:

especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é
imprópria ou não prevista. Enquadram‐se neste grupo os rejeitos
radioativos ou contaminados com radionuclídeos, proveniente de
laboratórios de análises clinica, serviços de medicina nuclear e
radioterapia, segundo a resolução CNEN‐6.05

GRUPO D

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças

(Resíduos

descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, material

Comuns)

utilizado em anti‐sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e

Figura 2 ‐ Caminhão com prensa utilizado para coleta de resíduos sólidos urbanos em Angélica
– MS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

outros similares não classificados como A1; Sobras de alimentos e do
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
preparo de alimentos; Resto alimentar de refeitório; Resíduos
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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3.2.1. Resíduos Especiais
3.2.1.1. Pneus

provenientes das áreas administrativas; Resíduos de varrição, flores,
podas e jardins Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde
Grupo E
(Perfurocortantes)

Os pneumáticos descartados no município são recolhidos e, armazenados pela

Materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de

empresa Ecopneus ‐ Reciclagem de Pneus Ltda., a qual mantém um contrato com a

barbear,

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP, cujo objeto é o tratamento e

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.

destino final destes resíduos.
Esta empresa realiza a reciclagem, através da transformação da borracha em um
agregado para o concreto e destina o Aço extraído dos pneus para as indústrias de metal.

Fonte: ANVISA/CONAMA, 2006

Figura 3 e 4 – Destinação de pneus inservíveis pela empresa Ecopneus ‐ Reciclagem de Pneus
Ltda.

3.2.1.2. Embalagens de Agrotóxicos
No que concerne a legislação estadual, a Lei nº 2.951, de 17 de dezembro de 2004
dispõe sobre o uso, a comercialização e o armazenamento dos agrotóxicos, seus
componentes e afins, no Estado de Mato Grosso do Sul, e outras de providências e o
decreto nº 12.059, de 17 de março de 2006 regulamenta a referida Lei.
A coleta de embalagens de agrotóxicos do município de Angélica é realizada pelo
INPEV anualmente em data estabelecida pela Unidade do INPEV de Naviraí.
.
31
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3.2.1.3. Resíduos da Construção

Varrição, roço, capina

3x por semana:

MeV

segunda, quarta e sexta

Em Angélica, não existe programa para coleta de entulho de pequenos geradores,
apenas ocorre ação corretiva com relação aos problemas detectados no município, uma
vez que existe um número elevado de pontos de depósito irregular deste tipo de resíduo

3.3.1. Manutenção e roçada

em fundos de vale e terrenos baldios.
Os resíduos da construção civil coletados em pontos de disposição irregular têm

Os serviços de capina manual dos logradouros públicos e pintura de meio‐fio da

como destino a estabilização de pontos de erosão e/ou que sofreram com a retirada

área compreendida pelo perímetro urbano são realizados diretamente pela Prefeitura

irregular de solo para usos diversos.

de forma contínua conforme demanda.

3.2.1.4. Resíduos dos Serviços de Saúde

3.3.2. Poda e corte de árvores

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles oriundos de quaisquer
atividades, de natureza médico‐assistencial humanos ou animal ‐ clínicas odontológicas,

As árvores garantem o equilíbrio ecológico, transformam o gás carbônico em

veterinárias, farmácias, centros de pesquisa ‐ farmacologia e saúde, medicamentos

oxigênio, reduzem os índices de poluição ambiental dos centros urbanos, abrigam

vencidos, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias (ANVISA, 2006).

pessoas e construções dos raios solares, auxiliam na redução da velocidade dos ventos,

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da resolução RDC

bem como garantem uma paisagem urbana mais agradável.

n°306/2004 dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de resíduos de

A poda e o corte de árvores na cidade de Angélica ocorrem através de solicitações

serviços de saúde. Esta resolução já atribuía aos serviços geradores dos resíduos de

da população junto a Secretaria de Obras e Infraestrutura ou Secretaria de Meio

serviços de saúde (RSS) a responsabilidade de elaboração do Plano de Gerenciamento

Ambiente.
É dada prioridade ao corte àquelas árvores que, por exemplo, interferem na

de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).
Conforme resolução CONAMA n° 358/2005, a qual dispõe sobre o tratamento e a

sinalização do trânsito, dificultam a iluminação pública, apresentam risco de queda por

disposição dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, é de

estarem no final de suas vidas úteis ou por apresentarem problemas fitossanitários

responsabilidade dos geradores de resíduos de serviço de saúde o gerenciamento dos

(pragas e doenças) e os galhos invadem as fachadas das edificações.

resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos
ambientais e de saúde pública e ocupacional.
Verificou‐se que o sistema de coleta, transporte dos resíduos oriundos de serviços
de saúde nos estabelecimentos públicos e privados do Município Angélica é realizado
pela empresa terceirizada, Ambiental, com sede em Curitiba, tal situação existe desde

3.3.3.

Limpeza de bocas‐de‐lobo e desobstrução de galerias

A limpeza das bocas‐de‐lobo e desobstrução das galerias é realizada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura diariamente sendo estes resíduos destinados ao
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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aterro de entulhos. Com relação aos resíduos gerados, a referida secretaria não possui

abril de 2017 após a prefeitura se reunir com os estabelecimentos geradores e passar

estimativa de dados quantitativos até o momento.

tal responsabilidade para os mesmos.
Ressalta‐se se que os resíduos de saúde gerados pelos estabelecimentos públicos
também são destinados pela empresa supracitada.
3.3.

3.3.4. Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos
Atualmente a operação do local de disposição final não está totalmente em
desconformidade com os regulamentos e normas específicas (NBRs).

Limpeza Urbana

Os resíduos sólidos urbanos gerados em Angélica e do Distrito de Ipezal são

Entende‐se como serviços de limpeza urbana os serviços indivisíveis como a
varrição, limpeza e lavagem de feiras livres, entre outros. A síntese do modelo praticado
atualmente para a limpeza urbana está descrita a seguir.

dispostos em áreas inadequadas, sem licenciamento, haja vista a indisponibilidade de
área adequada para esse fim.
Os resíduos depositados passam por uma triagem por catadores que realizam as
atividades de forma precária expostos a vários riscos.

O modelo operacional praticado é através da utilização de equipes constituídas

A deposição na referida área afeta ainda o corpo hídrico denominado Córrego

por um ou dois varredores e um carrinho de varrição, incluem‐se as ferramentas e

Ouro Verde, que está localizado há aproximadamente 200 metros do depósito de

utensílios, que realizam os serviços nos períodos diurno e noturno, devidamente

resíduos.

balanceados na sua distribuição de tarefas.
Também são prestados serviços de capinação, roçada manual e mecanizada e,
alguns municípios, a limpeza dos dispositivos de drenagem. O quadro abaixo demonstra
a programação das atividades de limpeza pública.
Quadro 4 ‐ Programa de limpeza pública no município de Angélica ‐ MS
Bairro/Setor
Bairros: Centro COHAB

Serviço realizado
Varrição, roço, capina

Rachid Neder, Bela Vista,

Frequência semanal
3x por semana: segunda,

Turno
MeV

quarta e sexta

Portal do Sol
Bairro esperança, avenida
rachid neder, avenida

Varrição, roço, capina

2x por semana: terça e

MeV

quinta

antônio, alves de sousa,
jardim dos esportes e bairro
esplanada, Antônio Mota
Ramos, Imperial, Mutum,
Cerejo, Nações, Jardim das

35
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Impermeabilização

Figura 5 ‐ Visão geral da área de deposição de resíduos sólidos do município de Angélica,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 8'8.26"S / Longitude 53°46'46.49"O)

aterro,

do

drenagem,

tratamento

do

Não atendido

e

líquido

percolado
Emissões gasosas

Não atendido

Segurança do aterro

Não atendido

Inspeção e manutenção

Não atendido

Procedimentos para registro

Não atendido

da operação
Condições

gerais

de

Não atendido

Plano de encerramento e

Não atendido

operação

cuidados para fechamento
do aterro

Figura 6 ‐ Visão geral da área de deposição de resíduos sólidos do Distrito de Ipezal,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 2'22.79"S / Longitude 54° 3'45.25"O)
Uma terceira área utilizada de forma inadequada para deposição de resíduos no
município de Angélica está localizada no perímetro urbano no Bairro Cerejo, a referida
área foi utilizada pelo poder público municipal para retirada de solo e posteriormente
passou a receber resíduos diversos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
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3.3.5. Aterro Sanitário Intermunicipal
A solução técnica para disposição final de resíduos sólidos no solo, em condições
de controle ambiental e legalmente aceita, é a construção e instalação de aterro
sanitário, cujos requisitos mínimos obrigatórios estão previstos nas normas técnicas
especificas da ABNT (NBR 8419, NBR 11.682,NBR, NBR13.896, NBR 15.849 e NBR
11.174).
Nesse sentido, foi firmado um termo de convênio entre os municípios de
Angélica, Ivinhema para a construção de um aterro sanitário intermunicipal, no entanto
a construção do mesmo ainda não foi finalizada por questões leais (licenciamento
ambiental) e orçamentárias.

Figura 7 ‐ Visão geral da área de deposição inadequada de resíduos sólidos em Angélica,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 09'28.16"S / Longitude 53° 45'35.09"O)
Quadro 5 ‐ Síntese da avaliação do local utilizado para disposição final dos resíduos
sólidos de Angélica:
Exigências da ABNT NBR 13896/1997
Condições Gerais

Situação do Aterro

Critérios para localização

Não atendido

Isolamento e sinalização

Não atendido

Acessos

Não atendido

Iluminação e força

Não atendido

Comunicação

Não atendido

Análise de resíduos

Não atendido

Treinamento
Condições Específicas

Proteção

Figura 8 ‐ Visão geral da área do aterro sanitário intermunicipal localizado em Ivinhema,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 15'25.84"S / Longitude 53° 48'12.02"O)

Não atendido
das

águas

Não atendido

superficiais e subterrâneas
39
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3.3.6. Identificação de Passivos Ambientais
O município de Angélica deverá elaborar um mapeamento dos passivos
ambientais existentes além do Lixão e relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas
contaminadas e respectivas medidas saneadoras. Essa ação deverá ser realizada pela a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.
3.3.7. Análise Financeira
A avaliação financeira do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
serão tratados de forma simplificada neste diagnóstico, sendo que os valores
trabalhados se referem ao ano de 2016, conforme dados fornecidos pela Secretaria de
Finanças da Prefeitura.
Ressalta‐se que não há receitas relacionas aos processos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos.
Quadro 06 – Custos para prestação de serviços de Limpeza Púbica e Gestão
Operacional dos Resíduos Sólidos:
Descrição do serviço

Custo
anual* (R$)

Custo
Mensal (R$)

Custo por
habitantes
/ano (R$)

Coleta e transporte dos Resíduos de Saúde

21.958,59

1.829,87

0,29

Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos

545.549

45.462,41

53,75

Limpeza Urbana

340.604,36

408,72

33,56

Figura 10 ‐ Situação da coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de
saúde nos municípios do estado de Mato Grosso do Sul, apontando um custo de 0,18 R$
(R$ / Hab / Mês) Fonte: IEAMA/TCE‐MS.

* Ano de referência: 2016, dados fornecidos pelo setor de Contabilidade da Prefeitura
Municipal de Angélica ‐ MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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3.3.7.1.

Indicadores apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso do Sul
De acordo com as informações obtidas pelo Relatório intitulado “Indicadores de
Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, elabora do pelo Tribunal de Contas do Estado
de MS, são apresentados a seguir alguns indicadores de custos realizados entre 2014 e
2016 no tocante a Gestão de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública.

Figura 11 ‐ Situação da limpeza urbana nos municípios do estado de Mato Grosso do Sul,
apontando um custo de 3,32 R$ (R$ / Hab / Mês) Fonte: IEAMA/TCE‐MS.

Figura 09 ‐ Situação da coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares nos
municípios do estado de Mato Grosso do Sul, apontando um custo de 2,46 R$ (R$ / Hab
/ Mês), Fonte: IEAMA/TCE‐MS,

43
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4.2. Coleta Convencional ou Regular

4. PROGNÓSTICO E DIRETRIZES
4.1. Estudo de Demanda

A principal motivação na escolha da metodologia de coleta é seguramente a

Pelos dados fornecidos pelo IBGE é possível fazer uma estimativa de crescimento

vontade de responder à exigência sempre urgente de encaminhar os resíduos para a

populacional, no entanto, ressalta‐se que o munícipio tem apresentado um padrão de

reutilização ou recuperação. A coleta porta a porta é aquela que mais responde em

crescimento populacional diferente na última década, graças a instalação de um

termos econômicos, técnicos e aos objetivos de recuperação sem nenhuma sobrecarga

empreendimento industrial. Tais projeções serão reavaliadas a medida que o PMGRS for

para o cidadão senão o compromisso de colocar cada tipo de resíduo no seu justo

revisado.

contenedor e de disponibilizá‐lo para a coleta, fora de sua residência, nos dias indicados

Quadro 07 ‐ Estimativa de crescimento populacional do município de Angélica – MS

em calendário prefixado.
A coleta regular ou convencional é aquela que recolhe os resíduos disponibilizados

Taxa de Cresc. da Pop. Total
(% a.a)

Ano

População Total

1991

8834

‐

1996

8183

‐1,52%

2000

7356

‐2,63%

2007

7253

‐0,20%

2010

9185

8,19%

2016

10149

1,68%

2022

11113

1,52%

Assim, a coleta é a fase mais importante da gestão integrada de resíduos sólidos,

2028

12077

1,40%

quando se quer atuar realmente na recuperação e reciclagem de materiais e por este

2034

13041

1,29%

2040

14005

1,20%

sem distinção, ou seja, sem seletividade.
Atuar na coleta de forma pouco eficaz remete à possibilidade de destinar a fração
passível de recuperação a um aterro sanitário em função da tipologia do material
recolhido. Portanto, o serviço de coleta tem sido um instrumento estratégico
fundamental e imprescindível para atingir os objetivos de recuperação da matéria no
fluxo dos resíduos a enviar para recuperação ou destinação final.

motivo não é possível atuar na gestão de resíduos somente com o emprego da coleta
convencional, sem atuar na coleta seletiva.
A ausência da coleta regular provoca o descontentamento da população e causa
danos severos ao meio ambiente e à saúde pública. Desta forma, a coleta regular deverá

Dessa forma de acordo com a projeção acima é possível fazer uma projeção de aumento
da produção de resíduos sólidos urbanos.

ser oferecida a 100% da população residente no curto prazo.
4.3. Grupo de Geradores
No sistema de limpeza urbana, os resíduos domiciliares, comerciais‐RCD
representam a maior parcela dos resíduos produzidos no Município.
Considerando que estabelecimentos
públicos,
institucionais,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ANGÉLICAde prestação de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

serviços, comerciais e outros geram
resíduos
com
características
domiciliares,
ESTADO
DE MATO
GROSSO
DO SUL
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Quadro 08 ‐ Estimativa anual de geração de resíduos ao longo do horizonte do plano do
município de Angélica – MS:
Ano

População Total
(hab)

1991

8834

Geração per capita
de resíduos
sólidos
(kg/hab/dia)
5,912

1996

8183

2000

7356

2007
2010

convenciona‐se que os mesmos deverão respeitar o índice estabelecido para as
unidades habitacionais ao serem enquadrados no grupo de geradores.
Este Plano considera grandes geradores de resíduos os estabelecimentos públicos,

Geração diária de
resíduos sólidos
(ton/dia)

Geração anual de
resíduos sólidos
(ton/ano)

52225,8

19062430

litros diários e ainda os estabelecimentos geradores de RCD em volume superior a 50kg

5,912

48377,2

17657671

diários.

5,912

43488,0

15873130

7253

5,912

42879,1

15650872

9185

5,912

54300,9

19819834

2016

10149

5,912

60000

21900000

2022

11113

5,912

65699,1

23980166

2028

12077

5,912

71398,2

26060331

2034

13041

5,912

77097,3

28140497

2040

14005

5,912

82796,3

30220662

4.4.1. Compete ao Poder Público
O poder público municipal, na forma de concessão dos serviços, será responsável
pela organização e prestação dos serviços de Coleta e transporte de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais, desde que gerados por pequenos geradores, conforme
definido no item anterior, e que esteja devidamente acondicionado, a coleta abrangerá

município de Angélica – MS:
82796,3

80000

77097,3
71398,2

70000

65699,1

60000

60000
54300,9
52225,8
48377,2
43488,0 42879,1

30000
20000
10000
0
1980

8834
1990

os resíduos originários dos seguintes estabelecimentos;


Residências Domiciliares, incluindo restos de limpeza de jardins e

entulhos;

90000

40000

geram resíduos classificados pela NBR 10004 como Classe II, em volume superior a 100

4.4. Responsabilidade

Gráfico 1 ‐ Estimativa anual de geração de resíduos ao longo do horizonte do plano do

50000

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, que

8183 7356
2000

População Total (hab)

72539185
2010

10149
2020

11113

12077

2030

13041

14005

2040



Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços;



Restaurantes e Bares;



Hotéis;



Quartéis;



Matadouros e Abatedouros;



Recinto de Exposições;



Próprios municipais e estabelecimentos públicos em geral;



Cemitério;

2050

Geração diária de resíduos sólidos (ton/dia)
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plano municipal de gestão de resíduos sólidos
Nas cidades brasileiras a população utiliza os mais diversos tipos de recipientes

4.4.2.1. Compete aos Grandes Geradores de RSD

para acondicionamento do resíduo sólido domiciliares:
 Vasilhames metálicos (latas) ou plásticos (baldes);

Ao manejo de resíduos gerados em seus estabelecimentos, incluindo a coleta,
transporte,

destinação

final

ambientalmente

adequada

e

disposição

 Sacos plásticos de supermercados ou especiais para lixo;

final

 Caixotes de madeira ou papelão;

ambientalmente adequada, através de contratação de serviços dessa natureza;

 Latões de óleo, algumas vezes cortados ao meio;

 Responsabilidade por danos que vierem a ser provocado pelo

 Contêineres metálicos ou plásticos, estacionários ou sobre rodas;

gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos;

 Embalagens feitas de pneus velhos.

 A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos ‐ PGRS,
obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e

4.4.3.1.

transporte dos serviços locais de limpeza urbana e atendimento a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, lei 12.305;

Os recipientes adequados para acondicionar o lixo domiciliar deverão ter as

 Implementação e Operacionalização integral do plano de

seguintes características:

gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão ambiental

 Peso máximo de 30 kg, incluindo a carga, se a coleta for manual;

competente.
4.4.2.2.

Características dos recipientes para acondicionamento

 Recipientes que permitem maior carga devem ser padronizados para que
possam ser manuseadas por dispositivos mecânicos disponíveis nos próprios veículos

Do Plano de Gerenciamento de Resíduos

coletores, reduzindo assim o esforço humano.
 As embalagens flexíveis (sacos plásticos) devem permitir fechamento

O Plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ter o seguinte conteúdo
mínimo:

adequado das "bocas". As rígidas e semi‐rígidas (vasilhames, latões, contêineres) devem
possuir tampas e estabilidade para não tombar com facilidade.

 Descrição do empreendimento ou atividade;

 Dispositivos que facilitem seu deslocamento no imóvel até o local de

 Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a

coleta;

origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais

 Serem herméticos, para evitar derramamento ou exposição dos resíduos;

a eles relacionados;

 Serem seguros, para evitar que lixo cortante ou perfurante possa

 Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos pelo plano municipal

acidentar os usuários ou os trabalhadores da coleta;
 Serem econômicos, de maneira que possam ser adquiridos pela

de gestão integrada de resíduos sólidos:
a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de

população;
 Não produzir ruídos excessivos ao serem manejados;

resíduos sólidos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

 Possam ser esvaziados facilmente sem deixar resíduos no fundo.

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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gerenciamento de resíduos
sólidos sob
responsabilidade
do gerador;
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c) Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com
outros geradores;
 Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de

4.4.3.2.
Entre

Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos
sólidos, reutilização e reciclagem;
sólidos,

os

recipientes

mencionados

e

considerando

a

adequação

para

acondicionamento dos resíduos domiciliares, merecem destaque:

gerenciamento incorreto ou acidentes

 Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos

Acondicionamento de resíduos domiciliares



Sacos plásticos



Contêineres de plástico



Contêineres metálicos



O lixo domiciliar pode ser embalado em sacos plásticos sem retorno,

para ser descarregado nos veículos de coleta. os sacos plásticos a serem utilizados
no acondicionamento do lixo domiciliar devem possuir as seguintes características:

Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da
respectiva licença de operação a cargo dos órgãos Ambiental.
4.4.3. Acondicionamento



Ter resistência para não se romper por ocasião do manuseio;



Ter volume de 20, 30, 50 ou 100 litros;



Possuir fita para fechamento da "boca";



Ser de qualquer cor, com exceção da branca (normalmente os sacos de

cor preta são os mais baratos);

Acondicionar os resíduos sólidos significa prepará‐los para a coleta de forma
sanitariamente adequada, como ainda compatível com o tipo e a quantidade de
resíduos.

