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INTRODUCÄO
A aus@ncia de politicas püblicas concretas e estudos tecnicos especificos dos

residuos sölidos urbanos, proporciona um dos maiores problemas enfrentados pelas
administragöes püblicas e privadas, 0 que conseqüentemente gera inümeros conflitos
urbanos com serios problemas politicos, sociais, t&cnicos, econömicos, ambientais e

sobretudo de saüde püblica.

O crescimento populacional de 1,3% (segundo fontes do IBGE-2001) no pais, e

indices relativamente mais elevados em alguns municipios brasileiros, reflete direta e
proporcionalmente no aumento da geragäo de residuos sölidos nos municipios,

ampliando o quadro dramätico enfrentado pelas administracöes püblicas e privadas.

Com a elevagäo na geracäo de residuos, aumenta consideravelmente os custos

das operagöes envolvidas com a limpeza, coleta, tratamento e disposicäo final dos
residuos.

Por outro lado, a crescente preocupacäo com a escassez e exploracäo
demasiada dos recursos naturais de fontes näo renoväveis, induz a uma busca pelo
desenvolvimento de forma sustentävel. Portanto

@

necessäaria a busca de alternativas

como a minimizacäo do uso dos recursos naturais, a reducäo, reutilizagäo e reciclagem

dos materiais gerados, com vistas ao controle e a prevengäo da poluigäo ambiental,
principalmente a poluicäo dos mananciais da Bacia Hidrogräfica do Säo Jose do

Dourados.

Como a geracäo de residuos provem em sua maioria pelas atividades humanas,
dificiimente sera eliminada ou reduzida a zero. Portanto € fundamental a busca pela sua
minimizagäo, obedecendo aos limites legais de emissäo para o desenvolvimento

sustentävel das cidades.

Para tanto

&

imprescindivel o trabalho de envolvimento de toda sociedade,

sensibilizando-a de suas responsabilidades no sentido de obtencäo de mudancas de
comportamento, mesmo que de forma lenta e gradual. Sendo assim, as administragöes
püblicas assumem grande parcela da responsabilidade em estabelecer formas de

envolvimento da populagäo, integrando-a

a

um novo cenärio para minimizagäo dos

impactos causados pela geragäo de residuos sölidos.

Em

suma,

torna-se

necessärio um

planejamento

integrado

com

amplo

envolvimento da sociedade em geral, em busca de uma boa gestäo e um bom
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gerenciamento na questäo dos residuos sölidos, considerando
que um planejamento
adequado nesta questäo, envolve diretamente a Bacia
Hidrogräfica a qual pertence o
municipio de Nova Canaä Paulista/SP, pois os residuos sölidos säo
considerados como
um dos maiores poluentes de suas
äguas.

2.

OBJETIVO

21 Objetivo geral
O objetivo geral do estudo

diagnosticar e analisar a situacäo atual dos
Residuos Sölidos Urbanos do municipio de Nova Canaä Paulista,
pertencente & Bacia
Hidrogräfica do Rio Säo Jose dos Dourados, propondo um Plano de Gestäo e
&

Gerenciamento Integrado dos Residuos Sölidos Urbanos que
possa:
preservar a salde püblica

- proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente
II - assegurar a utilizagäo adequada e racional dos recursos naturais
IV - disciplinar0 gerenciamento dos residuos
V - gerar beneficios sociais e econömicos.
Il

Il

o

2.2. Objetivos Especificos

2.2.1. Diagnosticar a situagäo atual dos Residuos Sölidos no
municipio Nova Canaä
Paulista/SP.
2.2.2. Analisar os dados coletados e fazer estudos referentes ä
geracäo de residuos,
sistema de coleta, sistema de transporte, tratamento, destinacäo final, e,
programas
em
implantados
vigencia.
2.2.3. Propor o Plano de Gestäo e Gerenciamento Integrado dos Residuos Sölidos, com
o objetivo de minimizar os impactos ambientais gerados.

2.2.4. Efetuar estudos e anälises dos dados coletados;
2.2.5. Propor agöes corretivas em programas e projetos implantados:
2.2.6. Integrar acöes, programas e projetos implantados;
2.2.7. Propor novas acöes, programas e projetos;
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2.2.8. Criar instrumentos de politicas püblicas para aperfeigoamento do sistema;
2.2.9. Implantar arranjos institucionais estabelecendo as respectivas competäncias na
area de estudo, definindo os agentes e suas responsabilidades.

3.

CARACTERIZAGÄO GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA

3.1. Aspectos histöricos
Nova Canaä Paulista, localizada no Estado de Säo Paulo, foi fundada no dia 29
de junho de 1954, por Inork Conceigäo da Silva, em terras adquiridas da Companhia de

Agricultura,

— CAIC,
Imigragäo e Colonizagäo

companhia esta que teve um

desempenho significativo na expansäo do povoamento do Estado de Säo Paulo,
sobretudo na primeira metade do s&culo XX, atuando especificamente na ärea de

imigracäo, estimulando a policultura e a pequena propriedade.

As terras que formaram o perimetro urbano inicial, limitrofes a cidade foram
adquiridas na decada de 40, pelo fazendeiro Stamalo, que com a parceria de dois
outros fazendeiros adquiram 6.000 (seis mil) alqueires remanescentes das terras da

antiga Fazenda Ponte Pensa.
Fundada a Vila de Nova Canaä, coube a Jose Francisco da Silva conhecido
como "Ze Chico",

morador da epoca, a comercializacäo dos lotes que formaram o

tragado planimetrico urbano.

As terras da ärea geogräfica pertenciam entäo ao Municipio de Santa F& do Sul.
Nova Canaä foi elevada & categoria de Distrito no dia 28 de fevereiro de 1964,
por forca da Lei Estadual

n®

8.092 e nesta ocasiäo delimitou-se a area distrital dentro do

Municipio de Tres Fronteiras.

Nova Canaä emancipou-se por forga da Lei Estadual n? 7.664, de 30 de
dezembro de 1991 e a instalacäo do Municipio efetivou-se em 1° de janeiro de 1993.

Com a emancipagäo politica ocorreu a alteragäo do nome da cidade de Nova Canaä
para Nova Canaä Paulista.

O Municipio

&

dividido em um bairro urbano (localizado na sede do Municipio

—

Centro): cinco bairros rurais (Bairro do Loro, Cörrego do Engano. Cörrego do Cervo,
Cörrego Nupeba e Cörrego do Machadinho) e um povoado, denominado Socimbra.
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Encravada no noroeste do Estado de Säo Paulo, no antigo sertäo de Rio Preto,
na rota centenäria da Estrada Boiadeira que demanda ä Cuiabä - MT.

O primeiro prefeito da cidade de Nova Canaä Paulista, eleito para o periodo de

Carlos Aparecido
Martines Alves, comerciante na epoca, nascido em Nova Canaä, em 07 de dezembro de
1963, casado com a senhora Claudiane Marim Segura Alves. Teve como seu vice-

01 de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996 foi o senhor

prefeito o senhor Israel Lindolfo, lavrador, casado, nascıdo em 07 de agosto de 1943 e

residente no povoado de Socimbra, neste Municipio.

O primeiro presidente da Cämara foi o senhor PEDRO FELTRIM, nascido em
07 de janeiro de 1957 e na &poca residente no povoado de Socimbra, neste Municipio,

que exerceu o mandato entre 1° de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1994.
Em seu segundo mandato o Municipio foi administrado pelo senhor Nelson Eigi

Matushima, casado, nascido em 18 de setembro de 1950, na cidade de Guararapes,
que teve como vice-prefeito o jovem Silvano Cezar Moreira, solteiro, nascido em 27 de
julho de 1971, na cidade de Uränia.
No terceiro mandato voltou a administrar oo Municipio o senhor Carlos Aparecido

Martines Alves, juntamente com o senhor Alcides Paulo Viana Brassaloti, vice-prefeito.
No quarto e atual mandato, foi reeleito o senhor Carlos Aparecido Martines

Alves, tendo como vice-prefeito o senhor Israel Lindolfo.
Säo simbolos do Municipio de Nova Canaä Paulista: o Brasäo de Armas
Municipal,

a

Bandeira Municipal eo Hino Municipal.