Nota: Estas características acham‐se regulamentadas pela norma técnica NBR
9.190 da ABNT.
Há ainda outra característica a ser levada em conta: se os recipientes são com ou

A qualidade da operação de coleta e transporte de resíduos sólidos depende da

sem retorno. Neste último caso, a coleta será mais produtiva e não haverá exposição de

forma adequada do seu acondicionamento, armazenamento e da disposição dos

recipientes no logradouro após o recolhimento do lixo, tampouco a necessidade de seu

recipientes no local, dia e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana para a

asseio por parte da população.
Analisando‐se o anteriormente exposto, pode‐se concluir que os sacos plásticos

coleta.
A população tem, portanto, participação decisiva nesta operação. A importância

são as embalagens mais adequadas para acondicionar o lixo quando a coleta for manual,
por que:

do acondicionamento adequado está em:
 Evitar acidentes;

 São facilmente amarrados nas "bocas", garantindo o fechamento;

 Evitar a proliferação de vetores;

 São leves, sem retorno (resultando em coleta mais produtiva) e permitem
recolhimento silencioso, útil para a coleta noturna;

 Minimizar o impacto visual e olfativo;
 Reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta
seletiva);
 Facilitar a realização da etapa da coleta.
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 Possuem preço acessível, permitindo a padronização. Pode‐se tolerar o
uso de sacos plásticos de supermercados (utilizados para embalar os

composta por grande quantidade de comércios e prédios, a geração de resíduos é maior
do que o restante do município, portanto a coleta nessa área deverá ser diária.

produtos adquiridos), sem custo para a população.
Como a maioria da população utiliza os sacos plásticos de supermercados para
4.4.6. Redimensionamento de itinerários de coleta domiciliar

acondicionar o lixo produzido, para reduzir o risco de ferimento para os garis que
efetuam a coleta, basta que estes utilizem luvas. Já os sacos plásticos com mais de 100
litros não são seguros, pois os coletores tendem a abraçá‐los para carregá‐los até o
caminhão.
Os vidros e outros objetos cortantes ou perfurocortantes contidos no lixo devem,
antes de ser acondicionado nos sacos plásticos, serem envolvidos por papel ou papelão,

O aumento ou diminuição da população, as mudanças de características de
bairros e a existência do recolhimento irregular dos resíduos são alguns fatores que
indicam a necessidade de redimensionamento dos roteiros de coleta. Vários elementos
devem ser considerados:
 Guarnições de coleta;

para evitar a ruptura do saco e o conseqüente acidente ocupacional com os

 Equilíbrio dos roteiros;

trabalhadores da limpeza pública.

 Local de início da coleta;

Para habitações multifamíliares (edifícios de apartamentos ou escritórios), são

 Verificação da geração do lixo domiciliar;

mais convenientes os contêineres plásticos padronizados, com rodas e tampa, pois

 Traçado dos roteiros de coleta.

permitem a coleta semi‐automatizada, mais produtiva e segura. São ainda de fácil
manuseio, devido às rodas e ao peso reduzido, sendo ainda relativamente silenciosos.
Em função da durabilidade (especialmente se pouco expostos ao sol) são
econômicos, além de possuírem bom aspecto. Existem disponíveis no mercado
brasileiro contêineres de 120, 240 e 360 litros.

4.4.7.
É

Verificação da geração do lixo domiciliar

importante

verificar

a

geração

de

resíduos

sólidos

nos

domicílios,

estabelecimentos públicos e no pequeno comércio, pois esses dados serão utilizados no
dimensionamento dos roteiros necessários à coleta regular de lixo.

4.4.4. Regularidade da Coleta

A pesquisa deve ser efetuada em bairros de classe econômica alta, média e baixa.
Com base na projeção baseada em dados do último censo disponível, pode‐se calcular

A coleta do RSD deve ser efetuada em cada imóvel, sempre nos mesmos dias e
horários,

regularmente.

Somente

assim

os

cidadãos

habituar‐se‐ão

e

a quantidade média do lixo gerado por uma pessoa por dia.

serão

Este índice deve ser determinado com certo rigor técnico, pois pode variar entre

condicionados a colocar os recipientes ou embalagens do lixo nas calçadas, em frente

0,35 a 1,00kg por pessoa por dia. Nas cidades brasileiras, a geração é da ordem de 0,60

aos imóveis, sempre nos dias e horários em que o veículo coletor irá passar.

a 0,90kg/hab./dia.

Em consequência, o RSD não ficará exposto, a não ser pelo tempo necessário à
execução da coleta. A população não jogará lixo em qualquer local, evitando prejuízos

Este dado fundamental deve ser levado em conta no dimensionamento do
PREFEITURA
DE ANGÉLICA
número de veículos a serem utilizados
na coletaMUNICIPAL
do lixo domiciliar.
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MUNICIPAL
ANGÉLICA
ao aspecto estético dos logradourosPREFEITURA
e o espalhamento
porDE
animais
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Eventualmente, na prática, o redimensionamento de roteiros de coleta poderá ser

Em qualquer cidade que disponha de controle do peso de lixo coletado, é possível
verificar matematicamente se a coleta é, de fato, regular, comparandose os pesos de

mais complexo, apresentando maior número de variáveis, que devem ser levadas em
conta pelo projetista.

lixo em duas ou mais semanas consecutivas. Nos mesmos dias da semana (uma segunda‐

Realizado o redimensionamento, os novos itinerários podem ser implementados

feira comparada com outra segunda‐feira, e assim por diante) os pesos de lixo não

e, após cerca de duas semanas, ajustados em relação a detalhes que se revelem

devem variar mais que 10%. Da mesma forma, as quilometragens percorridas pelas

inadequados.

viaturas de coleta devem ser semelhantes, pois os itinerários a serem seguidos serão os
mesmos (para um mesmo número de viagens ao destino).

4.4.8.

Traçado dos roteiros de coleta

Além disso, a ocorrência de pontos de acumulação de lixo domiciliar nos
logradouros e um número elevado de reclamações apontam claramente qualquer

A rota de coleta deverá ser elaborada de forma que o veículo coletor esgote sua
capacidade de carga no percurso estabelecido para então se dirigir ao local de

irregularidade da coleta.
O ideal, portanto, em um sistema de coleta de lixo domiciliar, deve‐se estabelecer

tratamento ou disposição final dos resíduos coletados. No estabelecimento da rota,

um recolhimento com dias e horários determinados, de pleno conhecimento da

roteiro ou itinerário de coleta deverá ser considerado o menor percurso improdutivo

população, através de comunicações individuais a cada responsável pelo imóvel e de

possível. Para que isto ocorra, os seguintes critérios e regras práticas deverão ser

placas indicativas nas ruas. A população deve adquirir confiança de que a coleta não vai

considerados:

falhar e assim irá prestar sua colaboração, não atirando lixo em locais impróprios,

 Início da coleta próximo à garagem;

acondicionando e posicionando embalagens adequadas, nos dias e horários marcados,

 Término da coleta próximo à área de descarga;

com grandes benefícios para a higiene ambiental, a saúde pública, a limpeza e o bom

 Coleta sentido descendente quando feita em vias íngremes;

aspecto dos logradouros públicos.

 Percurso contínuo: coleta nos dois lados da rua.
Para cada itinerário deverá ser elaborado um roteiro gráfico de área, em mapa ou

4.4.5. Frequência de coleta

croqui, indicando seu início e término; o percurso efetuado; os pontos de coleta sem

Por razões climáticas, no Brasil, o tempo decorrido entre a geração do lixo
domiciliar e seu destino final não deve exceder uma semana para evitar proliferação de
moscas, aumento do mau cheiro e a atratividade que o lixo exerce sobre roedores,
insetos e outros animais, portanto a coleta nos bairros habitacionais deve ser de três
vezes por semana.
Há que se considerar ainda a densidade demográfica do município para o

acesso a veículos e os trechos com percurso morto e manobras especiais, tais como ré
e retorno.
A roteirização da coleta é um processo dinâmico e deverá ser acompanhado
periodicamente visando observar se há variação na geração de resíduos em cada trecho
ou setor, se novas ruas foram pavimentadas etc., para efeito de alteração e ajustes nos
roteiros originais.

dimensionamento da freqüência de coleta, na região central da cidade, onde é
55
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Um roteiro pode ser traçado buscando‐se, através de tentativas, a melhor solução
que atenda simultaneamente condicionantes tais como o sentido do tráfego das ruas,
evitando manobras à esquerda em vias de mão dupla, assim como percursos duplicados
e improdutivos. Costuma‐se traçar os itinerários de coleta pelo método dito

5.COLETA SELETIVA
A reciclagem, a reutilização e a redução são ações importantes na vida moderna,
o aumento do consumo das populações que ascendem cada vez mais na escala social

"heurístico", levando‐se em conta o sentido do tráfego, as declividades acentuadas e a

produz uma grande quantidade de resíduos, principalmente de embalagens e outros

possibilidade de acesso e manobra dos veículos.

que podem ser reaproveitados no processo produtivo.
Pode‐se dizer que a Coleta Seletiva de Resíduos é um sistema de recolhimento de
materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos,

4.4.9. Método de Redimensionamento de Roteiros de Coleta

previamente

separados

na

fonte

geradora.

Estes

materiais,

após

um

pré

beneficiamento, são então vendidos às indústrias recicladoras ou aos sucateiros.

Basicamente, o método consiste em:

A coleta seletiva proporciona inúmeros benefícios, dentre eles:

 Dividir a cidade em subáreas;

 Redução de custos com a disposição final dos resíduos e aumento da vida

 Levantar e sistematizar as características de cada roteiro;

útil dos aterros;

 Analisar as informações levantadas;

 Minimização de impactos ambientais e consequentes gastos com

 Redimensionar os roteiros, tendo como premissas:

reparação de áreas degradadas;

 A exclusão (ou minimização) de horas extras de trabalho;
 O estabelecimento de novos pesos de coleta por jornada;

 Educação e conscientização da população;

 As concentrações de lixo em cada área.

 Melhoria nas condições ambientais e de saúde da população;
 Geração de empregos.

4.5.

Em um município a coleta seletiva pode ser realizada:

Veículo para coleta de lixo domiciliar

 Pelo poder público;
As viaturas de coleta e transporte de lixo domiciliar podem ser de dois

 Pelas cooperativas de catadores.

tipos:

 Por empresas terceirizadas;


Compactadores: no Brasil são utilizados equipamentos compactadores

de carregamento traseiro ou lateral;


 Em parcerias público‐privadas;
 Em parcerias do poder público junto às organizações de catadores.

Sem compactação: conhecidas como Baú ou Prefeitura, com fechamento

na carroceria por meio de portas corrediças.

Para a de coleta seletiva de materiais recicláveis de Angélica é recomendável o
início das modalidades de Coleta Porta a Porta ‐ PaP e Locais de Entrega Voluntária ‐
LEVs, com o envolvimento dos agentes executores, de acordo com as características
particulares das áreas de abrangência e da população beneficiada, promovendo um
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No presente PMGRS ficará definido que o caminhão utilizado na coleta de
resíduos sólidos domiciliares e comerciais será o veículo compactador devendo

Prefeitura, de forma direta ou por meio de empresa contratada.



Não permitir derramamento do lixo ou do chorume na via pública;



Apresentar taxa de compactação de pelo menos 3:1, ou seja, cada 3m3

de resíduos ficarão reduzidos, por compactação, a 1m3;


Na perspectiva da execução por meio da organização de catadores, há que se
atentar para o baixo grau de institucionalização e de organização dos mesmos, assim

Apresentar altura de carregamento na linha de cintura dos garis, ou seja,

no máximo a 1,20m de altura em relação ao solo;


No tocante aos agentes executores da coleta seletiva, recomenda‐se o fomento à
participação das organizações de catadores sem prejuízo da atuação da própria

possuir as seguintes características mínimas:

como para a necessidade de qualificação profissional, de caráter gerencial e operacional
dos mesmos.

Possibilitar esvaziamento simultâneo de pelo menos dois recipientes por

vez;

Nesta linha, tendo o catador como o principal agente executor, recomenda‐se a
ancoragem desse processo de fortalecimento organizacional e de qualificação



Possuir carregamento traseiro.

profissional dos catadores.
Em linhas gerais as propostas incluem as modalidades de coleta (LEVs e PaP), a
setorização (área de abrangência dos agentes executores), a definição destes agentes e
de suas atribuições, bem como as etapas que sucedem a coleta – beneficiamento e
comercialização – buscando assim trabalhar na perspectiva do fomento da cadeia
produtiva de recicláveis. Neste sentido, indicam‐se algumas diretrizes:
 Promoção da interlocução entre o Poder Público local e os agentes
envolvidos em programas de coleta seletiva na perspectiva de definição dos modelos
mais adequados, com a clara definição da atribuição de cada parte envolvida; �
formalização e legalização das organizações de catadores e, eventualmente,
constituição de novas organizações;
 Capacitação dos catadores, considerando a perspectiva de formação de
uma rede como proposto nas diretrizes gerais do programa;
 Ampliação, gradativa, dos LEVs, de acordo com a capacidade de absorção
pelas organizações de catadores;
 Estruturação de galpões/unidades de triagem e, se necessário,
implantação de novas unidades locais;
 Desenvolvimento de ações informativas e educativas;
 Proceder a um levantamento das indústrias recicladoras existentes, bem
57

como das carências e lacunas da cadeia produtiva da reciclagem no estado, planejando
59
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uma rede que interligue empresas e programas de coleta seletiva, em um modelo de
desenvolvimento que possibilite geração de empregos e renda, organização e
conscientização da sociedade, proteção ambiental e economia de recursos naturais;
 Criar mecanismos de incentivos fiscais e outras providências, que
viabilizem a instalação de novas indústrias de reciclagem no município, as quais se
comprometam em atender às normas ambientais e a implantar sistemas de gestão
ambiental, buscando a otimização do uso dos recursos disponíveis, tratamento e reuso
da água, economia de energia e responsabilidade social;
 Possibilitar uma maior isenção de impostos sobre a comercialização dos
materiais recicláveis, considerando os benefícios sociais e ambientais proporcionados

Grande parte dos resíduos pode ser utilizada no próprio terreno de cultivo,
servindo como proteção ao solo ou como adubo fornecedor de nutrientes.
Os resíduos perigosos gerados nas atividades agrícolas (embalagem de agrotóxico)
deverão submetidos à logística reversa, devendo ser encaminhado para a central de
recebimentos de embalagem de agrotóxicos de responsabilidade do INPEV Unidade de
Naviraí ‐ MS em parceira com a Prefeitura, a central de recebimento realiza os seguintes
serviços:
 Recebimento de embalagens lavadas e não lavadas (de agricultores,
postos e estabelecimentos comerciais licenciados);
 Inspeção e classificação das embalagens entre lavadas e não lavadas;

pela reciclagem;

 Emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens;
 Separação das embalagens por tipo (PET, COEX, PEAD MONO, Metálica,
papelão);
 Compactação das embalagens por tipo de material;
 Emissão de ordem de coleta para que o inpEV (Instituto Nacional de
Processamento de embalagens vazias) providencie o transporte para o destino final
(reciclagem ou co‐processamento).
6.3.

Resíduos sólidos de serviços de transporte

As garantias do controle sanitário e da proteção à saúde dos viajantes nas
rodoviárias passam necessariamente pela atenção ao gerenciamento dos resíduos
sólidos. A Resolução Conama n° 05/93 define os procedimentos mínimos e determina
que a administração destes estabelecimentos apresente o Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Transporte ‐PGRST para ser submetido à aprovação dos órgãos
de saúde e meio ambiente dentro de suas esferas de competência.
Como garantia do controle sanitário e proteção da saúde da população, a
fiscalização da implementação dos PGRST deve ser uma prática constante.
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RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS

6.1.

Resíduos Sólidos Industriais
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As unidades geradoras de RST deverão atender aos requisitos definidos pelo
Órgão Licenciador.

A gestão dos Resíduos Sólidos Industriais ‐ RSI envolve o funcionamento de três
sistemas: sistema de responsabilidades e autoridades e sistemas de informação que
correspondem a três dimensões: operacional e comercial, regulatória e de gestão e
governança.
Os RSI devem atender ao disposto no Plano de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos Industriais (PGIRSI) exigido pelo órgão ambiental quando do
licenciamento da atividade.
Desta forma, diante das diferenças explicitadas e do PGIRSI específico que
propiciará o gerenciamento adequado destes resíduos, o controle e a fiscalização dos
fluxos dos resíduos gerados nas atividades industriais são fundamentais e
complementares.

6.4.

Resíduos sólidos pneumáticos

Os resíduos pneumáticos são submetidos à resolução CONAMA nº 258 onde
determina no seu artigo 1º que “As empresas fabricantes e as importadoras de
pneumáticos ficam obrigados a coletar e dar destinação final ambientalmente
adequada, aos pneus inservíveis existente no território nacional, na proporção definida
nesta Resolução relativamente ás quantidades fabricadas e/ou importadas”, a empresa
ECOPONEUS mantém contrato com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos
– ANIP, para atender os anseios das industriais pneumáticas promovendo a logística
reversa, portanto, todos os resíduos pneumáticos, deverão ser encaminhado para a
empresa ECOPNEUS.

6.5. Resíduos sólidos tecnológicos
6.2. Resíduos sólidos agropastoril

Com os avanços tecnológicos – conquistas da sociedade contemporânea – o perfil
Os resíduos agrossilvipastoris incluem todos os tipos de resíduos gerados pelas
atividades produtivas nas zonas rurais, quais sejam: os resíduos agrícolas, florestais,
pecuários e de insumos. Os resíduos agrícolas são aqueles produzidos no campo,
resultantes das atividades de plantio e colheita dos produtos agrícolas. Os resíduos de
insumo são aqueles gerados no campo oriundos dos implementos utilizados nas
atividades agrícolas.
Os resíduos pecuários são constituídos por estercos e outros produtos resultantes
da atividade biológica do gado bovino, suíno, caprino e outros, cuja relevância local
justifica seu aproveitamento energético. Este tipo de resíduo é importante matéria‐
prima para a produção de biogás, que pode ter um papel relevante no suprimento
energético, principalmente para a cocção de alimentos nas zonas rurais.
61

do lixo urbano vem sofrendo alterações do ponto de vista qualitativo e quantitativo. É
cada vez mais marcante a presença dos chamados “resíduos tecnológicos”. Dentre eles
destacam‐se no ambiente urbano:
 Lâmpadas;
 Produtos

eletroeletrônicos

(eletrodomésticos,

telefones

celulares,

computadores, impressoras, fotocopiadoras, etc.);
 Pilhas e bateriais.
Esses resíduos deverão ser submetidos à logística reversa, e no entendimento da
lei 12.305 em seu artigo 25º onde dispõe que o poder público, o setor empresarial e a
coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a

63
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7.2.2. Acondicionamento

observância da referida lei, a prefeitura disponibilizara postos de coleta onde a
população deverá encaminhar os resíduos tecnológicos.
Em cada posto de coleta deverá haver uma estrutura mínima para receber os
resíduos, sendo que o estabelecimento deverá tomar todas as precauções necessárias
em todas as etapas do manejo do resíduo (coleta, armazenamento e manuseio)
conforme especifica as normas e legislações vigentes. Antes dos resíduos serem
dispostos, as lixeiras deverão estar corretamente acondicionadas e identificadas com
simbologias, assim como os tipos de armazenamento e transportes para resíduos
perigosos, deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT.
No que tange a destinação ambiental adequada dos resíduos tecnológicos, a
prefeitura atuara subsidiariamente, com vistas a promover regulamento ou acordos
setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e fabricantes,
importadores, distribuidoras e comerciantes desses resíduos, a fim de responsabilizá‐
los pelo ciclo de vida do produto.

O acondicionamento dos RSS deve seguir as orientações contidas nas Resoluções
RDC ANVISA n° 306/04 e Conama n° 358/05 que dispõem, respectivamente, sobre o
gerenciamento interno e externo dos RSS. De acordo com as Resoluções, os RSS com
características semelhantes aos domiciliares devem ser acondicionados em sacos
plásticos reforçados com capacidade mínima de 15 litros e máxima de 100 litros,
(capacidade nominal do saco de até 20 kg) e acondicionados em contendores plásticos
com capacidade volumétrica de 120 ou 240 litros que deverá ser de material lavável,
com tampa, cantos arredondados e resistentes a puntura, ruptura, vazamento e ao
tombamento.
Os demais devem ser acondicionados em recipientes de forma a fornecer
informação para o seu correto manejo. Esta identificação pode ser feita por adesivos,
desde que seja garantida a resistência destes aos processos normais de manuseio e
coleta.

7.2.3. Veículos para coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde
Os veículos destinados a coleta dos resíduos dos estabelecimentos de saúde será
provido de carroceria especial, fechada, revestida com material liso, impermeável,
estanque e que atenda a NBR 8413, os veículos que realizará a coleta de grandes
geradores, deverá ainda ser provido de dispositivos mecânicos de basculamento de
contêineres, já os destinados a coleta de pequenos geradores, localizados na região
centrais da cidade, deverá ser um veículo leve, para melhor circulação nas vias
municipais.
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7.

8.

RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

7.1. Grupo de Geradores

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO – RCC

A Resolução Conama n° 307 define as responsabilidades do Poder Público e dos

Para efeito desse PMGRS, fica definido dois tipos de geradores de resíduos de

agentes privados quanto aos resíduos da construção civil e torna obrigatória a adoção
de planos integrados de gerenciamento nos Municípios.

serviços de saúde, pequenos e grandes geradores.
Definem‐se como pequenos geradores de resíduos de serviços de saúde,

O município fica a responsável, de forma direta ou através de concessão dos

estabelecimentos que geram resíduo séptico em pequenas quantidades, menos deque

serviços, do manejo dos resíduos da construção e demolição gerados em obras e ou

50 litros dia, tais como; como farmácias, postos de saúde, laboratórios, clínicas médicas,

reformas gerenciadas pela municipalidade.
Os demais geradores deverão estabelecer metodologias para coleta e destinação

veterinárias, odontológicas, motéis e outros.
Definem‐se como grandes geradores de resíduos de serviços de saúde,

final dessa classe de resíduos.
Os grandes geradores de RCC serão responsáveis por todo o manejo dos resíduos

estabelecimentos que geram resíduo séptico em grandes quantidades, mais deque 50

gerados e deverão elaborar Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

litros dia, tais como hospitais e prontos socorros.
Pequenos Geradores de Resíduos Sépticos: Aqueles que geram um volume de até

de acordo com os requisitos definidos pelo Órgão Licenciador
Os transportadores ficam obrigados:

50 litros ou 25 kg/ de resíduos sépticos por dia

 A estacionar as caçambas em conformidade com a regulamentação

Grande Gerador de Resíduos Sépticos: Aquele que gera um volume de resíduo

específica;

domiciliar superior ao limite de 50 litros /dia

 A utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas
7.2. Responsabilidades

estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante o transporte

7.2.1. Compete ao Poder Público

dos resíduos;
8.1.

O poder público, através da concessão dos serviços, será responsável pela coleta,

Grupo de Geradores

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sépticos gerados por
estabelecimentos que tenham como mantenedor o município de Angélica, já os

Para a definição dos geradores de Resíduos da Construção Civil e Demolição, fica

estabelecimentos que são da iniciativa privada, serão responsável por todo o manejo de

estabelecido que grandes geradores são aqueles que geram volume superior a 1m³ de

resíduos sépticos gerados em seus estabelecimentos.

RCC por dia e pequenos geradores são aqueles que geram menos de 1m³ de RCC por

O município, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deverá identificar

dia.

e cadastrar as fontes geradoras de Resíduos de Serviços de Saúde ‐ RSS contendo no

Pequenos Geradores de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Demolição:

cadastramento informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência

Aqueles que geram um volume de até 1m³ de resíduos da Construção Civil e Demolição

do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde ‐ PGRSS etc.

por dia
65
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Grande Gerador de Resíduos Sólidos da Construção Civil e Demolição: Aqueles que

 Reduzir custos e agilizar as operações de distribuição de resíduos de

geram um volume maior de 1m³ de resíduos da Construção Civil e Demolição por dia.

responsabilidade do produtor; � Oferecer aos usuários um local

Os pequenos geradores devem acondicionar os resíduos em sacos plásticos resistentes

organizado, limpo e convidativo para destinar resíduos não coletados

com capacidade mínima de 20 litros (capacidade nominal do saco de até 20 kg) Os

pela coleta convencional;

grandes geradores devem acondicionar seus resíduos conforme estabelecido no plano

 Incentivar de forma ativa a promoção da educação dos usuários;

de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

 Familiarizar os usuários para que possam compreender e gerir os seus
resíduos de forma responsável, racional e sustentável.
Assim, os centros de coleta devem ser estabelecidos em ambiente adequado,
limpo, atraente e funcional, de fácil acesso e abertos em horários comerciais. O
Ecoponto deve ser concebido e percebido como uma estrutura de apoio à coleta regular.
Os Ecopontos auxiliarão o usuário na destinação imediata dos resíduos
domiciliares – não perigosos e perigosos –, de coleta seletiva e resíduos especiais. Seu
funcionamento deverá ser garantido pela formalização de parcerias entre os entes
responsáveis pela coleta dos diversos materiais e o Município.
Os resíduos recebidos nos centros são diretamente encaminhados às plataformas
de recuperação instituídas pelos entes responsáveis que os mantém. Cabe ressaltar que
além deste serviço, a coleta programada e a coleta por meio dos Postos de Entrega
Voluntária, também são disponibilizadas aos munícipes.
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10.

9. ECOPONTOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

10.1. Varrição

O ecoponto (EP) é um espaço controlado por pessoal operacional e aberto ao
público, no qual cada cidadão pode efetuar a entrega de materiais inservíveis e

De acordo com a ABNT/NBR 12.980/1993, varrição é o ato de varrer de forma

pequenos volumes de RCD. Os centros de coleta podem ser entendidos como um espaço

manual e/ou mecânica as vias, sarjetas, escadarias, túneis e logradouros públicos em

auxiliar à coleta domiciliar com vistas a assegurar a separação de resíduos,

geral pavimentados. O projeto específico de varrição deve ser resultado das discussões

armazenando‐os temporariamente para posterior recuperação e reciclagem em

setoriais.

instalações autorizadas ou encaminhadas ao produtor, de acordo com a legislação

A varrição deve será ofertada nas regiões mais populosas do município, seja diária
ou alternada. Os resíduos públicos removidos pela varrição manual podem ser naturais

vigente.
Recebem resíduos originados do ambiente doméstico que não são dispostos à

(folhas, flores, terra e excremento de animais) ou acidentais (papéis, tocos de cigarro e

coleta convencional, tais como óleos usados, móveis velhos, resíduos domésticos

outros detritos jogados no chão pela população). Dentre os fatores que intervêm na

perigosos, resíduos de pequenos geradores de RCC, resíduos eletroeletrônicos, baterias,

composição e produção dos resíduos recolhidos pela varrição destacam‐se: a

lâmpadas etc. A entrega dos resíduos se dá de forma voluntária e o ingresso ao centro

arborização da via, a densidade de trânsito, a população flutuante, a movimentação e

de coleta para deposição dos resíduos deve ser efetuado por meio de registro específico,

concentração de pedestres, o poder aquisitivo da população, a presença de animais

contendo a identificação do usuário e as características e volumes aproximados do

domésticos, os vendedores ambulantes, o comércio intenso, as atrações turísticas e,

resíduo entregue.

principalmente, a conscientização da população.

A coleta final nestes pontos deverá ser efetuada pelo prestador dos serviços

A varrição manual exige elevado número de trabalhadores e de materiais para a

pertinentes ao tipo de resíduos coletados, a destinação final deve ser diferenciada para

sua execução e, portanto, requer ajustes e expansões constantes. Embora apresente

cada tipo de resíduo, sendo que os com características domiciliar deverão ser

menor rendimento quando comparada à varrição mecânica, há a expectativa do

encaminhados para reciclagem e compostagem, os reciclados (já separados) serão

benefício social no que se refere ao emprego de mão de obra pouco qualificada.

encaminhados para as cooperativas, os RCC irão para a área de triagem, e os resíduos

Os materiais e equipamentos essenciais para a varrição manual são:
 Vassoura grande de confecção industrial (cerdas de piaçava ou plástico) ou

especiais através da logística reversa serão encaminhados para os fabricantes.
O município deverá contar com ecopontos estrategicamente localizados em

artesanal com produtos típicos da região (folhas de palmeiras, cipó etc.);

pontos de grande circulação viária, para que possibilite o acesso dos usuários e o

 Vassoura pequena para recolher os resíduos;

escoamento dos mesmos.

 Pá quadrada;

A disponibilidade de um centro de coleta maximiza os resultados da coleta na

 Carrinhos tipo “carro de mão”;
 Sacos plásticos para acondicionar os resíduos (normalmente de 100 litros).

medida em que permite:
 Reunir quantitativamente resíduos segregados;

A varrição com repasse deve ser realizada normalmente pela manhã com repetição à

 Desonerar a coleta via chamada solicitada;

tarde quando a mesma equipe refaz o setor, diariamente.
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Deve ser adotada nos trechos comerciais e turísticos; locais muito arborizados ou
onde o fluxo de pessoas seja intenso. Assim, a frequência da varrição deverá ser
determinada em função da demanda local.
Para áreas com maior produção de resíduos (geralmente áreas comerciais)
recomenda‐se a varrição diária com repasse. Em áreas próximas ao centro deverá ser
adotada a varrição diária sem repasse.
Nos bairros residenciais e áreas mais distantes será executada a varrição corrida,

Podem ser utilizados ancinhos para o acabamento da capina. O acabamento da
limpeza é feito com vassouras. Juntamente com a capina e a raspagem, é importante
efetuar a limpeza dos ralos, que em geral se encontram obstruídos quando as sarjetas
estão cobertas com terra e mato.
Quando a quantidade de terra é muito grande, em geral devido a chuvas fortes
em vias próximas a encostas, utilizam‐se pás mecânicas de pequeno ou grande portes
para raspagem, conforme a quantidade de resíduos e as condições de acesso e manobra.

em frequência que variam entre uma e duas vezes na semana. O horário adotado para
10.1.3. Roçada

a varrição será no período diurno nessa região.
Na varrição manual cada trecho deve ser executado por grupos de dois
trabalhadores que revezam entre si as funções de varrer, de coletar e de remover os
resíduos. O serviço realizado individualmente apresenta melhor rendimento, embora a
demanda por equipamentos e materiais também seja maior.
A fiscalização do serviço deve ser feita por um encarregado de turma. Além de
verificar se o serviço está sendo realizado de forma adequada, o encarregado deve
servir, também, como apoio para os varredores repondo, por exemplo, sacos plásticos
quando necessário.
Pela manhã e à tarde os veículos para o transporte das equipes de varrição até os
seus respectivos setores, devem estar disponíveis, na garagem da Prefeitura ou na
empresa responsável pelo serviço.

Quando o capim e o mato estão altos, utilizam‐se de roçadeiras de arrasto (com
o uso de trator de pneus) e roçadeiras costais.
As ceifadeiras portáteis são mais indicadas para terrenos acidentados e para locais
de difícil acesso para ceifadeiras maiores. Possuem rendimento aproximado de 800m²
/máquina/dia.
As ceifadeiras acopladas a tratores são indicadas para terrenos relativamente
planos, possuindo rendimento de 2.000 a 3.000m² /máquina/dia. Para acostamentos de
estradas podem ser utilizadas ceifadeiras com braços articulados, montadas
lateralmente em tratores agrícolas.
É sempre conveniente ajuntar, no mesmo dia, o mato cortado e o lixo (que
invariavelmente fica exposto), utilizando‐se vassouras de aço ou ancinhos.

Como não existe processo para determinar com certeza qual o maior grau,

O lixo deve ser ensacado e o mato cortado pode ser amontoado, à espera de

qualidade ou padrão de limpeza que deve ser aplicado a cada logradouro, os

remoção, que não deve demorar mais que um a dois dias, para evitar queima ou

responsáveis pela limpeza urbana são forçados a aplicar seu próprio julgamento.

espalhamento dos resíduos. Para ajuntamento e remoção dos resíduos devem‐se

Determinarão os métodos e a frequência de limpeza e julgarão a aprovação ou

utilizar os forcados de quatro a 10 dentes e vassouras de mato

desaprovação da população pelo número e caráter das reclamações e sugestões.
No entanto, é possível conseguir indicações prévias do julgamento da opinião
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

pública em relação à limpeza. Recomenda‐ se efetuar pesquisa de opinião, verificar

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

reclamações anteriormente recebidas e consultar matérias veiculadas pela mídia.
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10.1.4. Limpeza de boca de lobos

Os resíduos públicos acondicionados em sacos plásticos serão removidos por

A limpeza das bocas de lobo é normalmente atribuída ao órgão de limpeza urbana,

caminhões coletores compactadores, com carregamento traseiro, deverá ser observado

porque alguns varredores costumam conduzir os detritos para os ralos, entupindo‐os
progressivamente. Se os próprios varredores forem os encarregados da limpeza dos

que os resíduos da varrição não fiquem mais que 24h no local de acumulação.

ralos, esta prática diminuirá bastante.
Para retirar ou abrir a grelha, usam‐se chaves de ralo. Se a grelha estiver presa,

10.1.1. Indicadores de qualidade e eficiência na varrição

usam‐se alavancas. Recapeamentos no asfalto podem cobrir parcialmente as grelhas,

A qualidade e a eficiência do serviço prestado são monitoradas, utilizando formas
de mensuração de desempenho que sejam relevantes, consistentes no tempo e
confiáveis, tais como:

devendo ser cortadas com talhadeiras e marretas. Essas operações devem ser realizadas
com cuidado, de modo a não quebrar as grelhas. Os mesmos cuidados devem ser
adotados no caso de bocas‐de‐lobo ou outros tipos de dispositivos de captação de águas
pluviais.

 Quantidade de materiais consumidos;

A retirada dos resíduos das caixas dos ralos pode ser feita com enxadas já gastas

 Incidência de reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados;

pelo uso (mais estreitas), com enxadões ou com conchas especiais.

 Frequência da varrição;

Resíduos de pequeno peso específico (folhas e galhos) podem ser ensacados e

 Percentual da área urbana atendida pelo serviço de varrição;
 Percentual de ruas pavimentadas, contempladas com o serviço de
varrição;

removidos em conjunto com o lixo da varrição. A terra retirada dos ralos deve ser
removida com caminhões basculantes.
As bocas de lobos também podem ser limpas por meio de mangueiras de sucção

 Relação entre os resíduos coletados nas vias e sua extensão.

de equipamentos especiais (tipo Vac‐All) e varredeiras "a vácuo".
A limpeza da rede de águas pluviais pode ser efetuada com equipamentos

10.1.2. Capina e raspagem

especiais, atuando nos poços de visita do sistema de drenagem pluvial.

Quando não é efetuada varrição regular, ou quando chuvas carreiam detritos para
logradouros, as sarjetas acumulam terra, onde em geral crescem mato e ervas daninhas.

Considera‐se prioridade a limpeza das bocas de lobos de locais que costumam
alagar em dias de ocorrência de chuvas fortes. Em termos de freqüência, os ralos devem
ser limpos quinzenalmente e sempre após cada chuva.

Torna‐se necessário, então, serviços de capina do mato e de raspagem da terra
das sarjetas, para restabelecer as condições de drenagem e evitar o mau aspecto das
vias públicas.
Esses serviços são executados com enxadas de 3½ libras, bem afiadas, sendo os
resíduos removidos com pás quadradas ou forcados de quatro dentes. Quando a terra
se encontra muito compactada é comum o uso da enxada ou chibanca para raspá‐la.

10.1.5. Limpeza de locais de feiras livres
A limpeza dos locais de feiras livres deve ter início tão logo a feira termine para impedir
que os detritos se espalhem, controlar os odores (principalmente do comércio de pescados) e
75

Para a lama, utiliza‐se a raspadeira.
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para encerrar a atividade o mais rápido possível, liberando o local para o trânsito e circulação

manufatura de novos

dos moradores.

produtos,

A colocação de caçambas estacionárias à disposição dos feirantes é recomendável, para
que possam acondicionar o resíduo gerado até o término da feira, o que facilita em muito a

idênticos

ou não ao produto
original.

limpeza do local. No caso de feiras realizadas em ruas, a varrição deve ser feita em toda a área
utilizada. Os serviços procedem‐se das calçadas e do centro da rua para as sarjetas, onde os
resíduos serão removidos.

COMPOSTAGEM

A coleta dos resíduos gerados em feiras livres pode ser feita por caminhões basculantes,

Descrição do

convencionais ou compactadores. No caso de utilização de caminhões compactadores, há a

Resíduos

Vantagens

Desvantagens

Tratamento

necessidade de um planejamento adequado, a fim de evitar o desperdício da capacidade de
carga desses caminhões, já que a quantidade de resíduos gerada em feiras, geralmente é

Processo natural de

Orgânicos em geral,

Redução de resíduos

Pode

insuficiente para completar a carga de uma viagem. Além disso, o horário deve ser conciliado

decomposição

como

enviados aos aterros;

mercado consumidor

para que não haja interferência na coleta dos resíduos domiciliares.

biológica

de

materiais

orgânicos

O local deve ser lavado com o auxílio de caminhão pipa, caso haja venda de pescados. Se
possível, é recomendável a aplicação de algum composto com cloro, como solução de
hipoclorito de cálcio diluído em água (1 kg do produto para 100 litros de água), para eliminar os
odores desagradáveis.

restos

de

comida, verduras e

Utilização

do

para

frutas;

de

composto

na

Pode

estações

de

agricultura,

possuem carbono em

tratamento

de

sua

esgoto.

(aqueles

que

estrutura),

origem

animal

de

Lodo

em

jardins,

como

material

e

de

cobertura

das

não
o

composto;
haver

emanação de maus
odores

quando

gerenciado
inadequadamente;

vegetal, pela ação de

camadas do aterro

Quando

microrganismos.

etc.;

monitorado,

Pode

ser

realizada

haver

não
o

composto

diretamente

nas

pode

promover

riscos

à

unidades

saúde

residenciais.

animais e plantas.

do

homem,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

78

76
INCINERAÇÃO

11.

Descrição do

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Resíduos

Vantagens

Desvantagens

Tratamento

11.1. Alternativas de tratamento de resíduos sólidos
O tratamento de resíduos sólidos pode ser definido como uma sequência

Processo de queima

Resíduos

de

como ácidos, óleos,

considerável

volume e do peso dos

resíduos,

na

perigosos,

ordenada de procedimentos destinados a reduzir a quantidade e a periculosidade dos

presença de excesso

materiais

resíduos, seja impedindo seu descarte inadequado, seja transformando‐o em material

de oxigênio, no qual

etc,;

os materiais à base

serviços de saúde.

inerte ou biologicamente estável.
As principais formas de tratamento empregadas nos resíduos são: reciclagem,
incineração, compostagem e aterro sanitário. A segregação (separação) dos resíduos é
considerada um pré‐tratamento. Assim, conhecer as características dos resíduos torna‐
se fundamental para determinar, com maior precisão, qual será o tratamento mais

de

carbono

químicos

Resíduos

dos

são

decompostos,

Diminuição

Risco
do

de

poluição

atmosférica

em

processos

não

resíduos;

Aumento

ajustados; Alto custo

da

útil

de

vida

de

instalação

aterros; Pode gerar

operação;

calor e energia.

impacto

e
Gera

olfativo;

desprendendo calor

Demanda tecnologia

e

de ponta para na

gerando

um

resíduo de cinzas.

operação e controle;

adequado a ser empregado sob o ponto de vista técnico, no Quadro 06 é possível

Inibe a reciclagem;

observar o tipo de tratamento para os resíduos e também suas vantagens e

Requer a disposição
das cinzas em aterro

desvantagens.

para

Quadro 08 ‐Tipos de tratamento para as diferentes classes de resíduos gerados no
município de Angélica ‐ MS
RECICLAGEM
Descrição do

Resíduos

resíduos

perigosos;
solução

Vantagens

Requer
para

os

resíduos orgânicos.

Desvantagens

Tratamento
Conjunto de técnicas
que

modificam

as

características físicas
químicas

ou

biológicas

dos

resíduos

cuja

finalidade

é

o

reaproveitamento ou
a

reutilização

novos
produtivos

em

Plásticos;
Vidros;
Metais;

Redução da extração

Alguns processos de

de recursos naturais,

reciclagem são caros;

energia e água;

Depende de mercado

Descrição do

que aceite materiais

Tratamento

Pode

ser

rentável;

recicláveis.