3.2. Aspectos Fisicos e Geogräficos
a Localizacäo:o municipio de Nova Canaä Paulista/SP localiza-se ao extremo noroeste
a 20°
paulista, pertencente & 8° Regiäo Administrativa de Säo Jose do Rio Preto,

231661” S 50°°56'5547” O.
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Extensäo territorial: 124 km2.

w

Distancia da capital do Estado: 650 km.

m

Bacıa Hidrogräfica: Baıxo Säo Jose dos Dourados

u Divisas:

-

.

287

Oeste: Palmeıra D’Oeste

- Norte: Santa F& do Sul
-

Lesie.

-

Sul: Suzanapolis

IIna Solteira

a Altıtude 405 metros acıma do nıvel do mar
u Temperatura media.

23°C

= Topografia plana, levemente ondulada.
a Clima’ tropical umido
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3.3. Infra-estrutura

SP-320 - Rodovia Euclides da Cunha
- SP-595 — Rodovia dos
Barrageiros

a Transporte: -

a Energia Eletrica: Elektro S/A.
m

Saneamento Bäsico: SABESP/SP.

m

Telecomunicagäo: TELEFONICA S/A

s Habitacäo: Departamento Municipal de Obras.
3.4. indice de Desenvoivimento Humano
a !IDH-M : 0,726
u IDH-M Renda: 0,634
m

IDH-M Longevidade: 0,747

u |DH-M

Educacäo: 0,796

3.5. Turismo , Esporte e Cultura
a Estädio Municipal
a Centro Comunitärio
m

Centro de Lazer do Trabalhador

us

Recinto de Exposicäo e Feiras

s Pracas Municipais
3.6. Educacäo
u

Creche:

m

Ensino Infantil:

m

Ensino Fundamental e Medio:

sm

Ensino Medio

1

unidade municipal
1

: 1

unidade municipal.
1

unidades municipais.

unidade estadual.

3.7. Saude
m

Unidade Bäsica de Saude de Nova Canaä Paulista

m

Unidade Bäsica de Saude de Socimbra

ee
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3.8. Finangas Publicas (2008)
m

Receite geral: R$ 7.408.788,51

u

Despesa geral: R$ 7.0376.430.23

ea
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3.9. Dados populacionais
a Populagäo total: 2.205 habitantes (2007)
m

4.

Densidade populacional: 17,78 hab./km2

CARACTERIZACÄO GERAL DA UGRHI

4.1. Aspectos gerais

A Bacia Hidrogräfica do Rio Säo Jose do Dourados

foi definida como Unidade

Hidrogräfica de Gerenciamento de Recursos Hidricos 18 (UGRHI-18) PELA Lei n?

9.034/94, de 27/12/1994, que dispös sobre o Plano Estadual de Recursos Hidricos para
o Bi&nio 1994/1995.

Estä localizada no extremo Noroeste do Estado de Säo Paulo, possuindo 6.825
Km2 de extensäo territorial (segundo SMA 1997), abrangendo ärea de 41 municipios,
dos quais 25 com sede em seu territörio.

E definida pelo Rio Säo Jose dos Dourados e seus tributärios, alem de porgöes
de äreas drenadas diretamente para o Rio Paranä, situadas na porgäo oeste da Bacia.

Dos 25 municipios pertencentes a Bacia do Rio Säo Jose do Dourados, 14
possuem parte de suas äreas em bacias adjacentes, enquanto que 16 municipios

pertencentes a outras bacias possuem parte de suas äreas na UGRHI-18.
4.2. Localizagäo da UGRHI, acessos e limites

A bacia do Rio Säo Jose dos Dourados localiza-se no Noroeste do estado de

Säo Paulo e apresenta como principal via de acesso, a partir da capital paulista, a
Rodovia Washington Luiz (SP-310), que tem inicio na altura do Km 154 da Rodovia
Anhanguera (SP-330) e dirige-se para noroeste, atingindo Säo Jose do Rio Preto e
Mirassol, onde adentra a ärea da UGRHI, em seu extremo sudeste. A partir dai, passa
por Monte Aprazivel e bordeja a ärea pelo Sul, seguindo de sudeste para noroeste, ate
a cidade de Ilha Solteira. Pelo flanco norte, no mesmo sentido, tem-se a Rodovia

Euclides da Cunha (SP-320), a partir da cidade de Mirassol, ate praticamente o extremo

|
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noroeste da UGRHI. Säo duas ımportantes vias de ligagäo com o centro-oeste do pais

atraves do estado de Mato Grosso do Sul. Alem destas rodovias, extensas maiha viäria
corta a ärea da Bacia, destacando-se a SP-463, que faz ligagäo com o estado de Minas

Gerais, atraves do Rio Grande,

um pouco a

jusante da Usina Jose E. de Morais (dgua

Vermelha).

A UGRHI-18 faz limite, a norte e leste, com a UGRHI-15 (Turvo/Grande), a oeste
com o estado de Mato Grosso do Sui, pelas äguas do reservatörio de Iiha Solteira, a

sudeste com a UGRHI-16 (Tiet&/Batalha) e a Sul, com a UGRHI-19 (Baixo Tiet&).
A figura abaixo mostra a localizacäo da Bacia Hidrogräfica do Rio Säo Jose dos
Dourados no Estado e seus limites.

LOCALIZAGÄO OA UGRHI NO ESTADO
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4.3. Ärea total da UGRHI e sub-bacias
4.3.1. Ärea da UGRHI

A bacia do Rio Säo Jose dos Dourados possui uma ärea total de 6.805,2 km2
calculada a partir de base cartogräfica.
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Desta ärea total, 6.439,3 km2 correspondem realmente a terrenos
que compödem
a Bacia, enquanto que 365,9 km2 constituem-se em äreas cobertas
pelas äguas do
reservatörio de Ilha Solteira, no Rio Parana.

A ärea da bacia Hidrogräfica do Rio Säo Jose dos Dourados foi objeto de divisäo
em sub-bacias. Tal divisäo foi feita basicamente, quanto a bacia do Rio Säo Jose dos
Dourados, a qual foi subdividida em tr&s: Alto, Medio e Baixo Säo Jose dos Dourados.
Esta ultima, abrangendo ärea onde a maior parte do rio comporta-se praticamente como
reservatörio. A figura abaixo apresenta a localizagäo das sub-bacias dentro da ärea da

UGHRI.
Desta forma, obtiveram-se 06 sub-bacias as quais foram designadas com o
nome do curso d’ägua principai ou com dois nomes das drenagens principais. AA tabela
abaixo apresenta a relacäo (nümero e nome) das sub-bacıas adotadas neste trabalho
(com ordenagäo aproximadamente de oeste para leste e de norte para sul, nesta
ordem).

TABELA 3.1 - Sub-Bacias da UGRHI
m
SUB-BACIA
1

e a ärea total de cada uma, em km?.

AREA (km?)

Baixo Säo Jose dos Dourados

2.2435

2

Rıbeiräo Ponte Pensa

305.6

3

R.Coqueiro/S.J.Dourados

639.5

4

R.Marımbondos/S.J.Dourados

937.0

5

Medio Säo Jose dos Dourados

1.285,2

6

Alto Säo Jose dos Dourados

1.394.4

CNPJ 00 458 342’ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

MN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME

15
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A sub-bacia de numero

u

Ohr.