Resíduos

Vantagens

Desvantagens

Papel;

Diminui o volume de

Forma de disposição

Qualquer

Pode ser empregado

Demanda

Papelão;

resíduos. Pode gerar

final,

resíduo, com exceção

a

áreas

empregos e renda,

conjunto

dos radioativos.

resíduos

entre outros.

processos

RCD

ciclos
para

ATERRO SANITÁRIO

na

qual

o
de

físicos,

tipo

de

maioria

dos
sólidos;

Comporta, por um

grandes

para

instalação;

sua
Os

subprodutos
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químicos e biológicos

período

gerados,

que

determinado,

lixiviados,

como resultado uma

grandes volumes de

altamente

massa de resíduos

resíduos; Pode gerar

poluidores, e devem

mais

energi

ser tratados.

ocorrem

tem

estáveis,

química

biogás

e

12.

DISPOSIÇÃO FINAL

são

Considera‐se por destinação final, a deposição em local apropriado dos resíduos e
rejeitos provenientes da coleta pública. Visando a minimização da quantidade desses
resíduos e rejeitos é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que na

e

gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos seja observada a seguinte ordem de

biologicamente.

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

11.2.

A seleção de área para a implantação de um aterro sanitário é uma tarefa

Diretriz geral para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

complexa. O alto grau de urbanização da cidade, associado à ocupação do solo e as três

O tratamento e disposição final que devem ser efetuados, para os resíduos gerados no
município de Angélica, seguem na tabela abaixo, buscando sempre a redução, reutilização e
reciclagem.

Quadro 09 – Especificação da disposição final para resíduos gerados no município de
Angélica ‐ MS
Tipo de Resíduo

Tratamento

Resíduo Sólido Comercial

Coleta

Disposição Final
Aterro

sanitário

–

Assim, os requisitos para implementar adequadamente um aterro sanitário são
bastante rigorosos e é necessário definir cuidadosamente a ordem de prioridades.

Reaproveitamento

Aterro

do material lenhoso

Classe II A

sanitário

–

Domiciliar Especial

Reciclagem

A estratégia a ser utilizada para a seleção de áreas para a construção de um aterro
sanitário deve observar os seguintes passos:
 seleção preliminar das áreas disponíveis no município ou município

Compostagem
Entulho de Obras

Por outro lado, os fatores econômicos e financeiros não podem ser relegados a
equilibrada.

Compostagem

Resíduo Sólido

diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, as distâncias percorridas, as vias de acesso e

um segundo plano, já que os recursos municipais devem sempre ser usados de forma

Reciclagem

Resíduo Sólido Público

Ainda assim, para a escolha, devem ser considerados outros fatores, tais como os
parâmetros técnicos e as normas já estabelecidas, os aspectos jurídicos associados, as
suas condições, os aspectos políticos e sociais relacionados ao projeto.

Classe II A

Seletiva

Áreas de Proteção Ambiental existentes no município, limita a disponibilidade de áreas
com as dimensões requeridas para a implantação de aterros sanitários.

adjacente no caso de serem firmados termos de convênios;
e/ou

Reaproveitamento

Áreas

licenciadas

para disposição de
material

inerte

–

 determinação do conjunto de critérios para a seleção;
 definição da ordem de prioridade para o atendimento dos critérios
determinados;

Classe II B
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
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Resíduos

Reciclagem

Tecnológicos

Aterro

sanitário

 análise crítica de cada uma das áreas em relação aos critérios

–

estabelecidos e priorizados, de forma que seja selecionada a área cujas

classe I

características naturais atendam a maior parte das condições impostas.

Co‐ Processamento
Resíduos

sólidos

Reciclagem

pneumáticos

Áreas

licenciadas

material

Industrial

Reciclagem
Reaproveitamento

inerte

–

Aterro

sanitário

–

classe

I

�

Co‐

Processamento

Critérios de seleção aplicáveis para as áreas disponíveis

A partir da indicação de áreas disponíveis apresentadas pelo Município, passa‐se
a adotar critérios que indicarão a melhor área para instalação de um aterro sanitário.
Esses critérios de seleção são divididos em três grupos:

Compostagem

 técnicos e legais;
 econômicos e financeiros;

Incineração
CNEN (conselho nacional de energia nuclear)

ambientais.
12.1.

Descaracterização

Resíduo Sólido

necessárias para a adequação da área às exigências técnicas e

para disposição de
Classe II B

Resíduo Sólido

Ao se aplicar a estratégia, são minimizadas as medidas corretivas

 políticos e sociais.

CNEN

Radioativo

Baseando‐se nas premissas estabelecidas nos itens anterior o Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente apontou um área adequada para a
Resíduo Sólido

Reciclagem

Agrícola
Resíduo Sólido de
Serviço de Saúde

Incineração

implantação de um aterro sanitário para deposição de entulhos de obra.

Co‐processamento
Microondas

Vala séptica

Autoclave

Aterro

Incineração

sanitário

–

classe II A (resíduos
esterilizados)

Figuras 09 e 10 ‐ Visão geral da área solicitada para deposição de resíduos inertes de
construção civil
Não foram analisadas outras áreas para os RCC haja vista que o aterro sanitário
intermunicipal já está em fase final de construção.
81
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12.2.

Fechamento do local atual de disposição final

O ano projetado para o fechamento do local de disposição final é 2018, haja vista
a existência de um Termo de Ajuste e Conduta – TAC firmado entre o Ministério Público

Aterro

Inexistente

Concessão

RSE

Inexistente

Concessão

RSS

Inexistente

Concessão

Estadual e a Prefeitura Municipal de Angélica.
Vale ressaltar que, como já exposto, que a coleta seletiva poderá ser
desempenhada por organizações de catadores, que mediante processo de dispensa de
licitação, serão permissionários dos serviços de resíduos sólidos, e não contratados pela
Prefeitura sem prévio processo licitatório.
13.2.

Cobrança dos Serviços

Boa parte dos problemas críticos da gestão dos resíduos sólidos no Brasil está,
historicamente, ligada à falta de cobrança pelos serviços prestados. Esta debilidade
afeta a capacidade de investimentos e manutenção das atividades dos programas
executados e mantidos pelo Poder Público. Ademais, tal fato gera assimetrias à
aplicação dos princípios da igualdade tributária e da justiça fiscal. Nestas condições, nem
sempre o maior gerador de resíduos paga mais pela prestação do serviço que lhe é
ofertado.
Assim, torna‐se imprescindível a elaboração e manutenção de uma boa estrutura
financeira que considere os aspectos relacionados ao controle de custos; ao controle de
arrecadação; à forma de cobrança e à forma de remuneração dos serviços.
13.3.

Controle de arrecadação

Referindo‐se aos tributos provenientes da prestação de serviços ligados à coleta
de resíduos sólidos, cumpre‐nos ressaltar que o Município de Angélica efetiva a sua
PREFEITURA
cobrança, mas não é suficiente para
manter oMUNICIPAL
os serviçosDE
deANGÉLICA
coleta e destinação dos

resíduos sólidos sendo necessário ESTADO
a complementação
comDOrecursos
oriundos da
DE MATO GROSSO
SUL
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13.
13.1.

cobrança de impostos e de recebimento de transferências intergovernamentais. (com

GESTÃO DOS SERVIÇOS

destaque para o FPM). Assim, apontamos para a necessidade de um maior e melhor

Formas de Prestação de Serviços

acompanhamento sobre o lançamento, arrecadação e recolhimento da taxa instituída.
A remuneração decorrente da prestação de serviços na gestão pública, seja

As restrições institucionais têm sido importantes obstáculos para a melhoria e

originária da cobrança de taxa ou tarifa, é classificada como Receita Corrente Tributária

expansão do acesso dos serviços. Capacidade institucional inadequada, incentivos não

e, como todas as receitas públicas, devem ser objeto de Lançamento Fiscal, que vem a

apropriados, desconsideração na prestação de contas à comunidade e ausência de

ser um ato administrativo vinculado e obrigatório com o qual se constituem os créditos

sistema regulatório forte são pontos cruciais que devem ser melhorados para

fiscais e contratuais.

possibilitar a superação do problema.
Entretanto, independente do modelo de gestão adotado, o serviço necessita de
organização adequada, para que seja prestado um serviço de qualidade, planejado para
sua expansão e para fazer frente a possíveis mudanças ao longo do tempo.
Quadro 10 ‐ Forma de prestação de serviços
Serviço
Tipo

COLETA

LIMPEZA URBANA

Forma de

Forma de

Prestação Atual

Prestação Futura

Domiciliar

Terceirizado

Terceirizado

Seletiva

Inexistente

Concessão

RSS

Terceirizado

Terceirizado

Poda

Terceirizado

Primarizado

Varrição

Primarizado

Primarizado

Capina

Primarizado

Primarizado

de

Primarizado

Primarizado

Central

de

Inexistente

Concessão

Tratamento

de

Limpeza
logradouros
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A redução significa adotar hábitos de consumo mais conscientes, assim como

14. CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS

optar por produtos de maior durabilidade e cujo processo produtivo envolveu

Os consórcios intermunicipais possibilitam a ação conjunta entre municípios em
prol de interesses em comum. A união entre municípios limítrofes permitem que a
resolução de problemas e conflitos possa ir além dos limites territoriais. Em geral os
consórcios são consolidados tendo em vista muitas vezes o orçamento escasso de cada
município perante as necessidades de resoluções de problemas de atendimento público.
As possibilidades de consórcios são inúmeras e visam serviços públicos como
obras públicas, atendimentos de saúde, desenvolvimento econômico e programas e
ações na área ambiental, como coleta e disposição final de resíduos e gestão de recursos
hídricos. Em geral os consórcios operam em uma unidade territorial mantendo
autonomia administrativa envolvendo os municípios interessados com contribuição
financeira e fiscal.
Os consórcios intermunicipais para gerenciamento de resíduos sólidos é
comumente utilizado devido aos altos custos para implantação de aterro sanitário,
usinas de compostagem e triagem de resíduos.
O município de Angélica ‐MS firmou um Termo de Convênio para disposição final
de Resíduos Sólidos, integrando sua gestão ao município de Ivinhema ‐ MS.
Esta solução consorciada é economicamente viável se houver para redução de
custos e implantação de tecnologias de destinação final de resíduos sólidos que
minimizem os impactos e o passivo ambiental nestas localidades.

tecnologias limpas.
A reutilização pressupõe criatividade e inovação para identificar novas alternativas
de uso para um produto.
A reciclagem, mais complexa e onerosa, pode ser de escala artesanal ou industrial
e envolve a transformação de materiais.
15.1.

Ações Educativas

Partindo do princípio de que todos são geradores de resíduos e, por conseguinte
co‐responsáveis por seu correto acondicionamento e manejo, entende‐se que o leque
de atores a ser atingido direta ou indiretamente é bastante amplo. Contudo, existem
especificidades sobre como as ações serão levadas a cada um destes grupos.
O espectro de ações previstas é bastante amplo para responder às necessidades
de cada público, em alguns casos as ações serão de caráter mais geral e informativo,
tendo como público a população como um todo, em outros irão subsidiar as ações
operacionais, de fiscalização e de controle social, que podem ser de caráter permanente
ou pontual.
No caso das ações de caráter mais geral e informativo destacam‐se, por exemplo,
ações ligadas ao consumo consciente, ao correto acondicionamento dos resíduos e à
implementação da coleta seletiva, com inclusão social e econômica dos catadores, elo
fundamental da cadeia produtiva de materiais recicláveis.
Para os usuários em geral propõe‐se campanhas informativas nos meios de
comunicação, com destaque para rádios comunitárias, abordando os seguintes temas:
 por que e como segregar na fonte os resíduos gerados;
 calendário de coleta de resíduos recicláveis
 formas de acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos
urbanos;
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 localização, função e modo de operação dos Pontos de Entrega

15.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Voluntária;
 distribuição de folhetos informativos com o calendário de coleta de

O estabelecimento de um programa educativo e informativo parte do pressuposto

resíduos recicláveis e dos serviços colocados à disposição dos

de que é fundamental a participação da sociedade, enquanto responsável por

munícipes;

transformar a realidade em que vive, colocando em suas próprias mãos a possibilidade

 desenvolvimento de atividades teatrais, por estudantes do nível

de agir, assumindo o compromisso com uma nova atitude em favor de uma cidade

médio e universitário, em locais públicos, destacando o bom
comportamento do munícipe na manutenção da limpeza urbana.

saudável. Pressupõe, também, entender o conceito de público como aquilo que convém

No caso mais específico da rede escolar, após a capacitação do corpo de

a todos, construído a partir da sociedade civil e não apenas do Estado.
Neste sentido, as ações educativas são essenciais para o alcance de mudanças
comportamentais individuais e coletivas, sensibilizando a tomada de consciência

professores, diversas atividades podem ser desenvolvidas com foco nos 3Rs. Algumas
ações propostas:

relativa ao papel que cada um deve desempenhar na preservação ambiental e na

 reuniões junto à diretoria das escolas para sensibilização quanto a

manutenção da limpeza das cidades. Para que estas mudanças ocorram de forma efetiva

importância de inserção dos resíduos sólidos na grade curricular, como

é fundamental que a educação ambiental tenha um caráter permanente e não se

tema transversal;
 oficina, do tipo “tempestade de ideias”, reunindo representantes de

restrinja a campanhas esporádicas.
O programa de educação ambiental aqui desenvolvido considera os princípios

diversas secretarias com o intuito de apresentar proposições de como

definidos na Política Nacional de Educação Ambiental e as diretrizes da Política Nacional

a rede de ensino pode contribuir efetivamente com a gestão adequada

de Saneamento. Tem como princípio fundamental a associação entre ações educativas

dos resíduos sólidos e identificar também ações articuladas entre

e atividades operacionais e de fiscalização da limpeza urbana a fim de que o programa
se configure, efetivamente, em um instrumento de promoção da limpeza urbana.
Deve, portanto, articular ações e atores envolvidos com a limpeza urbana e o
manejo dos resíduos sólidos na perspectiva de trabalhar com foco na minimização da
geração dos resíduos, na promoção de mudanças da matriz de consumo, na prevenção
– não sujar – e na busca da qualidade dos serviços prestados.
Esta mudança na matriz de consumo está respaldada, por sua vez, na Agenda 21,
que estabelece que o manejo de resíduos sólidos deve ser feito de forma
ambientalmente saudável, pressupondo, em ordem de importância, a redução ao
mínimo dos resíduos, a reutilização dos materiais e a reciclagem, princípio esse
conhecido como os 3Rs.

diversas secretarias;
 desenvolvimento de trabalho pedagógico com os alunos tendo como
tema gerador o “lixo”, a partir da premissa dos 3Rs: reduzir a geração
de resíduos, reaproveitar e reciclar;
 promoção de visita de representantes da organização de catadores a
diversas escolas para ministrar palestra dirigida a alunos, professores
e funcionários, sobre a importância da segregação dos materiais e do
encaminhamento dos mesmos aos LEVs ou entrega aos catadores
cadastrados.
Outra ação voltada para subsidiar as atividades operacionais de limpeza urbana
diz respeito à população rural. Nas zonas rurais, em decorrência da quantidade de
91
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resíduos gerados e das dificuldades de acesso e da distância, almeja‐se uma frequência
de coleta mais espaçada e voltada, majoritariamente, para a parcela reciclável dos

17. METAS

resíduos. Sendo assim, esta população deverá ser educada sobre o porquê e como
As metas equivalem às etapas necessárias à obtenção dos resultados, as quais

segregar os materiais e, ainda, sobre as alternativas de disposição.
O Poder Público local pode firmar parceria com universidades públicas ou privadas
para que estes ministrem curso de compostagem para esta população. No caso da
parcela reciclável sugere‐se que em cada localidade seja identificada uma área para
armazenar os materiais encaminhados pela própria população, e que, posteriormente,
serão recolhidos pela Prefeitura.

levarão à consecução dos objetivos do PMGRS. As metas apresentadas remetem a
questões específicas e não genéricas e guardam correlação entre os resultados a serem
obtidos e o problema a ser solucionado ou minimizado.
Todas as ações propostas para cumprimento dos Objetivos e Metas estabelecidos
foram conservadoras, portanto, as ações estão pautadas em tecnologias consagradas e
consolidadas no país, devido as mesmas estarem ajustadas a nossa realidade cultural,
econômica, climática e demais variáveis inerentes ao gerenciamento dos resíduos
sólidos.
Contudo, sempre que uma nova tecnologia conseguir demonstrar sua eficácia
através da viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, em consonância com
as variáveis que envolvem o gerenciamento dos resíduos, as ações poderão ser revistas
juntamente com PMGRS.
Quadro 11 ‐ Metas previstas do PMGRS de Angélica – MS
Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

Coletar separadamente dos

Implantar

demais resíduos, os resíduos

Ambiental.

recicláveis

e/ou

reaproveitáveis, de forma à
atender todos os bairros

Programa

de

Educação

2018 a 2022

Implantar Coleta Seletiva, em todos os
bairros

e/ou

demanda

regiões

de

que

geração

através

de

da

resíduos,

justifiquem ter este serviço disponibilizado.
Firmar Convênio com Associações e/ou
Cooperativa de Catadores já existentes.
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Fomentar a Organização de Associações

16.

e/ou

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES
16.1.

Cooperativa

de

Catadores

Regionalizadas.

Objetivo Geral

Implantar Locais de Entrega Voluntária de
Resíduos – LEV’s.

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos de Angélica /MS tem como
objetivo geral orientar o desenvolvimento do sistema de gestão de resíduos sólidos do
município com o estabelecimento de diretrizes e metas para o fortalecimento
institucional,

administrativo

e

de

modernização

tecnológica

com

socioeconômica.
16.2.

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

inclusão
Reduzir em 10% (dez por

Implantar

cento)

Ambiental.

a

quantidade

de

resíduos a serem coletados

Objetivos Específicos

na coleta convencional.

de

Educação

e/ou

demanda

regiões

de

que

geração

de

através

da

resíduos,

gerados

justifiquem ter este serviço disponibilizado.

 Ambiental:

Firmar Convênio com Associações e/ou

a. Prevenção, na origem, da geração de resíduos

Cooperativa de Catadores já existentes.

b. Redução da geração de resíduos sólidos

Fomentar a Organização de Associações

c. Fomento à reutilização, à recuperação e à reciclagem, bem como a

e/ou

valorização dos mesmos

2018 a 2020

Implantar Coleta Seletiva, em todos os
bairros

 Técnico: Melhoria da rede de infraestrutura de coleta e tratamento dos resíduos

Programa

Cooperativa

de

Catadores

Regionalizadas.

d. Prevenção e correção dos impactos ambientais

Implantar Locais de Entrega Voluntária de

 Econômico: Promoção da sustentabilidade econômica do modelo de gestão dos

Resíduos – LEV’s.

resíduos
 Social: Formalização, capacitação, profissionalização e integração completa do
setor informal no manejo de resíduos

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

 Institucional: Fortalecimento institucional e normativo

Segregar 100% dos resíduos

Adequar a estrutura da Unidade de Triagem

recicláveis

de Resíduos Sólidos.

reaproveitáveis

e/ou

2018 a 2022

dispostos

incorretamente e coletados
95
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através

da

coleta

convencional.

Os resíduos recicláveis segregados na usina,

Firmar Convênio com Associações e/ou

devem representar pelo menos 20% (vinte

Cooperativa de Catadores já existentes.

por cento), da quantidade obtida na coleta

Fomentar a Organização de Associações

convencional.

e/ou

Cooperativa

de

Catadores

Regionalizadas.
Implantar Locais de Entrega Voluntária de

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte

Resíduos – LEV’s.

Prazo
Reduzir em 40% (quarenta

Implantação de UTR Unidade de Triagem de

por

Resíduos Sólidos.

cento),

dos

resíduos

coletados a parcela orgânica
a

ser

encaminhado

para

disposição final.

2018 a 2022

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

Implantação do sistema de tratamento de

Desativar a atual área (lixão)

Elaborar e executar PRAD na área do lixão

resíduos através da compostagem.

utilizada

existente.

Implantação

de

Aterro

Sanitário

como

disposição

2018 a 2028

dos resíduos municipais.

para

aterramento dos rejeitos.
Objetivo / Meta

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

Horizonte
Prazo

Ampliar para 100% (cem por

Adequar os serviços de Coleta e Transporte

cento) o atendimento com a

dos Resíduos Sólidos, acompanhando o

coleta de resíduos sólidos em

crescimento vegetativo da população.

Definir

2018 a 2022

novas

áreas,

Elaborar

um

estudo

de

alternativas

ambientalmente adequadas,

locacionais de novas áreas de disposição

para implantação de futuros

final de resíduos sólidos urbanos

2018

locais de disposição final de
resíduos sólidos urbanos

todo o perímetro urbano e
distritos.

Objetivo / Meta

Ações / Programas

a

Coleta,

Transporte, Tratamento e a
Disposição Final de 100%

Ações / Programas

Horizonte

Promover a inclusão social

Implantação da UTR – Unidade de Triagem

dos catadores que atuam no

de Resíduos.

Prazo

Prazo
Promover

Objetivo / Meta

Horizonte

Realizar a Coleta, Transporte, Tratamento e

2018 a 2022

lixão

Disposição Final dos RSSS, gerados nos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
estabelecimentos de saúde que tenham
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Realizar
rigoroso MUNICIPAL
cadastro de
os
PREFEITURA
DE todos
ANGÉLICA
trabalhadores
realizam
a catação
de
ESTADOque
DE MATO
GROSSO
DO SUL
98
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(cem por cento) dos Resíduos

como mantenedor a municipalidade, o

dos

estado e a união.

gerados

nos

estabelecimentos de Saúde
do Município.

2018 2022

materiais recicláveis atualmente no lixão
municipal.
Fomentar a organização dos catadores

Manter atualizado o cadastro de geradores

cadastrados em cooperativa ou associação

de RSSS privados.

de trabalhadores e proporcionar‐lhes a
realização do trabalho de segregação de

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte

materiais, de forma salubre, na UTR – usina

Prazo

de Triagem de Resíduos.

Estruturar os serviços de

Elaborar e executar o plano de limpeza

limpeza pública, voltados a

urbana contemplando a realização dos

manutenção e limpeza das

serviços

vias e logradouros públicos,

raspagem, roçagem, limpeza de bocas de

o

bem como, a remoção e o

lobo e demais serviços correlatos.

associativismo,

manejo dos resíduos sólidos
do sistema de drenagem de
águas pluviais.

de

Instalação

varrição

de

de

vias,

Papeleiras

em

2018 a 2022

Manter assessoria de coordenação dos
trabalhadores associados ou cooperados,

capina,

de forma que os mesmos possam assimilar
trabalho

cooperativado
bem

como,

e/ou

o

instruir

o

mesmos, sobre as melhores oportunidades

pontos

de agregação de valores e venda dos

estratégicos e com auto fluxo de pedestres.

materiais recicláveis.

Manutenção e substituição das papeleiras
já instaladas.
Limpeza e Higienização dos locais onde são
realizados as feiras livres e eventos culturais

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

Implantar sistema de coleta

Implantar

de resíduos tecnológicos, a

Ambiental.

qual deverá ser realizada de
forma
misturar

individual
com

seletiva
convencional).

e

a

(sem
coleta
coleta

Programa

de

Educação

2018 a 2022

Implantar Coleta Seletiva, em todos os
bairros

e/ou

demanda

de

regiões

que

geração

de

através

da

resíduos,

justifiquem ter este serviço disponibilizado.
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20. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

18. INDICADORES E AVALIAÇÃO
Baseada nos objetivos a atender e nas metas a cumprir, a avaliação do Plano deve
contemplar indicadores, procedimentos e mecanismos que permitam realizar a
avaliação dos resultados das ações implementadas, com vistas a aferir a eficiência, a
eficácia e a efetividade, assim como a qualidade dos serviços na ótica do usuário.

Coleta

diferenciada

para

BRASIL ‐ Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. Institui a separação dos resíduos

Diária; 2 ou 3 vezes/semana; 1 vez/semana
RSS

BRASIL ‐ Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico; altera as Leis nos6. 766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11
de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

Índice

Frequência da coleta domiciliar

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. São Paulo, 2010.

revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

Quadro 12 ‐ Indicadores de monitoramento do PMGRS de Angélica – MS
Indicadores

ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos

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

Coleta

Sim / Não

catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

Existência de Licença Ambiental para o aterro

Sim / Não

Saneamento “Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos”. Disponível em:

diferenciada para RCD

BRASIL ‐ Ministério das Cidades– Sistema de Nacional de Informações sobre
<www.snis.gov.br>.

sanitário ou pontos de destinação

BRASIL ‐ Ministério das Cidades. Disponível em: <www.cidades.gov.br)>.

Massa coletada per capita

kg / (habitante/dia)

Taxa de recuperação de recicláveis

%

BRASIL. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio‐PNAD. Brasília‐DF, 2003.

Despesa per capita com RSU

R$ / habitante

PMCG – Prefeitura Municipal de Campo Grande – PMCG, 2006.

BRASIL ‐. Ministério das Cidades ‐ Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.

SEMADES – Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
2006.
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19.

PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA

PERIODICIDADE DA REVISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos de Angélica – MS, será revisado na

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

periodicidade máxima de quatro anos, a contar da data da sua publicação.
Esta periodicidade poderá ser antecipada caso haja fatos supervenientes,
principalmente no concerne aos aspectos tecnológicos relacionados ao Gerenciamento
dos Resíduos Sólidos.

PROGRAMA MUNICIPAL
DE COLETA SELETIVA
“RECICL

ANGÉLICA”

ANGÉLICA, MATO GROSSO DO SUL

101

DEZEMBRO ‐ 2017
1
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PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA
APRESENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA, MS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída para suprir uma lacuna
legislativa existente no país, que tem um histórico de ausência de políticas efetivas e
racionais no tratamento de resíduos, em especial dos resíduos sólidos urbanos.
Ela é o fruto de um longo processo de discussão (quase 20 anos), no decorrer do

Roberto Silva Cavalcanti

qual todas as partes envolvidas amadureceram suas visões para chegar ao consenso

Prefeito Municipal ‐ Gestão 2017‐2020:

possível.
Seu principal marco regulatório é a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, cuja
elaboração contou com ampla participação de diversos setores da sociedade, como

Milton Lissoni

governo, universidades, setor produtivo e entidades civis, entre elas o Movimento

Vice‐Prefeito Municipal

Nacional de Catadores de Material Reciclável, recolhendo os diferentes olhares,
aglutinando inúmeros Projetos de Lei, que foram se somando, sendo unificados e de

Alam Aparecido de Mattos Tombini

alguma forma reconhecidos nesta nova legislação.

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

A gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos são temas em destaque no Brasil,
sendo objeto de políticas públicas, programas governamentais de incentivo à execução
de obras e elaboração de instrumentos de planejamento, bem como assunto de muitas
discussões técnicas, socioeconômicas, políticas e burocráticas.
Neste âmbito, cabe mencionar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
instituída pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que estabelece um
conjunto de diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos. Este dispositivo legal em
conjunto com seu respectivo decreto regulamentador, busca permitir o fortalecimento
da capacidade de planejamento e gerencial relacionada à prestação dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tornando‐os mais eficientes
e, consequentemente promovendo um ambiente equilibrado e salutar para a população
brasileira. Para tanto, coerentemente estabelece a importância de elaboração de
instrumentos de gestão específicos, dentre os quais destacam‐se o Plano Nacional de
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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Resíduos Sólidos, os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos, Planos Intermunicipais e
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
O presente documento corresponde à Minuta para Discussão do Plano Municipal
de Coleta Seletiva – PMCS no que concerne à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de

ELABORAÇÃO

Angélica – MS, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente.
O Programa Municipal de Coleta seletiva visa estabelecer um planejamento das

DADOS DA INSTITUIÇÃO

ações de Gestão de resíduos no município, atendendo aos princípios da Política Nacional
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de Saneamento Básico (Lei n° 11.445/07), como também da Política Nacional de
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Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/10) com vistas à melhoria da salubridade ambiental, à
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proteção dos recursos hídricos e à promoção da saúde pública.
Ressalta‐se que o alcance das metas estabelecidas neste Plano, depende de vários
fatores, como o envolvimento e atuação dos agentes públicos responsáveis por sua
implementação, da sociedade em geral e da iniciativa privada. E depende de modo
fundamental, da ação positiva de cada cidadão dentro das suas responsabilidades em
cada projeto, que deverá ser implantado de acordo com os programas estabelecidos no
PMGRS de Angélica, e em Projetos e Programas relacionados ao gerenciamento de
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resíduos sólidos. A adesão das pessoas aos projetos que serão colocados em prática pela
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prefeitura é que irá influenciar nos resultados futuros.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA
A Lei nº 12.305, de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações
adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com

2. DIAGNÓSTICO
2.1 Aspectos Legais
Na regulação de qualquer atividade e/ou procedimento do comportamento do ser

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao

humano, o aparato legal tem papel prioritário e decisivo no atendimento das condições

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Ainda de acordo com

pré‐estabelecidas.

tal Lei a elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos é

Na área de meio ambiente a presença da lei é ainda mais marcante e necessária,

condição para que os Municípios possam ter acessos a recursos da União, ou por ela

uma vez que entram em jogo os interesses econômicos das pessoas e empresas em

controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana

detrimento da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.

e ao manejo de resíduos sólidos.

Na área de limpeza pública e principalmente no que se refere ao gerenciamento

Como “regras fundamentais” para a gestão dos resíduos sólidos, assegurando a
saúde da população e a proteção do ambiente, bem como a garantia de regularidade,
continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, adotam‐se as seguintes prioridades:

dos resíduos sólidos, a legislação serve como principal instrumento de ordenação,
planejamento, controle e fiscalização das atividades do setor.
Os aspectos legais relativos aos resíduos sólidos têm sido disciplinados pela União,
que legisla sobre normas de âmbito geral, pelos Estados, que legislam de forma
complementar a União e, pelos Municípios de forma detalhada, através de suas posturas

 A não geração;

municipais, quando se tratam de assuntos ligados aos resíduos sólidos domiciliares e aos

 A redução;

serviços de limpeza pública.
Para orientar a correta destinação dos diversos resíduos gerados no Município de

 O reuso;
 A reciclagem;

Angélica, elaborou‐se o PMGRS de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos,

 A recuperação, incluindo a valorização energética e compostagem; e

Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 e as principais normas técnicas.
A definição das responsabilidades, dos padrões, dos custos, do sistema de

 O tratamento e a destinação final adequadas.
O objetivo geral do PMCS é de estabelecer um planejamento das ações de
gerenciamento de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos de forma que
atenda aos princípios da política nacional e que seja construído por meio de uma gestão
participativa, envolvendo a sociedade de maneira organizada no seu processo de
elaboração.
Este Plano, portanto, tem como objetivos a melhoria da salubridade ambiental, a

financiamento dos mecanismos de operação, controle e fiscalização agrupados em uma
lei específica de limpeza pública, torna‐se imprescindível para o gerenciamento
adequado e auto‐sustentável dos resíduos sólidos no município.
Outra atividade que deverá compor a lei no setor de limpeza pública é a cobrança
pelos serviços prestados pelo município, fomentando um sistema eficiente e adequado
de gerenciamento dos resíduos.

proteção dos recursos hídricos, a universalização dos serviços, o desenvolvimento
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12

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10

 Diagnóstico da situação dos processos de gestão de resíduos
sólidos no município;
 Definição

de

objetivos,

metas

e

alternativas

para

o

desenvolvimento dos serviços necessários;
 Estabelecimento de ações necessárias para atingir os objetivos e
as metas;
 Desenvolvimento de mecanismos e procedimentos para a
avaliação sistemática das ações programadas e institucionalização do programa
municipal de coleta seletiva, entre outros.

2.2. Aspectos Socioeconômicos e Ambientais
2.2.1. Caracterização do Município
O município de Angélica está localizado no sul da região Centro‐Oeste do Brasil, á
sudoeste de Mato Grosso do Sul (Microrregião de Iguatemi no Vale do Ivinhema) e na
divisa com Paraná/São Paulo. Possui latitude de 22º09’12” Sul e longitude de 53°46’16”
Oeste. Distâncias:


261 Km da capital estadual (Campo Grande)



1.238 km da capital federal (Brasília).

Segundo estimativa da população publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) Angélica conta com 10.304 habitantes.
2.2.2. História Política
No ano de 1957 vieram Manoel Isidoro Martins, Messias Garcia Duarte, Ovídio
Gomes de Oliveira e Ediberto Celestino de Oliveira, então os primeiros a chegar ao
território. E depois chegou a família Wolff (Benigno Wolff e Ricardo Wolff).
Pela Lei N.° 2.098, de 20 de dezembro de 1963 foi transformada em distrito de
Dourados e o município foi criado pela Lei Estadual nº 3691 de 13 de maio de 1976
autonomizando‐se do Município de Dourados. Em 1977 é criado o estado de Mato
Grosso do Sul, a qual Angélica faz parte atualmente.
2.3. Caracterização Ambiental
Dados de clima, geologia, geomorfologia e solos constam no Atlas de Mato Grosso
do Sul (MATO GROSSO DO SUL, 1989).

13
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PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA
A separação fitogeográfica coincide com a geológica, com a Formação Santo

2.3.1. Geologia

Anastácio sob Cerrado e a Formação Caiuiá na Floresta Estacional Semidecidual (SEMAC,

A sub‐bacia do Rio Ivinhema apresenta cinco formações geológicas: Serra Geral,
Caiuá, Santo Anastácio, aluviões atuais e Ponta Porã. As formações predominantes são
Serra Geral e Caiuá, sendo que as formações aluviais ocorrem de Porto Caiuá até

2010).
Na Grande Dourados havia a famosa “Mata de Dourados”, ou Floresta Estacional
Semidecidual (FURTADO et al., 1982; SCIAMARELLI, 2005).

Anaurilândia às margens dos rios Ivinhema, Baía e Paraná (MATO GROSSO DO SUL,

A Floresta Estacional Semidecidual é a Mata Atlântica de Interior (RAMOS et al.,

2006). As formações mais antigas, areníticas, são Caiuiá e Adamantina, e as mais

2008). A vegetação terrestre é composta de formações florestais variadas e de campos,

recentes, Aluviões Atuais; no leste da UPG, nos divisores e água, há uma pequena franja

que são inundáveis (ASSIS, 1991). As florestas ripárias também são do tipo Floresta

da Serra de Maracaju, com basalto e arenito (SEMAC, 2010).

Estacional Semidecidual, com uma zona alagável com muito ingá (Inga vera) e
orquídeas, favorecida pela umidade do ar advinda do rio, enquanto a vegetação de Mato

2.3.2. Geomorfologia

Grosso do Sul geralmente é escassa em epífitas.

A declividade geral é no sentido SE, o ponto mais alto sendo a nascente do Rio

degradados por retirada de madeira, com muita regeneração de lianas e árvores

Da Floresta Estacional Semidecidual restam poucos remanescentes, geralmente

Dourados, a 618 m alt., e o mais baixo, na foz do Rio Ivinhema, junto ao Rio Paraná, a

pioneiras; algumas espécies características importantes da floresta original são perobas

234 m (MATO GROSSO DO SUL, 2012). No mapa de potencial geoambiental, a bacia é

(Aspidosperma spp.), cedro (Cedrela fissilis), jequitibá (Cariniana estrellensis), e

dividida em Sub‐bacias Meridionais, Planaltos Rampeados e Vale do Rio Paraná (SEMAC,

guajuvira (Patagonula americana) (SILVA et al., 2011b).

2010).

Na planície dos rios Paraná e Ivinhema ocorrem Formações Pioneiras (FURTADO

O Vale do Rio Paraná é constituído pelos vales do Rio Paraná e de seus afluentes,

et al., 1982; SEMAC, 2010), de vegetação herbáceo‐arbustiva a arbórea, e que não

com altitude entre 250 e 300 m, na maior parte sem deficiência hídrica para a vegetação

avança na sucessão para Floresta Aluvial onde o solo é mal drenado, além de vegetação

devido à grande disponibilidade de água no solo (SEMAC, 2010). No baixo curso do

aquática.

Ivinhema há planícies, leques aluviais e superfícies erosivas, terraço alto, terraço médio

A Floresta Aluvial ou ripária contém árvores como ingá (Inga vera), canela (Ocotea

com grande quantidade de depressões e lagos, e terraço baixo com planícies, leques

diospyrifolia e outras Lauráceas), louro‐mole (Cordia sellowiana), marinheiro (Guarea

aluviais e superfícies erosivas; a Planície divide‐se em alta e baixa, uma superfície plana

guidonia), figueiras (Ficus spp.), morcegueira (Andira inermis), olho‐de‐boi (Ormosia

cuja largura aumenta para montante, sendo inundada pelo Rio Ivinhema, exceto

arborea), pau‐alho (Gallesia integrifolia), sangra‐d’água (Croton urucurana), esponja

próximo ao terraço baixo soerguido (FORTES, 2003).

(Apeiba tibourbou) e maria‐mole (Symplocos uniflora).
Em partes mais encharcadas ocorrem espécies de menor porte, da flora da Mata
Atlântica, como açoita‐cavalo (Luhea divaricata), corticeira (Erythrina cristagalli) e
sarandi (Cephalanthus glabratus). É importante ressaltar que a mata ciliar pode estar
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
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da várzea há remanescentes de floresta semidecidual, como canafístula (Peltophorum

Clima

dubium), bálsamo (Pterogyne nitens), e de cerradão, como pindaíba (Xylopia aromatica),

A precipitação média anual é de 1.400 a 1.700 mm, sendo novembro‐janeiro o
trimestre mais chuvoso e as menores precipitações ocorrem nos meses de inverno

jacarandá‐do‐campo (Machaerium acutifolium) e pau‐terra (Qualea parviflora).
As florestas foram quase todas substituídas por pastagens e vegetação secundária
(ASSIS, 1991). Em muitos trechos a vegetação foi removida até a margem dos cursos

(MATO GROSSO DO SUL, 2006).
A temperatura média anual de 20 a 22°C, no inverno de 15 a 19°C e no verão de

d’água. A floresta ripária tende a se recuperar, em parte, através de diásporos

23 a 26°C (MATO GROSSO DO SUL, 2006). Ao norte e noroeste do município de

transportados por água e animais, principalmente aves. Junglos & Morais (2011)

Ivinhema, o clima é úmido, entre 1.750 a 2.000 mm anuais (SEMAC, 2010).

encontraram espécies pioneiras predominantes em fragmentos de mata ciliar no
município de Ivinhema, como embaúba (Cecropia pachystachya), pau‐pombo (Tapirira
guianensis), tapiá (Alchornea triplinervia) e sabiazeira (Miconia chamissois). Como o

2.3.4.

nome de algumas indica, todas são árvores ornitocóricas. As florestas do Alto Paraná em

Solos

Taquarussu são ricas em Myrtaceae (Eugenia, Psidium) e Lauraceae (Nectandra),

Na UPG Ivinhema predominam os latossolos, sendo que o Latossolo Roxo ocupa

podendo ter variação estrutural devidas a diferenças sucessionais e de grau de

46% da área, concentrada na Grande Dourados até a borda da Serra de Maracaju,

antropização, mas embaúba (C. pachystachya) e ingá (Inga vera) foram comuns

seguido de Latossolo Vermelho‐Escuro, com 38%, com maior ocorrência na porção leste

(ROMAGNOLO & SOUZA 2000). Nas florestas mais inundáveis é muito frequente o

da bacia, ambos encontram‐se praticamente desprovidos de vegetação natural,

bacupari (Rheedia gardneriana) (ASSIS, 1991).

utilizados com lavouras e pastagens (Oliveira et al. 2000). Pela classificação atual são

Os campos úmidos têm macega (Saccharum asperum, S. villosum), rabo‐de‐lobo
(Andropogon hypogynus), capim‐santa‐fé (Panicum prionitis), capim‐navalha (Paspalum

todos Latossolos (EMBRAPA, 2006).
No município de Angélica predomina Latossolo vermelho‐amarelo, com baixa

virgatum), felpudo (P. plicatulum), taquarinha (Arundinella hispida), Asteráceas

fertilidade natural, com textura argilosa ou média; junto a algumas drenagens, há

(Clibadium armanii, Melanthera latifolia), Gentianáceas, Melastomatáceas (Clidemia

Nitossolos de textura arenoso‐média e arenoso‐argilosa, também Planossolo álico

bullata, Desmoscelis villosa, Rhynchanthera novemnervia), Ludwigia sericea, e invasoras

(SEMAC, 2010).

exóticas como braquiárias (Urochloa arrecta, U. humidicola, U. mutica).
Há alguns estudos sobre a flora do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema
(PEVRI), como de Rubiaceae, com 45 espécies, na maioria ervas e arbustos, e algumas

2.3.5. Cobertura vegetal

árvores como jenipapo (Genipa americana) e sarandi (Cephalanthus glabratus) (PEREIRA

A vegetação da bacia do rio Ivinhema, de nordeste ao sudeste, está na transição
Cerrado/Floresta Estacional Semidecidual, ou Mata Atlântica. Ao norte do Rio Ivinhema
predomina Cerrado e ao sul, Floresta Estacional Semidecidual (SEMAC, 2010).