38

DOVRADOS

wu

F00S

abrange toda a faixa oeste da ärea da UGRHI que
drena diretamente para o reservatörio de Ilha
Solteira, de forma que sua ärea
compreende tamb&m uma parte coberta pelas aguas desse reservatörio.
1

A sub-bacia 2 corresponde ao trecho do Ribeiräo da Ponte
Pensa antes do
represamento do reservatörio de Iiha Solteira, ocupando pequena
porcäo a norte da
bacia. As demais representam trechos intermediärios do Rio Säo
Jose dos Dourados
ate suas cabeceiras no extremo sudeste.

A tabela abaixo apresenta a ärea de cada uma das
sub-bacias, 0s municipios
as
que
compöem (parcial ou totalmente) , quer pertencam & UGRHI-18 ou näo, alem
das porcentagens que a ärea de cada municipio
representa no total da bacia. No caso
da sub-bacia 1, que apresenta interface com o reservatörio de
Ilha Solteira, säo
destacadas as äreas emersas e as submersas, tanto da sub-bacia como de cada um
dos municipios integrantes.
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4.3.2. Descricäo da Sub-bacia 1.

A Sub-bacia 1, denominada baixo Säo Jos& dos
Dourados, localiza-se no
extremo oeste da UGRHI, englo
bando os cursos baixos das drenagens que assumem
comportamento de lago em funcäo do reservatörio de Ilha Solteira, destacando
-se o Rio
Säo Jose dos Dourados e o Ribeiräo Ponte Pensa
(incluindo seus tributärios) e, dentre
outros menores, os cörregos Limoeiro e Macuc
o, que drenam diretamente para o
referido reservatörio. Destaque tambe&m
para o canal de Pereira Barreto, que liga os rios
Säo Jose dos Dourados e Tiete, parte integr
ante da Hidrovia Ti&te-Paran

a.

Abrange uma ärea total de

243,5 km2 ocupando as terras de menor altitude da
ärea da UGRHI. As cotas mais baixas
(pouco inferiores a 300 m) ocorrem no oeste,
junto & cidade de Ilha Solteira, cotas intermediärias
(446 m) situam-se pröximos äs
cidades de Santa Fe do Sul e Aparecida D’Oeste. O
ponto mais alto desta sub-bacia
2

(475m) localiza-se em Santana da Ponte Pensa, no limite com a sub-bacia 2
(Ribeiräo
da Ponte Pensa).

Os maiores aglomerados urbanos säo Ilha Solteira e Santa f&
do Sul, cujas
sedes situam-se nos extremos sudoeste e norte da sub-b
acia respectivamente.
4.4. Municipios que compöem a URGHI

A Bacia Hidrogräfica do Rio Säo Jose dos Dourados conta com 25
municipios

cuja sede situa-se em sua ärea. Destes, 11 estäo totalmente dentro da ärea da
Bacia,
14
enquanto que
municipios apresentam parte de suas äreas em UGRHI

adjacentes.
Por outro lado, 16 municipios com sede em outras UGRHI
apresentam parte de suas
äreas dentro da Bacia do Rio Säo Jose dos Dourados. A
figura abaixo apresenta em

ee
UNI UIUEaö
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ordem alfabetica a loca
lizacäo dos 25 municipios com sede em outr
a UGRHI, mas com
parte de sua ärea na UGRHI-18
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4.5. Municipios e Regiöes Administrat
ivas

Ös munciıpıos com area na UGR
HI-18 distribuem-se em duas
regiöes
admınıstrativas do Estado de Säo Paulo:
Aracatuba e Säo Jose do Rio Preto.
A regiäo adminıstrativa de Säo Jose
do Rio Preto compree
nde 32 municipios
com ärea na UGRHI. sendo 19 com
sede na pröpria Bacia do Rio Säo Jose
dos
Dourados e 13 com sede em outra UGR
HI. enquanto que a regi
äo admınistrativa de
Aragatuba possui 9 municıpıos com ärea na Bacıa
do Rıo Säo Jose dos Dourados,
sendo 6 com sede nesta e 3 com sede enı
outra Unidade Hıdrogra
fica.
A figura abaıxko apresenta a distr
ibuıcäo dos 41 municipios que poss
uem Area
(total ou em parte) na UGRHI-18. com
indicagäc da Regiäo Administrativa a que
pertence.
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4.6. Municipios e Regiöes de Governo

Säo 6 as Regiöes de Governo em que se distribuem os
na

41 municipios com area

Bacia do Rio Säo .iose dos Dourados: Jales. Fernandöpolis, Votuporanga,

Aragatuba. Andradına e Säo Jose do Rio Preto.

A regiäo de Governo de Jales possui 15 municipios no extremo oeste-noroeste
da UGRHI, sendo 13 com sede na Bacıa do Rio de Säo Jose dos Dourados e 2 com
sede na Bacia do Turvo/Grande. enquanto que a regiäo de Governo de Andradina
contem 5 municıpıos. sendo 2 na UGRHI-18 e 3 com sede na UGRHI-19 (Baixo-Tiete).

As regiöes de Governo de Votuporanga, Fernandöpolis e Aragatuba englobam
munıcipıos de porgäo central da UGRHI-18. a primeira com 7 municipios, 3 com sede na
UGRHI-15 e

1

na UGRHI-19, a segunda com d municipios, 3 deles com sede na Bacia

do Turvo/Grande e

1

com sede na Bacıa do Rio Säo

Jose dos Dourados e a terceira

com 4 munıctpios I0dos com sede na uUGRHI- 18.

A regiäo de Säo Jose do Rio Preto engloba 6 municipios da porgäo sudeste da
bacia, dos quais 3 t&m sede na UGRHI-15, 1 na UGRHI-16 e 2 municipios tem sede na
UGRHI-18.
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CARACTERIZACÄO FISICA

3.11.1. Geologia

As unidades geolögicas que afloram na ärea da bacia Hidrogräfica do Rio Säo
Jose dos Dourados säo as rochas igneas basälticas da Formagäo Serra Geral, as
a Bacia Bauru) e os
rochas sedimentares dos Grupos Caiuä e Bauru (pertencentes
sedimentos quaternärios associados ä rede de drenagem.

Dada

&

importäncia como aqüifero para

a

UGRHI. säo tambem descritas as

duas unıdades arenosa (formacöes Botucatu e Piramböla) situadas estratigraficamente
abaixo dos derrames basälticoso da Formagäo Serra Geral e que, conjuntamente,
formam o denominado Grupo Säo Bento (Bacia do Parana).

3.11.2. Geomorfologia
A bacia do Rio Säo

Jose dos Dourados acha-se incluida inteiramente na

do
Provincia do Planalto Ocidental Paulista. segundo a subdivisäo geomorfolögıca
Estado de Säo Paulo proposta por ALMEIDA(1964) e adotada no mapa Geomorfolögico
de estado de Säo Paulo (IPT 1981)
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3.11.3.2. Podzölicos Vermelho
Amarelos: constituem, na UGR
HI, uma classe de
solos arenosos, bem
desenvolvidos, com boa
drenagem e normalmente äcidos.
Originam-se dos sedimentos cretäcicos
da Bacia Bauru,
aparecendo em relevo de colinas
amplas, me&dias ou morrotes
alongados e espigöes, distribuindo-se,
em
portanto,
praticamente toda a UGRHI do Säo
Jose dos Dourados.

Dada a diversidade de
situagöes em que ocorrem e aos atributos de
interesse
agronömico, torna-se dificil generaliz as
ar
qualidades para esta classe como um todo.
Em alguns tipos, t&m-se
limitacödes relacionadas ä suscetibilidade a
erosäo, crescente
em fungäo do aumento de decl
ives. Nos locais de relevo
acidentado, tem-se tamb&m, a
ocorrencia da pedregosidad e texturas
e
cascalhosas, o que limita sign
ificativamente o
seu uso agronömico.