& KINOSHITA, 2013).
A área do atual PEVRI, de 73 mil ha, já havia sido drenada e transformada em
pastagem cultivada de braquiárias (Urochloa spp.). Hoje a recuperação da vegetação
original é impedida por incêndios das pastagens remanescentes e capins altos nativos
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como rabo‐de‐burro (Andropogon bicornis), que geram muita biomassa combustível.
Apenas pequenas ervas com xilopódio ou rizoma sobrevivem, p. ex., feijãozinho
(Eriosema crinitum, Galactia sp.), perpétua (Gomphrena celosioides), Turneráceas,
Vernonia spp., Zornia reticulata, ou anuais.
2.3.6. Uso do Solo
O uso predominante do solo é para pastagem cultivada, com braquiárias
(Urochloa spp.) e colonião e outras variedades da mesma espécie (Megathyrsus
maximus). Na chamada bacia leiteira, que é grande, as pastagens são principalmente de
campos secundários de grama‐forquilha ou grama‐mato‐grosso (Paspalum notatum),
que é a que sobrevive sob a excessiva lotação, suplementada com capim‐napier, cana‐
de‐açúcar, milho, etc., e resíduos de lavoura.
Também são utilizadas como pastagem as áreas úmidas, não interpretadas como
APPs porque não têm buriti (Mauritia flexuosa).
Quanto à vulnerabilidade ambiental, a bacia do Ivinhema apresenta predominância das
classes medianamente estável (49%) e moderadamente vulnerável (42%), entretanto,
as partes leste e sudeste são mais vulneráveis, enquadradas como moderadamente
vulnerável (SOARES FILHO & SOUZA FILHO, 2011), onde estão as várzeas e os buritizais.
2.3.7.

Aspectos Demográficos

Figura 01 – Situação da Disposição Final dos RSD no estado de Mato Grosso do Sul.
Fonte: IEAMA/TCE‐MS
3.1. Classificação dos Resíduos

População: 10.149 habitantes
População Urbana: 8.103 habitantes

A classificação dos resíduos sólidos adotada segue documentos técnicos e

Índice de Desenvolvimento Humano: 0,697

apresenta a seguinte terminologia e definição:

PIB per capta: 43.858,29

I ‐ quanto à origem:
a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
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b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros
e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;

3.

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados

Conforme dados do Panorama dos Resíduos Sólidos elaborado pela Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) em 2010, o
crescimento e enriquecimento geral da população e avanços tecnológicos na indústria
alimentícia e na indústria de embalagens trouxeram impactos ao setor de limpeza
urbana. Portanto, no Brasil houve aumento de descartes de restos e objetos,
proveniente de um novo comportamento social e de novos produtos derivados do
petróleo.

nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações
industriais;
g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA;
h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e

Estima‐se que no Brasil são geradas diariamente 182.828 toneladas de resíduos
sólidos urbanos e que desse montante 11% não são coletados.

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e
escavação de terrenos para obras civis;

Atualmente praticamente a totalidade dos municípios brasileiros recebe o serviço
de coleta de resíduos domiciliares porta‐a‐porta com regularidade e de maneira
contínua, considerando sua área urbana.

i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos,

O cenário atual (2010) das condições técnicas de disposição de resíduos no solo
apresenta percentuais de 57,6% dos municípios com sistemas de destinação final
adequada e 42,4% dos municípios apresentando sistemas de destinação final não‐

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
II ‐ quanto à periculosidade:
a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de

adequado. Quanto à situação de disposição e tratamento dos resíduos sólidos de

inflamabilidade,

serviços de saúde (RSS) das 1.100 toneladas produzidas diariamente, apenas 30%

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à

corrosividade,

reatividade,

toxicidade,

patogenicidade,

saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma

recebem tratamento adequado conforme a legislação pertinente (CONAMA 257).
A quantidade média coletada de lixo diariamente por habitante do País é de cerca
de 1,079 kg.
A região Centro Oeste apresenta um geração “per‐capita” de 1,119 kg/hab/dia.
O conhecimento da situação atual da gestão de resíduos sólidos de Angélica é
primordial para que a Administração Municipal possa estabelecer um modelo de
gerenciamento que propicie uma melhora na qualidade de vida da população e a
preservação do meio ambiente.

técnica;
b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Com o objetivo de harmonizar a classificações apresentadas e já instituídas
nacionalmente, de atender aos pressupostos técnicos descritos anteriormente, bem
como satisfazer a metodologia adotada no contexto operacional municipal, propõe‐se
que os resíduos gerados no Município de Angélica sejam identificados e classificados
21

19

32/45

Diário Oficial
Angélica MS

ANO IX Nº 1276

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 775/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

Terça-feira, 09 de janeiro
ESTADO DE de
MATO2018
GROSSO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA
quanto a sua origem e quanto a sua periculosidade, observados os preceitos emanados

orgânicos, já os escritórios, bancos e lojas os resíduos

pela NBR 10.004.

predominantes são o papel, plástico, vidro entre outros. Os

O Quadro 01 apresenta os resíduos classificados em conformidade com os locais

resíduos comerciais podem ser divididos em dois grupos

nos quais foram originados e em conformidade com sua natureza física, composição

dependendo da sua quantidade gerada por dia. O pequeno
gerador

química, quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente. Já o Quadro 03 mostra a

Secos

Natureza

Público

exemplo: metais, papéis, plásticos, vidros, etc. Molhados
Os resíduos úmidos são os resíduos orgânicos e rejeitos como,

Úmidos

por exemplo: resto de comida, cascas de alimentos, resíduos

podem‐se incluir restos de alimentos, frutas, verduras,
legumes, flores, plantas, folhas, sementes, restos de carnes e

São os resíduos provenientes dos serviços de limpeza urbana

resíduos descartados irregularmente pela própria população,

Serviços de
Saúde

Segundo a Resolução RDC nº 306/04 da ANVISA e a Resolução
RDC nº. 358/05 do CONAMA, os resíduos de serviços de “saúde
são todos aqueles provenientes de atividades relacionados
com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive de

pode ser utilizada na compostagem sendo transformados em

assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios

fertilizantes e corretivos do solo, contribuindo para o aumento

analíticos de produtos para saúde; necrotérios; funerárias e

da taxa de nutrientes e melhorando a qualidade da produção

serviços onde se realizem atividades de embalsamamento;

agrícola.

serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de

Todo material que não possui origem biológica, ou que foi

manipulação; estabelecimento de ensino e pesquisa na área de

produzida por meios humanos como, por exemplo: plásticos,

saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de

metais, vidros, etc. Geralmente estes resíduos quando

produtos

lançados diretamente ao meio ambiente, sem tratamento

farmacêuticos;

importadores,

distribuidores

unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de

Resíduos

Classe II A

Aqueles que não se enquadram nas classificações

acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares”. E

Classe II –

–

de resíduos classe I – perigosos ou de resíduos

também de acordo com essas mesmas resoluções, os resíduos

potenciais

Não

de serviços de saúde são classificados conforme o Quadro 03.

Inertes
classe II B – inertes, nos termos da NBR 10. 004. Os
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ao

meio

ambiente*

Não

resíduos classe II A – Não inertes podem ter

perigosos

propriedades

tais

como:

biodegradabilidade,

combustibilidade ou solubilidade em água. (ex.:
restos de alimentos, resíduo de varrição não

Quanto à

Resíduos

Pilhas e

origem

Especiais

Baterias

origem

de

corrosividade,

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de

cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag),

uma forma representativa, segundo ABNT NBR

lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn) entre outros

10007, e submetidos a um contato dinâmico e

compostos.

estático com água destilada ou deionizada, à

negativos sobre o meio ambiente, principalmente

Esses

metais

causam

impactos

temperatura ambiente, conforme ABNT NBR

ao homem se expostos de forma incorreta.

10006, não tiverem nenhum de seus constituintes

Portanto

solubilizados a concentrações superiores aos

gerenciamento

padrões de potabilidade de água, excetuando‐se

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição

existe

a

necessidade

ambiental

adequado

de

um

(coleta,

aspecto, cor, turbidez, dureza esabor. (ex.: rochas,

final correta), uma vez que descartadas em locais

tijolos, vidros, entulho/construção civil, luvas de

inadequados, liberam componentes tóxicos, assim
contaminando o meio ambiente.

São os resíduos gerados das atividades diárias nas residências,

Lâmpada

também conhecidos como resíduos domiciliares. Apresentam

s

pesado altamente tóxico o “Mercúrio”. Quando

em torno de 50% a 60% de composição orgânica, constituído

Fluoresce

intacta, ela ainda não oferece perigo, sua

por restos de alimentos e o restante é formado por embalagens

ntes

contaminação se dá quando ela é quebrada,

A lâmpada fluorescente é composta por um metal

queimada ou descartada em aterros sanitários,

em geral, jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, papel
higiênico, fraldas descartáveis e uma grande variedade de

assim, liberando vapor de mercúrio, causando

outros itens. A taxa média diária de geração de resíduos

grandes prejuízos ambientais, como a poluição do
solo, dos recursos hídricos e da atmosfera.

domésticos por habitante em áreas urbanas é de 0,5 a 1
Kg/hab.dia para cada cidadão, dependendo do poder aquisitivo
da população, nível educacional, hábitos e costumes.
Comercial

características

contidos em pilhas e baterias são: chumbo (Pb),

borracha, isopor, etc.).
Doméstico

possuindo

Resíduo Perigoso de Classe I. Os principais metais

espumas, materiais cerâmicos, etc.)
Classe II B – Inertes

As pilhas e baterias contêm metais pesados,
reatividade e toxicidade, sendo classificadas como

perigoso, sucata de metais ferrosos, borrachas,

Quanto à

e

produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro;

prévio, apresentam maior tempo de degradação.

riscos

o

e terrenos, restos de podas de árvores, corpos de animais, etc.),

ossos, papéis, madeiras, etc.. A maioria dos resíduos orgânicos

aos

como

como entulhos, papéis, restos de embalagens e alimentos.

química

Quanto

considerado

limpeza de feiras livres. Também podem ser considerados os

São os resíduos que possuem origem animal ou vegetal, neles

composição

Inorgânicos

ser

(varrição de vias públicas, limpeza de praias, galerias, córregos

Molhados/

Orgânicos

pode

esse limite.

Os resíduos secos são os materiais recicláveis como, por

de banheiro, etc.
Quanto à

resíduos

gerador é o estabelecimento que gera um volume superior a

Quadro 01 ‐ Classificação dos resíduos sólidos
Quanto a

de

estabelecimento que gera até 120 litros por dia, o grande

classificação dos resíduos de Saúde.

Os

resíduos

variam

de

acordo

com

a

atividade

dos

estabelecimentos comerciais e de serviço. No caso de
restaurantes,

bares

e

hotéis

predominam

os

resíduos

Óleos

Os óleos são poluentes devido aos seus aditivos

Lubrifican

incorporados. Os piores impactos ambientais

tes

causados por esse resíduo são os acidentes
envolvendo derramamento de petróleo e seus
derivados nos recursos hídricos. O óleo pode
causar intoxicação principalmente pela presença

23

de compostos como o tolueno, o benzeno e o
25
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xileno, que são absorvidos pelos organismos

reciclagem/recuperação, tais como os produtos

provocando câncer e mutações, entre outros

oriundos do gesso.

distúrbios.
Quanto à

Pneus

origem

Classe D

construção, tais como: tintas, solventes, óleos, ou

usados estão espalhados em aterros sanitários,

aqueles contaminados oriundos de demolições,

terrenos baldios, rios e lagos, segundo estimativa

reformas e reparos de clínicas radiológicas,

da

Associação

Nacional

da

Indústria

instalações industriais.

de

Pneumáticos – ANIP (2006). Sua principal matéria‐

Industrial

prima é a borracha vulcanizada, mais resistente

alimentícia, entre outras. São resíduos muito variados que

e, quando queimada a céu aberto, gera enormes

apresentam

quantidades de material particulado e gases
tóxicos, contaminando o meio ambiente com

de resíduo necessita de um tratamento adequado e especial
pelo seu potencial poluidor. Adota‐se a NBR 10.004 da ABNT

pneus acumulam água, formando ambientes

para classificar os resíduos industriais: Classe I (Perigosos),

propícios para a disseminação de doenças como a

Classe II (Não perigosos), Classe II A (Não perigosos ‐ não

dengue e a febre amarela. Devido a esses fatos, o

inertes) e Classe II B (Não perigosos inertes).

descarte de pneus é hoje um problema ambiental
Quanto à

Agrícola

origem

contaminadas

oriundos

pesticidas

e

fertilizantes

químicos,

penalidades mais rigorosas para o manuseio inadequado

fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas,

destes resíduos faz com que sejam misturados aos resíduos

bactericidas, vermífugos. As embalagens de
resíduos

com

utilizados na agricultura. A falta de fiscalização e de

mesmo no ambiente doméstico como: inseticidas,

são

Originados das atividades agrícolas e da pecuária, formado
basicamente por embalagens de adubos e defensivos agrícolas

químicos usados na lavoura, na pecuária e até

agrotóxicos

ser

escórias, vidros, cerâmicas etc. Nesta categoria também, inclui

ambiental, mas também de saúde pública, se

Agrotóxicos

podendo

a grande maioria dos resíduos considerados tóxicos. Esse tipo

deixados em ambiente aberto, sujeito a chuvas, os

Os agrotóxicos são insumos agrícolas, produtos

diversificadas,

ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal,

abandonados não apresentam somente problema

de

características

representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou

carbono, enxofre e outros poluentes. Esses pneus

grave ainda sem uma destinação realmente eficaz.

São os resíduos gerados pelas atividades dos ramos industriais,
tais como metalúrgica, química, petroquímica, papelaria,

que a borracha natural, não se degrada facilmente

Embalagens

São os resíduos perigosos oriundos do processo de

No Brasil, aproximadamente100 milhões de pneus

comuns e dispostos nos vazadouros das municipalidades, ou o

dessas

que é pior sejam queimados nas fazendas e sítios mais

atividades e possuem tóxicos que representam

afastados, gerando gases tóxicos. O resíduo proveniente de

grandes riscos para a saúde humana e de
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
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das embalagens possui destino final inadequado

pesticidas é considerado tóxico e necessita de um tratamento

sendo descartadas em rios, queimadas a céu

especial.

aberto, abandonadas nas lavouras, enterradas
sem critério algum, inutilizando dessa forma áreas
agricultáveis e contaminando lençóis freáticos,
solo e ar. Além disso, a reciclagem sem controle

Quadro 02 ‐ Classificação dos resíduos de serviço de saúde
GRUPO

ou reutilização para o acondicionamento de água

GRUPO B

e alimentos também são considerados manuseios

(Químicos)

origem

Construção

Classe A

Civil /
Entulho

produtos

antimicrobianos;

citostáticos;

antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores;

resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela

agregados, tais como:

Portaria MS 344/98 e suas atualizações. Resíduos de saneantes,

� De construção, demolição, reformas e reparos

desinfetantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados;

de pavimentação e de outras obras de infra‐

reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por

estrutura,

de

estes. Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).

terraplanagem; � De construção, demolição,

inclusive

Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises

reformas e reparos de edificações: componentes

clínicas

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de

classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e

revestimento,

entre

solos

provenientes

outros),

argamassa

e

demolição de peças pré‐moldadas em concreto
(blocos,

tubos,

meios

fios,

entre

outros)

produzidas nos canteiros de obras.

Classe C

e

drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como

concreto; � De processo de fabricação e/ou

Classe B

hormonais

anti‐retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias,

inadequados.
Quanto à

DESCRIÇÃO
Produtos

Demais

produtos

considerados

perigosos,

conforme

reativos).
GRUPO C

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham

(Rejeitos

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção

Radioativos)

especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é
imprópria ou não prevista. Enquadram‐se neste grupo os rejeitos

São materiais recicláveis para outras destinações,

radioativos ou contaminados com radionuclídeos, proveniente de

tais como: plásticos, papel/papelão, metais,

laboratórios de análises clinica, serviços de medicina nuclear e

vidros, madeiras e outros.

radioterapia, segundo a resolução CNEN‐6.05

São os resíduos para os quais não foram

GRUPO D

desenvolvidas

aplicações

(Resíduos

descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, material

economicamente viáveis que permitam a sua

Comuns)

utilizado em anti‐sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e

tecnologias

ou

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças

outros similares não classificados como A1; Sobras de alimentos e do
preparo de alimentos; Resto alimentar de refeitório; Resíduos
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3.2.1. Resíduos Especiais
provenientes das áreas administrativas; Resíduos de varrição, flores,

3.2.1.1. Pneus

podas e jardins Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde
Grupo E
(Perfurocortantes)

Os pneumáticos descartados no município são recolhidos e, armazenados pela

Materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de
limas

empresa Ecopneus ‐ Reciclagem de Pneus Ltda., a qual mantém um contrato com a

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP, cujo objeto é o tratamento e

capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os

destino final destes resíduos.

barbear,

agulhas,

escalpes

ampolas

de

vidro,

brocas,

utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta
sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

Esta empresa realiza a reciclagem, através da transformação da borracha em um
agregado para o concreto e destina o Aço extraído dos pneus para as indústrias de metal.

Fonte: ANVISA/CONAMA, 2006

Figura 3 e 4 – Destinação de pneus inservíveis pela empresa Ecopneus ‐ Reciclagem de Pneus
Ltda.

3.2.1.2. Embalagens de Agrotóxicos
No que concerne a legislação estadual, a Lei nº 2.951, de 17 de dezembro de 2004
dispõe sobre o uso, a comercialização e o armazenamento dos agrotóxicos, seus
componentes e afins, no Estado de Mato Grosso do Sul, e outras de providências e o
decreto nº 12.059, de 17 de março de 2006 regulamenta a referida Lei.
A coleta de embalagens de agrotóxicos do município de Angélica é realizada pelo
INPEV anualmente em data estabelecida pela Unidade do INPEV de Naviraí.
.
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3.2.1.3. Resíduos da Construção
Em Angélica, não existe programa para coleta de entulho de pequenos geradores,

3.2. Coleta Convencional de Resíduos

apenas ocorre ação corretiva com relação aos problemas detectados no município, uma
A coleta domiciliar urbana de Angélica e distrito de Ipezal é realizada por duas

vez que existe um número elevado de pontos de depósito irregular deste tipo de resíduo
em fundos de vale e terrenos baldios.

empresas privadas, contratada da Prefeitura Municipal.
‐se de acordo com um roteiro otimizado que subdivide a cidade em 13 (treze)

Os resíduos da construção civil coletados em pontos de disposição irregular têm

setores, que possuem frequência de coleta semanal conforme tabela abaixo:

como destino a estabilização de pontos de erosão e/ou que sofreram com a retirada

Quadro 3 ‐ Programa de coleta convencional de resíduos sólidos no município de
Angélica ‐ MS

irregular de solo para usos diversos.

Frequência semanal

Turno

Bairros: Paloma, COHAB Rachid Neder, Industrial,
Esplanada, Imperial, Centro, Alvorada, Bela Vista, Portal
do Sol

Bairro/Setor

3x por semana: segunda,
quarta e sexta

M

Mutum, Cerejo, Santa Clara, Jardim das Flores, Das
Nações, Esperança, Ouro Verde, Alvorada, Antônio, Mota
Ramos)

3x por semana: Terça e
quinta

M

Distrito de Ipezal

3x por semana: segunda,
quarta e sexta

M

3.2.1.4. Resíduos dos Serviços de Saúde
Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles oriundos de quaisquer
atividades, de natureza médico‐assistencial humanos ou animal ‐ clínicas odontológicas,
veterinárias, farmácias, centros de pesquisa ‐ farmacologia e saúde, medicamentos
vencidos, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias (ANVISA, 2006).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da resolução RDC
n°306/2004 dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde. Esta resolução já atribuía aos serviços geradores dos resíduos de

São utilizados dois caminhões compactadores para coleta e transporte dos

serviços de saúde (RSS) a responsabilidade de elaboração do Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).

resíduos sólidos coletados:

Conforme resolução CONAMA n° 358/2005, a qual dispõe sobre o tratamento e a
disposição dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, é de
responsabilidade dos geradores de resíduos de serviço de saúde o gerenciamento dos
resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos
ambientais e de saúde pública e ocupacional.
Verificou‐se que o sistema de coleta, transporte dos resíduos oriundos de serviços
de saúde nos estabelecimentos públicos e privados do Município Angélica é realizado
pela empresa terceirizada, Ambiental, com sede em Curitiba, tal situação existe desde

Figura 2 ‐ Caminhão com prensa utilizado para coleta de resíduos sólidos urbanos em Angélica
– MS.
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abril de 2017 após a prefeitura se reunir com os estabelecimentos geradores e passar
tal responsabilidade para os mesmos.
Ressalta‐se se que os resíduos de saúde gerados pelos estabelecimentos públicos
também são destinados pela empresa supracitada.

3.2.2. Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos
Atualmente a operação do local de disposição final não está totalmente em
desconformidade com os regulamentos e normas específicas (NBRs).
Os resíduos sólidos urbanos gerados em Angélica e do Distrito de Ipezal são
dispostos em áreas inadequadas, sem licenciamento, haja vista a indisponibilidade de
área adequada para esse fim.
Os resíduos depositados passam por uma triagem por catadores que realizam as
atividades de forma precária expostos a vários riscos.

Figura 6 ‐ Visão geral da área de deposição de resíduos sólidos do Distrito de Ipezal,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 2'22.79"S / Longitude 54° 3'45.25"O)

A deposição na referida área afeta ainda o corpo hídrico denominado Córrego

Uma terceira área utilizada de forma inadequada para deposição de resíduos no

Ouro Verde, que está localizado há aproximadamente 200 metros do depósito de

município de Angélica está localizada no perímetro urbano no Bairro Cerejo, a referida
área foi utilizada pelo poder público municipal para retirada de solo e posteriormente

resíduos.

passou a receber resíduos diversos.
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Figura 7 ‐ Visão geral da área de deposição inadequada de resíduos sólidos em Angélica,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 09'28.16"S / Longitude 53° 45'35.09"O)
Figura 5 ‐ Visão geral da área de deposição de resíduos sólidos do município de Angélica,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 8'8.26"S / Longitude 53°46'46.49"O)

Quadro 5 ‐ Síntese da avaliação do local utilizado para disposição final dos resíduos
sólidos de Angélica:
Exigências da ABNT NBR 13896/1997
Condições Gerais

Condições Específicas

Situação do Aterro

Critérios para localização

Não atendido

Isolamento e sinalização

Não atendido

Acessos

Não atendido

Iluminação e força

Não atendido

Comunicação

Não atendido

Análise de resíduos

Não atendido

Treinamento

Não atendido

Proteção

das

águas

Não atendido

superficiais e subterrâneas
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Impermeabilização
aterro,

do

drenagem,

tratamento

do

Não atendido

3.2.3.1.

e

líquido

Indicadores apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso do Sul

percolado
Emissões gasosas

Não atendido

Segurança do aterro

Não atendido

Inspeção e manutenção

Não atendido

Procedimentos para registro

Não atendido

De acordo com as informações obtidas pelo Relatório intitulado “Indicadores de
Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, elabora do pelo Tribunal de Contas do Estado
de MS, são apresentados a seguir alguns indicadores de custos realizados entre 2014 e
2016 no tocante a Gestão de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública.

da operação
Condições

gerais

de

Não atendido

Plano de encerramento e

Não atendido

operação

cuidados para fechamento
do aterro
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Figura 09 ‐ Situação da coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares nos
municípios do estado de Mato Grosso do Sul, apontando um custo de 2,46 R$ (R$ / Hab
/ Mês), Fonte: IEAMA/TCE‐MS,

3.2.3. Aterro Sanitário Intermunicipal
A solução técnica para disposição final de resíduos sólidos no solo, em condições
de controle ambiental e legalmente aceita, é a construção e instalação de aterro
sanitário, cujos requisitos mínimos obrigatórios estão previstos nas normas técnicas
especificas da ABNT (NBR 8419, NBR 11.682,NBR, NBR13.896, NBR 15.849 e NBR
11.174).
Nesse sentido, foi firmado um termo de convênio entre os municípios de
Angélica, Ivinhema para a construção de um aterro sanitário intermunicipal, no entanto
a construção do mesmo ainda não foi finalizada por questões leais (licenciamento
ambiental) e orçamentárias.

Figura 10 ‐ Situação da coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de
saúde nos municípios do estado de Mato Grosso do Sul, apontando um custo de 0,18 R$
(R$ / Hab / Mês) Fonte: IEAMA/TCE‐MS.

Figura 8 ‐ Visão geral da área do aterro sanitário intermunicipal localizado em Ivinhema,
Mato Grosso do Sul (Latitude 22° 15'25.84"S / Longitude 53° 48'12.02"O)
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4.2.2.1. Compete aos Grandes Geradores de RSD
Ao manejo de resíduos gerados em seus estabelecimentos, incluindo a coleta,
transporte,

destinação

final

ambientalmente

adequada

e

disposição

final

ambientalmente adequada, através de contratação de serviços dessa natureza;
 Responsabilidade por danos que vierem a ser provocado pelo
gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos;
 A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos ‐ PGRS,
obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e
transporte dos serviços locais de limpeza urbana e atendimento a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, lei 12.305;
 Implementação e Operacionalização integral do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão ambiental
competente.
4.2.2.2.

Do Plano de Gerenciamento de Resíduos

O Plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ter o seguinte conteúdo
Figura 11 ‐ Situação da limpeza urbana nos municípios do estado de Mato Grosso do Sul,
apontando um custo de 3,32 R$ (R$ / Hab / Mês) Fonte: IEAMA/TCE‐MS.

mínimo:
 Descrição do empreendimento ou atividade;
 Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a
origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais
a eles relacionados;
 Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos pelo 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ANGÉLICA
gerenciamento de resíduos
sólidos sob
responsabilidade
do gerador;
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4. PROPOSIÇÕES PARA O PMCS: METAS, PROJETOS E AÇÕES

c) Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com
outros geradores;

As proposições, além de observar as fragilidades e potencialidades demonstradas no
Diagnóstico e os objetivos do Termo de Referência, para promover as melhorias e
intervenções necessárias no Sistema Municipal de Coleta Seletiva, devem seguir os
princípios, objetivos e diretrizes de acordo com a Lei n° 12.305/10. Assim, foram
destacados abaixo os princípios e as principais diretrizes e objetivos específicos para o
PMCS.

 Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de
gerenciamento incorreto ou acidentes
Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos
sólidos, reutilização e reciclagem;
 Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos
sólidos,
Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da

4.2. Responsabilidade

respectiva licença de operação a cargo dos órgãos Ambiental.

4.4.1. Compete ao Poder Público
O poder público municipal, na forma de concessão dos serviços, será responsável
pela organização e prestação dos serviços de Coleta e transporte de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais, desde que gerados por pequenos geradores, conforme
definido no item anterior, e que esteja devidamente acondicionado, a coleta abrangerá
os resíduos originários dos seguintes estabelecimentos;
 Residências Domiciliares, incluindo restos de limpeza de jardins e
entulhos;

4.2.3. Acondicionamento
Acondicionar os resíduos sólidos significa prepará‐los para a coleta de forma
sanitariamente adequada, como ainda compatível com o tipo e a quantidade de
resíduos.
A qualidade da operação de coleta e transporte de resíduos sólidos depende da
forma adequada do seu acondicionamento, armazenamento e da disposição dos
recipientes no local, dia e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana para a

 Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços;

coleta.

 Restaurantes e Bares;

A população tem, portanto, participação decisiva nesta operação. A importância

 Hotéis;

do acondicionamento adequado está em:

 Quartéis;

 Evitar acidentes;

 Matadouros e Abatedouros;

 Evitar a proliferação de vetores;

 Recinto de Exposições;

 Minimizar o impacto visual e olfativo;

 Próprios municipais e estabelecimentos públicos em geral;

 Reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta

 Cemitério;

seletiva);
 Facilitar a realização da etapa da coleta.
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Nas cidades brasileiras a população utiliza os mais diversos tipos de recipientes

4.3.

Veículo para coleta de lixo domiciliar

para acondicionamento do resíduo sólido domiciliares:
As viaturas de coleta e transporte dos resíduos para coleta seletiva será do tipo Sem

 Vasilhames metálicos (latas) ou plásticos (baldes);

compactação: com fechamento na carroceria e divisão interna.

 Sacos plásticos de supermercados ou especiais para lixo;
 Caixotes de madeira ou papelão;
 Latões de óleo, algumas vezes cortados ao meio;

5. Procedimentos

 Contêineres metálicos ou plásticos, estacionários ou sobre rodas;

Após a separação dos recicláveis realizada nas próprias residências, os materiais

 Embalagens feitas de pneus velhos.
4.2.3.1.

são transportados para uma central de triagem a fim de que seja feita uma segregação
mais criteriosa visando à comercialização dos mesmos para as chamadas fábricas de

Características dos recipientes para acondicionamento

beneficiamento, além de lhes atribuir maior valor agregado devido a sua compactação

Os recipientes adequados para acondicionar o lixo domiciliar deverão ter as
seguintes características:

e enfardamento na referida central.
Este sistema de coleta facilita a reciclagem, pois os materiais estarão mais limpos
e, consequentemente, com maior potencial de aproveitamento.

 Peso máximo de 30 kg, incluindo a carga, se a coleta for manual;
 Recipientes que permitem maior carga devem ser padronizados para que
possam ser manuseadas por dispositivos mecânicos disponíveis nos próprios veículos
coletores, reduzindo assim o esforço humano.
 As embalagens flexíveis (sacos plásticos) devem permitir fechamento
adequado das "bocas". As rígidas e semi‐rígidas (vasilhames, latões, contêineres) devem
possuir tampas e estabilidade para não tombar com facilidade.

Para Oliveira (1998) há duas rotas principais para os resíduos, sendo que a rota 1
corresponde à coleta, transporte e disposição final; e a rota 2 à coleta seletiva, triagem,
reciclagem e reuso, retorno ao consumidor como novo produto, enviando um mínimo
possível de resíduo para os aterros, poupando os já escassos recursos da natureza. Além
do mais, deve ser enfatizado que é importante o poder público local oferecer condições
favoráveis à instalação da central de triagem, assim como o fornecimento de alguns
equipamentos essenciais e assistência jurídica e administrativa aos cooperados desta

 Dispositivos que facilitem seu deslocamento no imóvel até o local de

central, pelo menos até que consigam se manter, suprindo assim as carências básicas

 Serem herméticos, para evitar derramamento ou exposição dos resíduos;

operação (MONTEIRO et al., 2001).

coleta;

que prejudicariam o bom desempenho do local principalmente no início de sua

 Serem seguros, para evitar que lixo cortante ou perfurante possa
acidentar os usuários ou os trabalhadores da coleta;

Pode‐se dizer que a Coleta Seletiva de Resíduos é um sistema de recolhimento de
materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos,

 Serem econômicos, de maneira que possam ser adquiridos pela

previamente

separados

na

fonte

geradora.

Estes

materiais,

após

um

pré

beneficiamento, são então vendidos às indústrias recicladoras ou aos sucateiros.

população;
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A coleta seletiva proporciona inúmeros benefícios, dentre eles:

 Não produzir ruídos excessivos ao serem manejados;
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 Redução de custos com a disposição final dos resíduos e aumento da vida
útil dos aterros;

4.2.4. Regularidade da Coleta

 Minimização de impactos ambientais e consequentes gastos com
reparação de áreas degradadas;

A coleta do RSD deve ser efetuada em cada imóvel, sempre nos mesmos dias e
horários,

regularmente.

Somente

assim

os

cidadãos

habituar‐se‐ão

e

serão

condicionados a colocar os recipientes ou embalagens do lixo nas calçadas, em frente

 Educação e conscientização da população;
 Melhoria nas condições ambientais e de saúde da população;
 Geração de empregos.
Em um município a coleta seletiva pode ser realizada:

aos imóveis, sempre nos dias e horários em que o veículo coletor irá passar.
O ideal, portanto, em um sistema de coleta de lixo domiciliar, deve‐se estabelecer

 Pelo poder público;

um recolhimento com dias e horários determinados, de pleno conhecimento da

 Pelas cooperativas de catadores.

população, através de comunicações individuais a cada responsável pelo imóvel e de

 Por empresas terceirizadas;

placas indicativas nas ruas.
A população deve adquirir confiança de que a coleta não vai falhar e assim irá
prestar sua colaboração, não atirando lixo em locais impróprios, acondicionando e
posicionando embalagens adequadas, nos dias e horários marcados, com grandes
benefícios para a higiene ambiental, a saúde pública, a limpeza e o bom aspecto dos
logradouros públicos.

 Em parcerias público‐privadas;
 Em parcerias do poder público junto às organizações de catadores.
Para a coleta seletiva de materiais recicláveis de Angélica é recomendável o início
das modalidades de Coleta Porta a Porta ‐ PaP e Locais de Entrega Voluntária ‐ LEVs, com
o envolvimento dos agentes executores, de acordo com as características particulares
das áreas de abrangência e da população beneficiada, promovendo um equilíbrio na
quantidade e qualidade dos materiais coletados.
No tocante aos agentes executores da coleta seletiva, recomenda‐se o fomento à

4.2.5. Frequência de coleta

participação das organizações de catadores sem prejuízo da atuação da própria
Prefeitura, de forma direta ou por meio de empresa contratada.

Por razões climáticas, no Brasil, o tempo decorrido entre a geração do lixo

Na perspectiva da execução por meio da organização de catadores, há que se

domiciliar e seu destino final não deve exceder uma semana para evitar proliferação de

atentar para o baixo grau de institucionalização e de organização dos mesmos, assim

moscas, aumento do mau cheiro e a atratividade que o lixo exerce sobre roedores,

como para a necessidade de qualificação profissional, de caráter gerencial e operacional

insetos e outros animais, portanto a coleta nos bairros habitacionais deve ser de três

dos mesmos.

vezes por semana.

Nesta linha, tendo o catador como o principal agente executor, recomenda‐se a

Há que se considerar ainda a densidade demográfica do município para o
dimensionamento da freqüência de coleta, na região central da cidade, onde é

ancoragem desse processo de fortalecimento organizacional e de qualificação
profissional dos catadores.

composta por grande quantidade de comércios e prédios, a geração de resíduos é maior
do que o restante do município, portanto a coleta nessa área deverá ser diária.
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6.

Em linhas gerais as propostas incluem as modalidades de coleta (LEVs e PaP), a

COOPERATIVA

setorização (área de abrangência dos agentes executores), a definição destes agentes e
de suas atribuições, bem como as etapas que sucedem a coleta – beneficiamento e

Segundo o SEBRAE (2010), “[...] uma Cooperativa se diferencia de outros tipos de

comercialização – buscando assim trabalhar na perspectiva do fomento da cadeia

associações de pessoas por seu caráter essencialmente econômico. A sua finalidade é

produtiva de recicláveis. Neste sentido, indicam‐se algumas diretrizes:

colocar os produtos e ou serviços de seus cooperados no mercado, em condições mais

 Promoção da interlocução entre o Poder Público local e os agentes

vantajosas do que os mesmos teriam isoladamente”.

envolvidos em programas de coleta seletiva na perspectiva de definição dos modelos

As sociedades cooperativas estão reguladas pela Lei n° 5.764/71, que definiu a

mais adequados, com a clara definição da atribuição de cada parte envolvida; �

Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das Cooperativas. Os

formalização e legalização das organizações de catadores e, eventualmente,

princípios do cooperativismo são:
1) livre acesso e adesão voluntária;

constituição de novas organizações;
 Capacitação dos catadores, considerando a perspectiva de formação de

2)controle, organização e gestão democrática;
3) participação econômica dos seus associados;

uma rede como proposto nas diretrizes gerais do programa;
 Ampliação, gradativa, dos LEVs, de acordo com a capacidade de absorção

4) autonomia e independência;
5) educação, capacitação e informação;

pelas organizações de catadores;
 Estruturação de galpões/unidades de triagem e, se necessário,

6) cooperação entre as cooperativas e
7) compromisso com a comunidade (RECH, 2000, apud BORGES e TEIXEIRA,

implantação de novas unidades locais;

[2004]).

 Desenvolvimento de ações informativas e educativas;
 Proceder a um levantamento das indústrias recicladoras existentes, bem
como das carências e lacunas da cadeia produtiva da reciclagem no estado, planejando
uma rede que interligue empresas e programas de coleta seletiva, em um modelo de
desenvolvimento que possibilite geração de empregos e renda, organização e
conscientização da sociedade, proteção ambiental e economia de recursos naturais;
 Criar mecanismos de incentivos fiscais e outras providências, que
viabilizem a instalação de novas indústrias de reciclagem no município, as quais se
comprometam em atender às normas ambientais e a implantar sistemas de gestão
ambiental, buscando a otimização do uso dos recursos disponíveis, tratamento e reuso
da água, economia de energia e responsabilidade social;
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 Possibilitar uma maior isenção de impostos sobre a comercialização dos

6.

52

ECOPONTOS

materiais recicláveis, considerando os benefícios sociais e ambientais proporcionados
pela reciclagem;

O ecoponto (EP) é um espaço controlado por pessoal operacional e aberto ao
público, no qual cada cidadão pode efetuar a entrega de materiais inservíveis e

Quadro 3 ‐ Programa de coleta Seletiva de resíduos sólidos no município de Angélica
– MS, ao final da implementação do PMCS:
Bairro/Setor

Frequência semanal

Bairros: Paloma, COHAB Rachid Neder, Industrial,
Esplanada, Imperial, Centro, Alvorada, Bela Vista, Portal
do Sol

1x por semana: segunda

Mutum, Cerejo, Santa Clara, Jardim das Flores, Das
Nações, Esperança, Ouro Verde, Alvorada, Antônio, Mota
Ramos)

1x por semana: quarta

Distrito de Ipezal

1x por semana: terça

Turno
M

pequenos volumes de RCD. Os centros de coleta podem ser entendidos como um espaço
auxiliar à coleta domiciliar com vistas a assegurar a separação de resíduos,
armazenando‐os temporariamente para posterior recuperação e reciclagem em
instalações autorizadas ou encaminhadas ao produtor, de acordo com a legislação
vigente.

M

Recebem resíduos originados do ambiente doméstico que não são dispostos à
coleta convencional, tais como óleos usados, móveis velhos, resíduos domésticos

M

perigosos, resíduos de pequenos geradores de RCC, resíduos eletroeletrônicos, baterias,
lâmpadas etc. A entrega dos resíduos se dá de forma voluntária e o ingresso ao centro
de coleta para deposição dos resíduos deve ser efetuado por meio de registro específico,

Quadro 4 ‐ Cronograma de Implementação gradativa do PMCS em Angélica – MS
Bairro/Setor
Bela Vista, Portal do Sol
Imperial, Centro, Alvorada

2° Sem
2017
X

1° Sem
2018

2° Sem
2018

2° Sem
2019

contendo a identificação do usuário e as características e volumes aproximados do
resíduo entregue.

X

A coleta final nestes pontos deverá ser efetuada pelo prestador dos serviços

X

pertinentes ao tipo de resíduos coletados, a destinação final deve ser diferenciada para

Bairros: Paloma, COHAB
Rachid Neder, Industrial,
Esplanada

X

Mutum, Cerejo, Santa Clara,

X

cada tipo de resíduo, sendo que os com características domiciliar deverão ser

X

encaminhados para reciclagem e compostagem, os reciclados (já separados) serão
encaminhados para as cooperativas, os RCC irão para a área de triagem, e os resíduos

X
X

Jardim das Flores, Das
Nações, Esperança, Ouro
Verde, Alvorada, Antônio,
Mota Ramos)
Distrito de Ipezal

1° Sem
2019

especiais através da logística reversa serão encaminhados para os fabricantes.

X

O município deverá contar com ecopontos estrategicamente localizados em
pontos de grande circulação viária, para que possibilite o acesso dos usuários e o
escoamento dos mesmos.

X

A disponibilidade de um centro de coleta maximiza os resultados da coleta na
medida em que permite:
 Reunir quantitativamente resíduos segregados;
 Desonerar a coleta via chamada solicitada;
51
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 Reduzir custos e agilizar as operações de distribuição de resíduos de

A redução significa adotar hábitos de consumo mais conscientes, assim como

responsabilidade do produtor; � Oferecer aos usuários um local

optar por produtos de maior durabilidade e cujo processo produtivo envolveu

organizado, limpo e convidativo para destinar resíduos não coletados

tecnologias limpas.
A reutilização pressupõe criatividade e inovação para identificar novas alternativas

pela coleta convencional;

de uso para um produto.

 Incentivar de forma ativa a promoção da educação dos usuários;
 Familiarizar os usuários para que possam compreender e gerir os seus
resíduos de forma responsável, racional e sustentável.
Assim, os centros de coleta devem ser estabelecidos em ambiente adequado,
limpo, atraente e funcional, de fácil acesso e abertos em horários comerciais. O
Ecoponto deve ser concebido e percebido como uma estrutura de apoio à coleta regular.
Os Ecopontos auxiliarão o usuário na destinação imediata dos resíduos
domiciliares – não perigosos e perigosos –, de coleta seletiva e resíduos especiais. Seu
funcionamento deverá ser garantido pela formalização de parcerias entre os entes
responsáveis pela coleta dos diversos materiais e o Município.
Os resíduos recebidos nos centros são diretamente encaminhados às plataformas
de recuperação instituídas pelos entes responsáveis que os mantém. Cabe ressaltar que
além deste serviço, a coleta programada e a coleta por meio dos Postos de Entrega
Voluntária, também são disponibilizadas aos munícipes.