3.11.3.3. Solos Litölicos: säo solos
de pequena espessur
a (20 cm a 40 cm), pouco
desenvolvidos, que ocorrem sobre rochas
pouco alteradas ou säs, ou sobre materiais
com grande quan
tidade de cascalho e fragmentos de rocha. Na
Bacia, estes solos
encontram-se associados e condicion
ados a relevos movimentado em
s,
posicöes de
encostas muito declivosas, como
por exemplo na regiäo das sub-bacias entre o
medio e
baixo Säo Jose dos Dourado ou
s,
nos
seto
res de cabeceiras dos afluentes do
seja,
Rio
Säo Jose dos Dourados e Ribeiräo da Pont
e Pensa.
Dadas as caracteristicas
gerais, 0S solos litölicos t&m utilizacäo agric
ola muito
restrita, sendo suas äreas de ocorräncia mais
indicadas para estabelecimento de
locais
de preservagäo das reservas
naturais, reflorestamento ou past
agens.
3.11.3.4. Latossolos Roxos: säo solos de
textura argilosa a muito
argilosa, de perfil
normalmente profundo, onde o teor de
argila diminui lentamente com o aumento da
profundidade. Originam-se da desagregagäo e alter
agäo dos basaltos da
Formagäo

Serra Geral e ocorrem em relevo de colinas amp
las.
Estes solos possuem grande significado agricola, pela suas
qualidades naturais
s
ou facilmente adquiridas por meio da aplic
agäo de fertilizantes e corretivos. Associados
a relevo suavemente ondulado, com declividade raramen
te maior do
7%,
apresentam boa resistöncia
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Associada aos latossolos roxos, observa-se com muita
freqüencia a ocorräncia
localizada (normalmente nos locais onde o relevo
€

mais movimentado) da terra roxa
estruturada, que se distingue dos primeiros
pela sua estruturacäo interna.

3.11.3.5. Latossolos Vermelho Escuros: säo solos
arenosos, muito profundos, cujos
horizontes säo pouco diferenciados, observando-se
teores de argila no horizonte B
entre 16% e 85%. Originam-se da
alteracäo do substrato arenitico do Grupo Bauru
associado com basaltos da Forma
cäo Serra Geral, predominando em äreas
significativas da sub-bacia do baixo Säo Jos& dos Dourados.
Säo solos habitualmente espessos que favorecem o lavradio
e a drenagem interna;
entretanto, säo muito heterogäneos em relagä a fertilidade e & textura
o&
pelo variävel
conteüdo em argila, o que resulta em
apreciävel disparidade quanto &a infiltragäo e &
capacidade de retencdo de ägua e nutrientes. Em declives
superiores a 3%,
apresentam risco de erosäo. Em geral respondem bem &
aplicacäo de fertilizantes e
corretivos que, associado äs outras caracteristicas citadas e ao
fato de ocorrerem em
relevos planos e ondulados suaves, säo fatores determinantes
para 0 uso intenso e
extenso em värias culturas na ärea da UGRHI.

3.11.4. Hidrometeorologia

Este töpico foi desenvolvido procurando-se aprese
ntar a caracterizagäo climätica
da Bacia situando-a no contexto do estado de Säo Paulo.
A caracterizagäo climätica da bacia do Rio Säo Jose dos Doura
dos foi elaborada

a partir de trabalhos existente, com änfase maior
para aqueles que tratam das chuvas,
elemento considerado de grande importäncia em estudos dessa nature
za.

3.11.4.1. Caracterizagäo climätica da Bacia do Rio Säo Jose dos Doura
dos
De acordo com SETZER (1966), com base na
classificacäo climätica proposta
por Koeppen, existem na Bacia dois tipos climäticos:
a) o clima Aw & tropical ümido com estiagem no inverno. O total de chuva no
periodo
seco & inferior a a30 mm; a temperatura media no m&s mais
quente & superior a 22°C, e
no m&s mais frio superior a 18°C;
b) o clima Cwa, quente e ümido, com inverno seco. Apresenta no m&s mais seco totais
de chuvas inferiores a 30 mm; temperaturas medias
superiores a 22°C no mes mais

rn
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quente. e temperaturas menores que 18°C no m&s mais
frio. Compreende a
porgäo
extremo-ieste da Bacia (Neve Paulista ee
s
Monte Aprazivel)

Tipo Climätico
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3.11.5. Uso e Ocupagäo do Solo

Para elaboracäo do mapa de Uso e Ocup
acäo de Solo da Bacıa Hidrogräfica do
Rio Säo Jose dos Dourados, optou-se por realizar
classificacäo automätica. em funcäo
da !nexıstäncia de produfos carto
graficos que contemplassem os parämeltros de escala
e extensäo de toda a ärea da Bacia
O mapa de Uso e Ocupacäo de Solo toi elaborado a
partir de imagens do
satelite Landsat-5’TM, cena 221/74. de 18/08/1997 e cena
,
222/74, de 22/06/1997. As
imagens foram georreferenciadas. rmmosaicadas e classificadas
pelo Software

U
ee

a
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partir do

Classificador Supervisionado

DE MAXIMA

o qual utiliza amostras definidas pelo pröprio usuärio.

Para realizar a classificacäo automätica foram definidas as seguintes
categorias
de Uso e Ocupagäo de terras: Cobertura Vegetal Nativa, Atividades
Agricolas e

Pastagens.
A vegetagäo natural

&

a que sucede a derrubada seletiva das matas. As classes

de vegetagäo natural referem-se aos povoamentos de florestas naturais bastante

alteradas ou em estado de regeneragäo bastante avancado. Säo constituidas por
individuos lenhosos, ärvores finas compactamente dispostas, e por especies

espontäneas que invadem as äreas devastadas, apresentando desde porte arbustivo
(medio/baixo) ate arböreo (alto/medio). Na regiäo de Tr&s Fronteiras observa-se pontos
de cobertura vegetal nativa.

As pastagens abrangem as pastagens artificiais ou plantio de forrageiras para
pastoreio, em diversos niveis de tecnificagäo e manejo, alem de pastagens de
vegetacäo espontänea que sobrevem aos desmatamentos, podendo ou näo ser

melhoradas com especies gramineas exöticas. Incluem-se as coberturas residuais
baixas, ate rasteiras, representadas por glebas aparentemente desprovidas de cuidados
e com cobertura de solo variävel. Säo äreas de pastagens abandonadas nu ja

cultivadas, onde ocorrem predominantemente especies de porte baixo a rasteiro,
formando os “pastos sujos” ou “samambaias” . Na regiäo de Tr&s Fronteiras hä
predominäncia de pastagens e, em geral säo predominantes em toda Bacia.
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CLASSIFICAGÄO E CARACTERISTICAS

4.1. Definigäo

A Associagäo Brasileira de Normas T&cnicas
como

- ABNT - define residuos sölidos

"

residuos nos estados sölidos ou semi-sölidos, que resultam de atividades da
comunidade, de origem: industrial, domestico, de servicos de saüde, comercial,
agricola, de servicos e de varricäo. Consideram-se tambem residuos sölidos os lodos

provenientes do sistema de tratamento de ägua, aqueles gerados em equipamentos e
instalagöes de controle de poluicäo, bem como determinados liquidos, cujas
particularidades tornem inviävel o seu langamento na rede püblica de esgotos ou corpo

d’ägua, ou exijam para isso solucöes tEcnicas economicamente inviäveis em face

&

melhor tecnologia disponivel (ABNT-1987).

42 Classificacäo
4.2.1.Quanto ä natureza (riscos potenciais de contaminagäo do meio ambiente

—

NBR 10.004, ABNT):
a)- Residuo de Classe - Perigosos
b)- Residuos de Classe II — Näo Inertes
|

c)- Residuos de Classe

Ill

- Inertes

a) Residuos de Classe
caracteristicas

|

Perigosos: säo aqueles que, em funcäo de suas

—

intrinsecas

de

inflamabilidade,

toxicidade ou patog&nicidade, apresentam riscos

corrosividade,
A

reatividade,

saüde püblica atraves do

aumento da mortalidade, ou ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente
quando manuseados ou depositados de forma inadequada.
b) Residuos de Classe Il — Näo Inertes: säo os residuos que podem apresentar
caracteristicas de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade,com

possibilidade de acarretar riscos a saüde ou ao meio ambiente, näo se
enquadrando nas classificagöes de residuos de classe — Perigosos ou Classe
|

IN

-

Inertes.

c) Residuos de Classe

III

—

Inertes: säo aqueles residuos que,

carcteristicas intrinsecas, näo oferecem riscos
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que, quando amostrados de forma representativa, segundo a norma NBR
10.007, e submetidos a um contato estätico ou dinämico com ägua destilada ou

deionizada,

temperatura ambiente, conforme teste de solubilizacäo, segundo a
norma NBR 10.006, näo tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a
&

concentragöes superiores aos padröes de potabilidade da ägua, conforme
listagem n? 8 (Anexo H a NBR 10.004), excetuando-se os padröes de aspecto,
cor , turbidez e sabor.

4.2.2. Quanto ä categoria:

a) Residuos Urbanos: provenientes de resid@ncias ou qualquer outra atividade que
gere residuos com caracteristicas domiciliares, bem como residuos de limpeza
püblica urbana;
b) Residuos Industriais: provenientes de atividades de pesquisa e producäo de
bens, bem como os provenientes das atividades de mineracäo e aqueles

gerados em äreas de utilidades ee manutengäo dos estabelecimentos industriais:
c) Residuos de Servico de Saude: provenientes de qualquer unidade que execute
atividades de natureza medico-assistencial as populacdes humanas ou animal,
centros de pesquisas, desenvolvimento ou experimentagäo na ärea de
farmacologia e saüde, bem como os medicamentos vencidos ou deteriorados:
d) Residuos de Atividades Rurais: provenientes de atividade agrosilvopastoril,
inclusive os residuos de insumos utilizados nestas atividades;

e) Residuos de Servigos de Transporte: decorrentes da atividade de transporte e
os provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviärios, ferroviärios,
portuarios e postos de fronteiras;
f)}

Rejeitos

radioativos:

materiais

resultantes

de

atividades

humanas

que
contenham radionuclideos em quantidades superiores aos limites de isengäo
especificados de acordo com a norma da Comissäo nacional de Energia Nuclear

-CNEN,

e que seja de utilizagäo impröpria ou näo prevista.
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4.3 Caracteristicas dos residuos s6lidos
As caracteristicas dos residuos sölidos variam em
fungäo dos aspectos sociais,
econömicos, culturais, geogräficos e climäticos da populacäo. Säo classificados
segundo suas caracteristicas fisicas, quimicas e
biolögicas.

A tabela

1. Demonstra a

variagäo das composicöes do lixo em alguns paises,
deduzindo-se que a participacäo da materia orgänica tende a se reduzir nos
paises
mais desenvolvidos ou industrializados, provavelmente em
funcäo da tecnologia
avangada no setor de allmentacäo.

COMPOSTO

BRASIL

MATERIA ORGÄNICA

ALEMANHA

EUA

65,00

61,20

35,60

VIDRO

3,00

10,40

8,20

METAL

4.00

3,80

8,70

PLASTICO

3,00

5.80

6.50

25,00

18,00

41.00

PAPEL
Tabela

1.

Fonte: SEDU.

4.3.1. Caracteristicas Fisicas

De acordo com a NBR 10.004 da ABNT, os residuos sölidos säo
classificados
em:

a) Geracäo Per Capita
b) Composigäo Gravimetrica

c) Peso Especifico Aparente
d) Teor de Umidade
e) Compressividade
a) Geragäo Per Capita: relaciona a quantidade de residuos urbanos gerados
diariamente e o nümero de habitantes da regiäo. No Brasil tal indice estä dentro de uma
faixa de 0,50 a 0,80 kg/hab/dia, podendo cidades mais desenvolvidas terem indices
mais elevados. Na ausäncia de dados mais precisos, a
geragäo per capita pode ser
estimada atraves da Tabela 2 apresentado a seguir:
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FAIXAS MAIS UTILIZADAS DA
GERAGÄO PER CAPITA
PORTE DA CIDADE POPULACAO URBANA
(HAB)
GERAGAO PER CAPITA
(KG/HABIDIA)
Pequena

Ate 30

mil

0,50

Media

De 30 mil a 500 mil

De 0,50 a 0,80

Grande

De 500 mil a cinco milhöes

De 0,80 a 1,00

Megalöpole

Acima de cinco milhöes

Acima de 1,00

Tabela 2. Fonte: SEDU.
b) Composigäo Gravimetrica:

&

o percentual de cada comp
onente dos residuos em

relacäo ao peso total da amostra analisada.
Componentes mais comuns da composigäo gravim
etrica
Materia orgänica

Metal ferroso

Borracha

Papei

Metal näo ferrosa

Couro

Papeläo

Aluminio

»astico rigido

Vidro claro

Ossos

Plästico maleävel

Vidro escuro

Cerämica

PET

madeira

Tabela 3. Fonte: SEDU.

c) Peso especifico aparente:

&

Panoltrapos

I

Agregado fino

o peso do residuo solto em fungä do volume
o
ocupado

livremente, sem qualquer compactacäo, expresso em
kg/m3. Na ausöncia de dados
para dimensionamento de equipamentos e instalagöes utilizam-se os valores
medios de
230 kg/m? para peso especifico do lixo domiciliar, de 280
kg/m” para os residuos de

servigos de saüde e de 1.300 kg/m” para peso especifico de obras da
construgäo civil.

d) Teor de umidade: representa a quantidade de ägua presente no lixo, medida em
percentual do seu peso. Pode-se estimar um teor de umidade de 40 a 60%, sendo
que
tal parämetro tem alteragöes em funcä das
o
estagöes do ano e da incidEncia de chuvas
no periodo.
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grau de compactagäo ou a reducäo do volume que uma massa
de lixo pode sofrer quando compactada.
&

432 Caracteristicas Quimicas
Säo classificados em:
a) Poder calorifico
b) Potencial hidrogeniönico

c) Composicäo quimica
d) Relagäo carbonoj/nitrogenio (C:N)

a) Poder Calorifico: indica a capacidade potencial de um material
desprender
determinada quantidade de calor quando submetido &
queima. O lixo domiciliar
tem uma media de 5.000 kcal/kg.

b) Potencial Hidrogeniönico (pH): indica o teor de acidez ou alcalinidade dos
residuos, situando-se na faixa de cinco a sete.

c) Composigäo quimica: consiste na determinacäo dos teores de cinza, materia
orgänica, carbono, nitrog&nio, potässio, cälcio, fösforo, residuo mineral
total,
residuo mineral solüvel e gorduras.
d) Relagäo carbono/nitrogenio (C:N) : indica o grau de decomposicäo da materia
orgänica do lixo nos processos de tratamento/disposigäo final. Tal relacäo em
geral esta na ordem de 35/1 a 20/1.

4.3.3. Caracteristicas Biolögicas

Säo as caracteristicas determinadas pela populagäo microbiana e dos
agentes
patogenicos presentes no lixo, que aliado äs suas caracteristicas quimicas, permitemn
que sejam selecionados os me&todos de tratamento e disposicäo final mais

A caracteristica biolögica dos residuos tem sido utilizadas

adequado.

no desenvolvimento
de inibidores de cheiro e retardadores/aceleradores da
decomposicäo da materia
orgänica, normalmente aplicados no interior de veiculos de coleta para evitar ou

minimizar problema com a populacäo ao longo do percurso dos veiculos.
Outro fator importante das caracteristicas
biolögicas e o0 desenvolvimento de
de
processos
destinagäo final e de recuperagäo de äreas degradadas.
&
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4.4 Influencia das caracteristicas dos Residuos Sölidos no
planejamento do
sistema de Limpeza Urbana.