A reciclagem, mais complexa e onerosa, pode ser de escala artesanal ou industrial
e envolve a transformação de materiais.
7.1.

Ações Educativas

Partindo do princípio de que todos são geradores de resíduos e, por conseguinte
co‐responsáveis por seu correto acondicionamento e manejo, entende‐se que o leque
de atores a ser atingido direta ou indiretamente é bastante amplo. Contudo, existem
especificidades sobre como as ações serão levadas a cada um destes grupos.
O espectro de ações previstas é bastante amplo para responder às necessidades
de cada público, em alguns casos as ações serão de caráter mais geral e informativo,
tendo como público a população como um todo, em outros irão subsidiar as ações
operacionais, de fiscalização e de controle social, que podem ser de caráter permanente
ou pontual.
No caso das ações de caráter mais geral e informativo destacam‐se, por exemplo,
ações ligadas ao consumo consciente, ao correto acondicionamento dos resíduos e à
implementação da coleta seletiva, com inclusão social e econômica dos catadores, elo
fundamental da cadeia produtiva de materiais recicláveis.
Para os usuários em geral propõe‐se campanhas informativas nos meios de
comunicação, com destaque para rádios comunitárias, abordando os seguintes temas:
 por que e como segregar na fonte os resíduos gerados;
 calendário de coleta de resíduos recicláveis
 formas de acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos
urbanos;
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 localização, função e modo de operação dos Pontos de Entrega

7.

Voluntária;

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 distribuição de folhetos informativos com o calendário de coleta de
resíduos recicláveis e dos serviços colocados à disposição dos

O estabelecimento de um programa educativo e informativo parte do pressuposto
de que é fundamental a participação da sociedade, enquanto responsável por
transformar a realidade em que vive, colocando em suas próprias mãos a possibilidade

munícipes;
 desenvolvimento de atividades teatrais, por estudantes do nível
médio e universitário, em locais públicos, destacando o bom

de agir, assumindo o compromisso com uma nova atitude em favor de uma cidade
saudável. Pressupõe, também, entender o conceito de público como aquilo que convém
a todos, construído a partir da sociedade civil e não apenas do Estado.

comportamento do munícipe na manutenção da limpeza urbana.
No caso mais específico da rede escolar, após a capacitação do corpo de
professores, diversas atividades podem ser desenvolvidas com foco nos 3Rs. Algumas

Neste sentido, as ações educativas são essenciais para o alcance de mudanças

ações propostas:

comportamentais individuais e coletivas, sensibilizando a tomada de consciência

 reuniões junto à diretoria das escolas para sensibilização quanto a

relativa ao papel que cada um deve desempenhar na preservação ambiental e na

importância de inserção dos resíduos sólidos na grade curricular, como

manutenção da limpeza das cidades. Para que estas mudanças ocorram de forma efetiva
é fundamental que a educação ambiental tenha um caráter permanente e não se
restrinja a campanhas esporádicas.

tema transversal;
 oficina, do tipo “tempestade de ideias”, reunindo representantes de
diversas secretarias com o intuito de apresentar proposições de como

O programa de educação ambiental aqui desenvolvido considera os princípios

a rede de ensino pode contribuir efetivamente com a gestão adequada

definidos na Política Nacional de Educação Ambiental e as diretrizes da Política Nacional

dos resíduos sólidos e identificar também ações articuladas entre

de Saneamento. Tem como princípio fundamental a associação entre ações educativas

diversas secretarias;

e atividades operacionais e de fiscalização da limpeza urbana a fim de que o programa

 desenvolvimento de trabalho pedagógico com os alunos tendo como
tema gerador o “lixo”, a partir da premissa dos 3Rs: reduzir a geração

se configure, efetivamente, em um instrumento de promoção da limpeza urbana.
Deve, portanto, articular ações e atores envolvidos com a limpeza urbana e o

de resíduos, reaproveitar e reciclar;

manejo dos resíduos sólidos na perspectiva de trabalhar com foco na minimização da

 promoção de visita de representantes da organização de catadores a

geração dos resíduos, na promoção de mudanças da matriz de consumo, na prevenção

diversas escolas para ministrar palestra dirigida a alunos, professores

– não sujar – e na busca da qualidade dos serviços prestados.
Esta mudança na matriz de consumo está respaldada, por sua vez, na Agenda 21,
que estabelece que o manejo de resíduos sólidos deve ser feito de forma
ambientalmente saudável, pressupondo, em ordem de importância, a redução ao
mínimo dos resíduos, a reutilização dos materiais e a reciclagem, princípio esse
conhecido como os 3Rs.

e funcionários, sobre a importância da segregação dos materiais e do
encaminhamento dos mesmos aos LEVs ou entrega aos catadores
cadastrados.
Outra ação voltada para subsidiar as atividades operacionais de limpeza urbana
diz respeito à população rural. Nas zonas rurais, em decorrência da quantidade de
57
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resíduos gerados e das dificuldades de acesso e da distância, almeja‐se uma frequência

as variáveis que envolvem o gerenciamento dos resíduos, as ações poderão ser revistas

de coleta mais espaçada e voltada, majoritariamente, para a parcela reciclável dos

juntamente com PMCS.

resíduos. Sendo assim, esta população deverá ser educada sobre o porquê e como
segregar os materiais e, ainda, sobre as alternativas de disposição.

Quadro 11 ‐ Metas previstas do PMCS de Angélica – MS
Objetivo / Meta

O Poder Público local pode firmar parceria com universidades públicas ou privadas

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

para que estes ministrem curso de compostagem para esta população. No caso da
parcela reciclável sugere‐se que em cada localidade seja identificada uma área para

Coletar separadamente dos

Implantar

armazenar os materiais encaminhados pela própria população, e que, posteriormente,

demais resíduos, os resíduos

Ambiental.

serão recolhidos pela Prefeitura.

recicláveis

e/ou

reaproveitáveis, de forma à
atender todos os bairros

Programa

de

Educação

2018 a 2022

Implantar Coleta Seletiva, em todos os
bairros

e/ou

demanda

regiões

de

que

geração

de

através

da

resíduos,

justifiquem ter este serviço disponibilizado.
Firmar Convênio com Associações e/ou
Cooperativa de Catadores já existentes.
Fomentar a Organização de Associações
e/ou

Cooperativa

de

Catadores

Regionalizadas.
Implantar Locais de Entrega Voluntária de
Resíduos – LEV’s.

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

Reduzir em 10% (dez por

Implantar

cento)

Ambiental.

a

quantidade

de

resíduos a serem coletados
na coleta convencional.

de

Educação

2018 a 2020

Implantar Coleta Seletiva, em todos os
bairros

e/ou

demanda
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8.

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES
8.1.

Firmar Convênio com Associações e/ou
Cooperativa de Catadores já existentes.

Objetivo Geral

Minimizar os impactos ambientais ocasionados pelo manejo inadequado dos resíduos

Fomentar a Organização de Associações

sólidos urbanos no município de Angélica, Mato Grosso do Sul.

e/ou

Cooperativa

de

Catadores

Regionalizadas.

8.2.

Objetivos Específicos

Implantar Locais de Entrega Voluntária de
Resíduos – LEV’s.

Sistematizar a caracterização da área de estudo;
 Realizar o levantamento das características quantitativas e qualitativas dos resíduos

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Segregar 100% dos resíduos

Adequar a estrutura da Unidade de Triagem

recicláveis

de Resíduos Sólidos.

sólidos do município;

Horizonte
Prazo

 Implantar a Coleta Seletiva na cidade de Angélica, MS;
 Promover a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis;
 Estabelecer programas e ações de Educação Ambiental conscientizando a população
residente acerca de sua responsabilidade socioambiental.

e/ou

reaproveitáveis

dispostos

incorretamente e coletados
através

9. METAS

da

coleta

convencional.

2018 a 2022

Os resíduos recicláveis segregados na usina,
devem representar pelo menos 20% (vinte
por cento), da quantidade obtida na coleta
convencional.

As metas equivalem às etapas necessárias à obtenção dos resultados, as quais
levarão à consecução dos objetivos do PMCS. As metas apresentadas remetem a

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

questões específicas e não genéricas e guardam correlação entre os resultados a serem
obtidos e o problema a ser solucionado ou minimizado.
Todas as ações propostas para cumprimento dos Objetivos e Metas estabelecidos
foram conservadoras, portanto, as ações estão pautadas em tecnologias consagradas e

Reduzir em 40% (quarenta

Implantação de UTR Unidade de Triagem de

por

Resíduos Sólidos.

cento),

dos

coletados a parcela orgânica

consolidadas no país, devido as mesmas estarem ajustadas a nossa realidade cultural,

a

econômica, climática e demais variáveis inerentes ao gerenciamento dos resíduos

disposição final.

sólidos.
Contudo, sempre que uma nova tecnologia conseguir demonstrar sua eficácia

resíduos

ser

encaminhado

para

2018 a 2022

Implantação do sistema de tratamento de
resíduos através da compostagem.
Implantação

de

Aterro

Sanitário

para

aterramento dos rejeitos.

através da viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, em consonância com
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Objetivo / Meta

Ações / Programas

Objetivo / Meta

Horizonte

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

Prazo
Ampliar para 100% (cem por

Adequar os serviços de Coleta e Transporte

cento) o atendimento com a

dos Resíduos Sólidos, acompanhando o

coleta de resíduos sólidos em

crescimento vegetativo da população.

Definir

2018 a 2022

novas

áreas,

estudo

de

alternativas

para implantação de futuros

final de resíduos sólidos urbanos

locais de disposição final de

distritos.

resíduos sólidos urbanos

Ações / Programas

um

locacionais de novas áreas de disposição

todo o perímetro urbano e

Objetivo / Meta

Elaborar

ambientalmente adequadas,

Objetivo / Meta

Horizonte

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

Prazo
Coleta,

Realizar a Coleta, Transporte, Tratamento e

Promover a inclusão social

Implantação da UTR – Unidade de Triagem

Transporte, Tratamento e a

Disposição Final dos RSSS, gerados nos

dos catadores que atuam no

de Resíduos.

Disposição Final de 100%

estabelecimentos de saúde que tenham

lixão

(cem por cento) dos Resíduos

como mantenedor a municipalidade, o

trabalhadores que realizam a catação de

dos

estado e a união.

materiais recicláveis atualmente no lixão

Manter atualizado o cadastro de geradores

municipal.

de RSSS privados.

Fomentar a organização dos catadores

Promover

a

gerados

nos

estabelecimentos de Saúde
do Município.

2018

2018 a 2022

2018 2022

Realizar rigoroso cadastro de todos os

cadastrados em cooperativa ou associação
Objetivo / Meta

Ações / Programas

de trabalhadores e proporcionar‐lhes a

Horizonte

realização do trabalho de segregação de

Prazo
Estruturar os serviços de

Elaborar e executar o plano de limpeza

limpeza pública, voltados a

urbana contemplando a realização dos

manutenção e limpeza das

serviços

vias e logradouros públicos,

raspagem, roçagem, limpeza de bocas de

bem como, a remoção e o

lobo e demais serviços correlatos.

manejo dos resíduos sólidos
do sistema de drenagem de
águas pluviais.

de

Instalação

varrição

de

de

vias,

Papeleiras

em

materiais, de forma salubre, na UTR – usina

2018 a 2022

de Triagem de Resíduos.
Manter assessoria de coordenação dos

capina,

trabalhadores associados ou cooperados,
de forma que os mesmos possam assimilar
o

pontos

trabalho

associativismo,

estratégicos e com auto fluxo de pedestres.

cooperativado
bem

como,

e/ou

o

instruir

o

mesmos, sobre as melhores oportunidades
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Manutenção e substituição das papeleiras

de agregação de valores e venda dos

já instaladas.

materiais recicláveis.

Limpeza e Higienização dos locais onde são
realizados as feiras livres e eventos culturais

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Horizonte
Prazo

Implantar sistema de coleta

Implantar

de resíduos tecnológicos, a

Ambiental.

qual deverá ser realizada de
forma

individual

misturar

com

seletiva

a

e

(sem
coleta
coleta

convencional).

Programa

de

Educação

2018 a 2022

Implantar Coleta Seletiva, em todos os
bairros

e/ou

demanda

regiões

de

que

geração

de

através

da

resíduos,

justifiquem ter este serviço disponibilizado.
Firmar Convênio com Associações e/ou
Cooperativa de Catadores já existentes.
Fomentar a Organização de Associações
e/ou

Cooperativa

de

Catadores

Regionalizadas.
Implantar Locais de Entrega Voluntária de
Resíduos – LEV’s.

Objetivo / Meta

Ações / Programas

Desativar a atual área (lixão)

Elaborar e executar PRAD na área do lixão

utilizada

existente.

Horizonte
Prazo

como

disposição

2018 a 2028

dos resíduos municipais.

63

65

43/45

Diário Oficial
Angélica MS

ANO IX Nº 1276

Órgão de divulgação Oficial do município

Criado pela Lei 775/2008

Terça-feira, 09 de janeiro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA

ESTADO DE
DE MATO
GROSSO DO SUL
PROGRAMA MUNICIPAL
COLETA
SELETIVA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10. INDICADORES E AVALIAÇÃO

12. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Baseada nos objetivos a atender e nas metas a cumprir, a avaliação do Plano deve

ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos

contemplar indicadores, procedimentos e mecanismos que permitam realizar a

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. São Paulo, 2010.

avaliação dos resultados das ações implementadas, com vistas a aferir a eficiência, a

BRASIL ‐ Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o

eficácia e a efetividade, assim como a qualidade dos serviços na ótica do usuário.

saneamento básico; altera as Leis nos6. 766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11
de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

Quadro 12 ‐ Indicadores de monitoramento do PMGRS de Angélica – MS
Indicadores
Frequência da coleta domiciliar
Coleta

diferenciada

para

revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

Índice

BRASIL ‐ Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. Institui a separação dos resíduos
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta

Diária; 2 ou 3 vezes/semana; 1 vez/semana
RSS

Coleta

Sim / Não

Existência de Licença Ambiental para o aterro

Sim / Não

e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

diferenciada para RCD

BRASIL ‐ Ministério das Cidades– Sistema de Nacional de Informações sobre
Saneamento “Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos”. Disponível em:

sanitário ou pontos de destinação

<www.snis.gov.br>.

Massa coletada per capita

kg / (habitante/dia)

BRASIL ‐ Ministério das Cidades. Disponível em: <www.cidades.gov.br)>.

Taxa de recuperação de recicláveis

%

BRASIL ‐. Ministério das Cidades ‐ Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.

Despesa per capita com RSU

R$ / habitante

BRASIL. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio‐PNAD. Brasília‐DF, 2003.
PMCG – Prefeitura Municipal de Campo Grande – PMCG, 2006.
SEMADES – Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
2006.
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LICITAÇÃO

PERIODICIDADE DA REVISÃO

Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos de Angélica – MS, será revisado na
periodicidade máxima de quatro anos, a contar da data da sua publicação.
Esta periodicidade poderá ser antecipada caso haja fatos supervenientes,
principalmente no concerne aos aspectos tecnológicos relacionados ao Gerenciamento
dos Resíduos Sólidos.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 143/2017/PROCESSO COMPRA N. 143/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 042/2017
O Município de Angélica -MS, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, TORNA
PÚBLICO o resultado do processo supra citado. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO
DE PEÇAS DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE EM ATENDIMENTO AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS. A empresa ADEMIR TADEU LOPES, com CNPJ:
37.222.239/0003-88, vencedora dos lotes: 02,08 e 34, no valor total de R$
151.200,00 (Cento e cinquenta e um mil e duzentos reais). A empresa APARECIDO
DIONISIO ANGELO ME, com CNPJ: 01.618.203/0001-09, vencedora dos lotes:
03,06,18,19,36,38,40,42 e 43, no valor total de R$ 345.475,00 (Trezentos e quarenta
e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco mil reais). A empresa DOUGLAS H. V
RODRIGUES,
com
CNPJ:
24.464.632/0001-74,
vencedora
dos
lotes:
01,04,05,07,09,10,12,14,16,20,21,22,23,24,27,29,30,32,33,35,39 e 44, no valor total
de R$ 990.108,06 (Novecentos e noventa mil e cento e oito reais e seis centavos).
A empresa ITAPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, com CNPJ:
01.651.153/0001-61, vencedora dos lotes: 11,13,15,17,25,28,31,37 e 41, no valor
total de R$ 449.900,00 (Quatrocentos e quarenta e nove mil e novecentos reais). Fica
desde então, CONVOCADO os representantes das licitantes vencedoras do certame
em epígrafe, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 011/2017, no prazo
de até 05 (cinco) dias, a contar desta respectiva publicação. A Ata de Registro de
Preços poderá ser assinada das 07h00min às 12h00min, sito Rua 13 de Maio, nº 676,
Bairro Centro Cívico. (Informações 67 3446 1641). Angélica-MS, 19 de Dezembro de
2017.
DANIEL VITOR SANTOS DA SILVA
Pregoeiro
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RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 144/2017/PROCESSO COMPRA N. 144/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 043/2017
O Município de Angélica -MS, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, TORNA
PÚBLICO o resultado do processo supra citado. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA
EVENTUAL
E
FUTURA
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ASSPESIA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS. A empresa A. D. DAMINELLI - ME, com CNPJ: 10.749.758/0001-80,
vencedora dos lotes: 02,03,04,05,06,08,09,10,14,17,19,23,27,28,39,41,46,47,53,54 e
62, no valor total de R$ 102.655,32 (Cento e dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco
reais e trinta e dois centavos). A empresa C LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI, com CNPJ: 16.752.682/0001-29, vencedora dos itens: 64, no valor total
de R$ 162.500,00 (Cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais). A empresa
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com CNPJ: 52.202.744/0001-92,
vencedora dos lotes: 12,20,24,25,29,31,37,40,42,43,45,48,49,60,61,65,66 e 68, no
valor total de R$ 103.346,61 (Cento e três mil e trezentos e quarenta reais e sessenta
e um centavos). A empresa MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA - ME, com CNPJ: 24.595.488/0001-05, vencedora dos lotes:
13,18,22,30,36,50,51,56,63 e 67, no valor total de R$ 51.036,52 (Cinquenta e um mil
e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos). A empresa NG IMPORTACAO E
ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP, com CNPJ:
22.467.805/0001-82, vencedora dos lotes: 07,34,35 e 44, no valor total de R$
17.301,00 (Dezessete mil e trezentos e um reais). A empresa POLLO HOSPITALAR
vencedora
dos
itens:
LTDA,
com
CNPJ:
09.204.127/0001-05,
01,11,15,16,21,26,32,33,38,52,55,57,58 e 59, no valor total de R$
62.936,88
(Sessenta e dois mil e novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos). Fica
desde então, CONVOCADO os representantes das licitantes vencedoras do certame
em epígrafe, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 012/2017, no prazo
de até 05 (cinco) dias, a contar desta respectiva publicação. A Ata de Registro de
Preços poderá ser assinada das 07h00min às 12h00min, sito Rua 13 de Maio, nº 676,
Bairro Centro Cívico. (Informações 67 3446 1641). Angélica-MS, 20 de Dezembro de
2017.
DANIEL VITOR SANTOS DA SILVA
Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 145/2017/PROCESSO COMPRA N. 145/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 044/2017
O Município de Angélica -MS, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, TORNA
PÚBLICO o resultado do processo supra citado. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA
EVENTUAL E FUTURA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM EDITAL E ANEXOS, EXCLUSIVA PARA
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPESAS DE PEQUENO
PORTE, conforme inciso I, Art. 48 da Lei 123/2006 e alterações. A empresa B A
MARQUES & CIA LTDA, com CNPJ: 15.310.799/0001-90, vencedora dos itens:
01,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,23,25,26,31,32,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,
97,98,99,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110 e 111, no valor total de R$
255.681,49 (Duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais e
quarenta e nove centavos). A empresa CLEVERTON BARROS DE OLIVEIRA - ME,
com
CNPJ:
26.624.929/0001-85,
vencedora
dos
itens:
02,05,11,19,20,21,22,24,27,28,29,30,33,43,96 e 104, no valor total de R$ 229.878,80
(Duzentos e vinte e nove mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).
Fica desde então, CONVOCADO os representantes das licitantes vencedoras do
certame em epígrafe, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 013/2017,
no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar desta respectiva publicação. A Ata de
Registro de Preços poderá ser assinada das 07h00min às 12h00min, sito Rua 13 de
Maio, nº 676, Bairro Centro Cívico. (Informações 67 3446 1641). Angélica-MS, 21 de
Dezembro de 2017.
DANIEL VITOR SANTOS DA SILVA
Pregoeiro
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