A Tabela

3. demonstra a influencia das caracteristicas dos

Residuos Sölidos

Urbanos sobre o planejamento de um sistema integrado de limpeza urbana ou projetos
especificos que compöem tal sistema.

INFLUENCIA DAS CARACTERISTICAS DO LIXO NA LIMPEZA URBANA
CARACTERISTICAS
IMPORTÄNCIA

Composigäo quimica

Fundamental para se poder projetar as quantidades de residuos a
coletar e a dispor. Importante no dimensionamento de veiculos.
Elemento basico para determinagäo da taxa de coleta, bem como
para o correto dimensionamento de todas as unidades que
compöem o sistema de limpeza urbana.
Indica a possibilidade de aproveitamento das fragöes recicläveis
para comercializagäo e da materia orgänica para produgäo de
composto orgänico.
Quando realizada por regiöes da cidade, auxilia a se efetuar um
calculo mais justo da tarifa de coleta e destinagäo final.
Fundamental para 0 correto dimensionamento da frota de coleta,
assim como de containeres e cacambas estacionärias.
Tem infiuencia direta sobre a velocidade de decomposisäo da
materia orgänica no processo de compostagem. Influencia
diretamente o poder calorifico e o peso especifico aparente do
concorrendo
de forma
indireta
Iixo,
je)
correto
para
dimensionamento de incineradores e usinas de compostagem.
Influencia diretamente o cälculo da producäo de chorume e 0
correto dimensionamento do sistema de coleta e de percolados.
Muito importante para o dimensionamento de veiculos coletores,
estagdes de transfer&ncia para compactagäo e cagambas
compactadoras estacionärias.
Influencia o dimensionamento das instalagöes de todos os
processos de tratamento termico (incineragäo, pirölise e outros).
Indica o grau de corrosividade dos residuos coletados, servindo
para estabelecer o tipo de protegäo contra corrosäo a ser usado
em veiculos, equipamentos, cont&ineres e cacambas metälicas.
Indica a forma mais adequada de tratamento para os residuos
coletados.

Relagäo C:N

Fundamental para se estabelecer a qualidade do composto
produzido

Geragäo per capita

Composigäo gravimetrica

Peso especifico aparente
Teor de umidade

Compressividade
Poder calorifico
Ph

Fundamentais na fabricagäo de inibidores de cheiro e de
aceleradores e retardadores da decomposicäo da materia
orgänica do lixo.
Tabela 4. Influ&ncia das caracteristicas do lixo na limpeza urbana.

Caracteristicas biolögicas

ee
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4.5 Processos de determinagäo das principais caracteristicas fisicas

As principais caracteristicas fisicas do

lixo podem ser determinadas atraves de

processos expeditos de campo, suprindo dificuldades financeiras das pequenas
prefeituras municipais na contratagäo de laboratörios especificos para anälise, com a
adogäo de recipientes (latäo de 200 litros), balanca (capacidade de 150 kg), estufa e
equipamentos gerais de limpeza urbana.
Para tal procedimento prätico adota-se o seguinte roteiro de trabalho:
1°) Preparo da amostra;

2°) Determinagäo do peso especifico aparente;
3°) Determinagäo da composigäo gravimetrica;

4°) Determinagäo do grau de umidade;
5°) Cälculo da geragäo per capita.
1°) Preparagäo da amostra

- coletar amostras com cerca de
3,0 m? de volume (lixo sem compactagäo) de terca a
quinta-feira em diversos setores da coleta, entre os dias 10 e 20 do mes (periodo sem

chuvas);
- colocar as amostras sobre lona
plästica resistente e mistura-las para obtencäo de uma
mistura homog&nea;
- dividir a
fragäo dos residuos homogeneizados em quatro partes e selecionar duas

partes dos quartos resultantes (sempre opostos) e que seräo novamente misturados e

homogeneizados;
- repetir o procedimento anterior

at@ que a redugäo do

volume de cada quarto seja

inferior a 1,0. m?;

- separar a quarta
parte do volume e acondicionar os residuos em cinco recipientes de

200 litros (previamente pesados);
- separar uma
porgäo do quarto restante e retalhä-lo em fracöes para obtencäo de um
recipiente de 2 litros com material picotado, fechando-o hermeticamente.

2°) Determinagäo do
-

Peso Especifico Aparente

Pesar cada um dos latöes cheios, determinando
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- Somar os pesos obtidos;
- determinar o peso especifico aparente atraves da soma obtida, expresso em kg/m’.
3°) Determinagäo da Composigäo Gravimetrica

- Escolher a lista dos materiais que se quer determinar;
- Espalhar o material dos cinco latöes sobre uma ärea plana coberta com lona;
- Separar o lixo de acordo com os componentes desejados;

- Classificar como "outros” os materiais näo classificados;
- Pesar cada componente seleccionado;
- Dividr oo peso de cada componente pelo peso total da amostra e calcular a

composicäo gravimetrica em termos percentuais.
4°) Determinagäo do Teor de Umidade
- Pesar a amostra de 2 litros;
2

- Colocar o conteüdo em estufa a 105° C por um dia;
- Pesar o material seco ate que os residuos apresentem peso constante;
- Subtrair oo peso da amostra ümida do peso do material seco e determinar o teor de

umidade em termos percentuais.
5°) Cälculo da Geragäo Per Capita
- Medir o volume do lixo encaminhado ao aterro durante um dia inteiro de trabalho;

- calcular

o

peso total do lixo aterrado, aplicando o valor do peso especifico

determinado;
- avaliar 0 percentual da populacäo atendida pelo servigo de coleta;
- Calcular a taxa de geragäo per capita dividindo-se o peso do lixo pela populacäo

atendida.

4.6 Projecäo das quantidades de residuos sölidos urbanos
Para projecäo da geragäo de lixo per capita adota-se a taxa de crescimento
anual (IBGE) da populagäo estudada e atraves da geragäo per capita calculada,

determina-se a quantidade de lixo no periodo desejado.
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a

5.

ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SÖLIDOS

5.1. Conceito

Acondicionar os residuos sölidos domiciliares significa preparä-los para coleta de
forma sanitariamente adequada, sendo compativel com 0 tipo e a quantidade de
residuos.

5.2. Importäncia do acondicionamento adequado
- Evitar acidentes;
- Evitar a proliferacäo de vetores;
- Minimizar o impacto visual e olfativo;
- Reduzir a heterogeneidade dos residuos;

- Facilitar a realizagäo da etapa de coleta do lixo.
9.3. Caracteristicas dos recipientes para acondicionamento
- Peso mäximo de 30 kg, quando manual;
- Maiores cargas, utilizag30 de equipamentos mecänicos;
- Dispositivos que facilitem seu deslocamento;
- Serem hermeticos, evitando derramamento ou

exposigäo dos residuos;

- Serem
seguros, evitando perfuragöes com lixo cortante ou perfurante;

- Facilidade no manuseio.

5.4. Formas de acondicionamento

9.4.1. Residuo Domiciliar
- sacos plästicos resistentes;
- cont&ineres de plästico (PEAD);
- cont&ineres metalicos.

5.4.2. Residuo Püblico

- papeleiras de rua;
- cesta coletora plästica para lixo especial;
- sacos plästicos resistentes;
- conteineres de plästico ou metälico.
TUT
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5.4.3. Residuo de Grandes Geradores
- cont&ineres com rodas
(capacidade acima de 120 litros);
- cont&ineres estacionär
ios e basculäveis.
5.4.4. Acondicionamento de residuos dom
iciliares
a) Residuos da Construgäo civil: cont&ineres estacionärios ou bascu
läveis.
b) Pilhas e baterias: materiais totalmente
descarregados em tambor metälico
parcialmente

descarregados

isolä-los

previamente

com

sacos

resistentes.

e

plästicos

c) Lämpadas fluorescentes: em bombonas plästicas.
d) Pneus: para reservä-los ate sua retirada, devem ser
acondicionados em local
coberto e protegido das intem
p&ries.
5.4.5. Acondicionamento de residuos de fonte
s especiais
Resid
uos Sölidos Industriais:
a)
- tambores metaälicos de
200 litros para lixo sem caracteristicas
corrosivas;
- bombonas
de200
litros ou 300 litros para lixo com caracterist
plästicas
icas
corrosivas ou semi-sölidos em
geral;

- “big
bags” plästicos (sacos de polipropileno trancado) com
capacidade de

armazenamento superiores a 1,0. m’;
- cont&ineres
plästicos com volume acima de 120 litros;
- caixas de
papeläo ate 50 litros.

b) Residuos de Portos e Aeroportos:
- acondicionamento
identico ao dos residuos domiciliare com
s,
excegäo em
alerta de quarentena, onde cuidados
especiais deveräo ser tomados.

c) Residuos de Servico de Saude:
- acondicionados em sacos
plästi

cos obedecendo a seguinte especificagäo de

cores:

TRANSPARENTES
COLORIDOS OPACOS
BRANCO LEITOSO

LIXO COMUM, RECICLÄVEL.
|LIXO

COMUM, NAO RECICLÄVEL.

LIXO INFECTANTE OU ESPECIAL
—

- para acondicionamento de
perfurocortantes: caixa de papeläo especial
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6.COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÖLIDOS
6.1. Coleta e transporte de Residuos Sölidos Domiciliares
6.1.1. Conceituagäo

Coletar significa recolher o lixo acondicionado para
encaminhä-lo, mediante
transporte adequado, a uma possivel estacäo de transferäöncia, a um eventual
tratamento e a disposicäo final.

Tal servigo de coleta pode ser efetuado pela
pröpria administracäo püblica ou
atraves de empresas privadas.

612

Regularidade, Fregüöncia e Horärios de Coleta.
A regularidade e freqüäncia na coleta säo procedimentos

que devem ser

seguidos regular e rigorosamente pelo agente responsävel do setor, pois somente
assim fara com que a populagäo esteja integrada a um sistema
que proporcione a
higiene ambiental, a saüde püblica, a limpeza e o bom aspecto dos logradouros
püblicos.
6.1.3. Horärios de Coleta

Os horärios de coleta devem ser implantados de forma
regular em dias e
periodos alternados, sendo que no Brasil, a fregüäncia minima de coleta admissivel &
de tr&s vezes por semana.
Alguns procedimentos devem ser seguidos para que haja redugäo significativa
nos custos e na pröpria otimizagäo da frota. Säo os
seguintes:
1) Dias de coleta: segunda, quarta e sexta /terca, quinta e säbado;

2) Estabelecer turnos de trabalhos em dois periodos do dia, com intervalos para
manutencäo em equipamentos;
3) Em ruas com varricäo pouco freqüente & importante a limpeza da coleta;
4) Em centros comerciais a coleta deve ser realizada fora do horärio comercial;
5) Em bairros residenciais a coleta deve ser preferencialmente durante o dia;

6) Evitar a coleta em horärios de grande movimento de veiculos nas principais vias da
cidade;
7) Coleta noturna deve ser cercada de cuidados em relacäo ao controle de ruidos.
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6.1.4. Redimensionamento de itinerärios de coleta domiciliar
O redimensionamento dos roteiros de coleta do lixo deve ser
efetuado quando
ha um aumento ou diminuicäo da
populacäo, mudangas nas caracteristicas do bairro ou
recolhimento irregular em determinados bairros. Para tanto värios elementos
devem ser

considerados:

a) Guarnisöes de coleta (conjunto de trabalhadores lotados num veiculo coletor,
envolvidos na atividade de coleta do lixo): o nümero de trabalhadores
por veiculo varia e
dois a cinco, sendo que prestadoras de
servisos operam normalmente com träs
trabalhadores;
b) Equilibrio dos roteiros: cada guarnicäo deve receber como tarefa uma mesma
quantidade de trabalho, que resulte em um esforgo fisico

equivalente:
Local
de
inicio
da coleta: as guarnicöes devem comegar suas atividades no
c)
ponto
mais distante do local do destino final do lixo, e fazer a
movimentacäo em diregäo
daquele local, reduzindo as distancias e tempo de percurso;
d) Verificagäo da geragäo do lixo domiciliar:

&

fundamental a verificacäo da geracäo de

residuos sölidos nos domicilios, estabelecimentos publicos e no
comercio, pois tais
dados säo utilizados no dimensionamento dos roteiros necessärios ä coleta
regular do
lixo.Este indice deve ser apurado com rigor tecnico, pois possui uma
margem de 0,35
kg a 1,00 kg por pessoa por dia, e proporcionara uma grande economia no
dimensionamento do nümero de veiculos a serem utilizados na coleta do lixo
domiciliar.
e) Tragado dos roteiros de coleta: um roteiro de coleta deve ser projetado ou
redimensionado objetivando minimizar os percursos improdutivos. Atraves de tentativas

deve-se buscar um tragado que atenda simultaneamente condicionantes tais como 0
sentido do träfego das ruas, evitando manobras ä esquerda em vias de mäo
dupla,

assim como percursos duplicados e improdutivos.
Adota-se normalmente para tragar os itinerärios de coleta pelo Metodo
Heuristico (Figura 1), levando-se em conta o sentido do träfego, as declividades

acentuadas e a possibilidade de acesso e manobra dos veiculos.
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Figura 1. Modelo de roteiro pra coleta.

615 Veiculos para Coleta do Lixo Dom
iciliar
As viaturas de coleta e
transporte de lixo domiciliar podem ser de dois
tipos:

a) Com compactacäo
b) Sem compactacäo

Caracteristicas adequadas
para um veiculo de coleta:
a) Näo permitir derramamento do lixo ou do cho
rume na via püblica;
b) Apresentar taxa de compac
tacäo de pelo menos 3:1 (3 m? de residuos coletado
para
1 m? com
pactado);

c) Apresentar altura de carregamento na linha da cint
ura dos garis, ou seja mäximo de
,

1,20 m de altura em relacäo ao solo;
d) Possibilitar esvaziamento simultäneo de
pelo menos dois recipientes por vez;
Pos
suir
e)
carregamento traseiro de preferäncia
.
Cuidados com os mecanismos de
compactacäo e com 0 transporte de
garis no
veiculo:

a) Dispor de local adequado para transpo
rte dos trabalhadores
b) Apresentar descarga räpida do lixo no destino
(mäximo em träös minutos);
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c) Possuir compartimento de carregamento (vestibulo) com capacidade de no minimo
1,5. m?;

d) Possuir capacidade adequada de manobra e de vencer
aclives;
e) Possibilitar basculamento de cont&ineres de diversos
tipos;
f) Distribuir adequadamente a carga no chassi do caminhäo;

g) Apresentar capacidade adequada para o menor numero de viagens ao destino, nas
condicöes de cada ärea;
0

h) Adotar um tipo de veiculo/equipamento que apresente o melhor custo/beneficio.

6.1.6. Ferramentas utensilios utilizados na coleta do lixo domiciliar
e
a) Vassouras e päs
b) Lutocar: carrinho transportador manual de lixo coletado nos servicos de varredura de

logradouros püblicos;

c) Poliguindaste: guindaste de acionamento hidräulico, com capacidade minima de 7,0
toneladas, montado em chassi de peso bruto total minimo de 13,5 toneladas
por
igamento e transporte de caixas tipo *broks” que acumulam residuos sölidos. O
conjunto
€ denominado de “canguru”, e destina-se ä
coleta, transporte, basculamento e
de
ou
disposigäo
contäineres de at& 5,0 m? de capacidade volumeätrica, para
cagambas
acondicionamento de lixo püblico, entulhos, etc.;
d) Caminhäo Basculante tipo “toco”: veiculo curto com apenas dois eixos para remocäo
do lixo püblico, entulho e terra com
cagamba de 5,0 a 8,0 m? de capacidade
volumeätrica.

e) Caminhäo basculante tragado: veiculo longo, com tres eixos, para remogäo do lixo
püblico, entulho e terra, com capacidade de 12,0 m}:
f) Roll-on/Roll-off: caminhäo coletor do lixo püblico, domiciliar ou industrial, operando
com conteineres estacionärios de 10,0 a 30,0 m?, sem
dos

compactacäo (dependendo

pesos especificos) ou de 15,0 m? com compactacäo:
g) Carreta: semi-reboque basculante com capacidade de 25,0 m?, tracionada por cavalo
mecänico (4 x 2) com forga de tracäo de 45 toneladas. E utilizada para transporte de
entulho, sendo que seu carregamento

&

feito por pä-carregadeira e a descarga, no

destino, pelo basculamento da cagamba;
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h) Pa-carregadeira: trator escavo-carregador com rodas, usada para amontoar terra,

entulho, lama, lixo e carregar caminhöes e carretas em operagäo nas vias püblicas e
nos aterros sanitärios.

6.2. Coleta de Residuos de Servigos de Saude
6.2.1. Dados Gerais

A higiene ambiental dos estabelecimentos assistenciais a salde

&

fundamental

para redugäo de infecgöes, assim como o transporte interno adequado, o correto

armazenamento e posterior coleta e transporte externo complementam as provid&ncias
para reducäo das infeccöes.

Os residuos de servico de saüde classificam-se em infectantes, especiais e
comuns e a taxa de geragäo de residuos podem ser vinculadas ao nümero de leitos no
estabelecimento.

TAXA DE GERACAO MEDIA DE LIXO EM SERVICOS DE SAUDE
Localidade

Geragäo media em kglleito/dia

CHILE

0,97 - 1,21

ARGENTINA

1,85 - 3,65

BRASIL

2,63

RIO DE JANEIRO

3,98

Tabela 5. Taxa de geragäo media de lixo em servicos de saüde.
6.2.2. Segregagäo de Residuos de Servico de Saude

6.2.2.1. Regras gerais
"

todo residuo infectante, no momento de sua geracäo, tem que ser disposto em

recipiente proximo ao local de sua geracäo;
"

0s residuos infectantes devem ser acondicionados em sacos plästicos brancos

leitosos, em conformidade com as normas t&cnicas.
»

os residuos perfurocortantes (agulhas, vidros,ete.) devem ser acondicionados em

recipientes especiais para este fim;
CNP)J 00 458 342/ 0001-50
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os residuos procedentes de anälises
clinicas, hemoterapia e pesquisa microbiolögica
tem que ser submetidos &
esterilizagäo no pröprio local de geracäo;
" os
residuos infectantes compostos por membros,
örgäos e tecidos de origem humana
tem que ser dispostos, em
separado em sacos plästicos brancos leitosos, devidamente
lacrados.
"

623

Coleta separada de residuos comuns, infectantes e
especiais.
Os residuos infectantes e especiais devem ser coletados

separadamente dos
residuos comuns, acondicionados em sacos
plästicos brancos leitosos e dispostos em
veiculos especiais para coleta e transporte de residuos de
servico de saüde.
624 Veiculos para coleta e transporte dos residuos de
de sauıde

servicos

O veiculo de coleta deve ser provido de
dispositivos mecänicos de basculamento
de conteineres hermeticamente fechados e
possuir dispositivos de captacäo de liquidos.
Tais veiculos normalmente näo dispöem de
compactacäo, entretanto aqueles
com tal dispositivo deve operar com baixa taxa de
compactasäo para evitar o
rompimento dos sacos plästicos.

625 Fregüßncia da coleta
De acordo com as normas vigentes a coleta de residuos de
servico de saüde
deve ser diäria, inclusive aos domingos.

626

Coleta de materiais perfurocortantes

Para recolhimento de objetos perfurocortantes de estabelecimentos de saude
&
conveniente a utilizagäo de furgöes leves, carroceria hermetica e
capacidade para cerca
de 2,00 m’de residuos.

6.3. Quadro comparativo dos servigos de coleta
püblico e privado
O quadro abaixo descreve algumas vantagens e
desvantagens dos servicos de
coleta executados pelo setor püblico e setor privado.
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U

ALTERNATIVAS

VANTAGENS

DESVANTAGENS

CONDIGOES

FAVORAVEIS
Municipal

u

- sem taxas tarifas
e
- näo visa lucro
- economias de

escala

B

- municipio PosSui
controie
administrativo
- possivel instituicäo
de coleta seletiva
- politicas e
administragäo
continuas
- registros mantidos
por longo periodo

L

c
o

Contratos

- operagöes anteriores
insatisfatörias
- predisposicäo da
eficiencia
- financiamento e
populacäo por servicos
operagäo influenciados püblicos
por restricöes politicas - qualidade do servico &
- financiamento de
considerada criterio
impostos vinculados a0 mais importante que o
econömico
orgamento anual
- monopolistica
- incentivo limitado

&

-

- custos mais baixos

baixa prioridade no
orcamento anual
- ineficiöncia por
graves, pressöes
trabalhistas etc.
restrigäo
orcamentäria afeta a
manutencäo e
reposicäo de
equipamentos
- riscos de problemas

- flexibilidade para

pela competicäo de

no contrato

mudar quando houver

mercado

- agencia publica deve

economia

- municipalidade

regular contratantes

- disponibilidade de

ret&em

controle

administrativo

contratantes privados

- possivel coleta

qualificados
- predisposicäo do

seletiva

publico com 0

envolvimento
privado/püblico
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Combinagäo competigäo ajuda a
Publico e
manter os precos

Privado

baixos

T

- alternativa

O

disponivel quando

42
- Pode se tornar

- municipalidade se

|

juridicamente

anexagöes ou se funde

complexa.

com outras jurisdigöes
mudanca de coleta em

houver falhas em

.separado de lixo e

algum setor
-

entulho para coleta

municipalidade tem

combinada

controle

administrativo
- possivel coleta

seletiva

P

Coleta

-

R

püblica

reduzir custos

publico

desinteressada da

- auto-financiamento

|-riscos de problemas

|coleta de

I

competicäo pode

- ausEncia de controle

V

entre coletores

A

- alta
competicäo pode

D

resultar em

|-

municipalidade

residuos

interrupgöes no

oO

sistema
- itinerärios

superpostos e

desperdicio de
combustivel
- impossivel coleta

seletiva em todas as

äreas
- dificuldade em

garantir a coleta
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!-

- municipalidade

sem controle

administrativo publico
-

monopolistico, pode

|desinteressada da
|coleta de

residuos

resultar pregos altos
- impossivel instituir

coleta seletiva
- dificuldade de

garantir

obrigacöes de coleta
Fonte: CORBITT.
7.

LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÜBLICOS

71 Importäncia na limpeza de logradouros püblicos
A importäncia da limpeza dos logradouros püblicos se deve aos
seguintes
aspectos:
7.1.1. Aspecto sanitärio
"

prevenir doengas resultantes da proliferacäo de vetores em depösitos de lixo nas ruas
ou em terrenos baldios;
"

evitar danos

&

saüde resultantes de poeira em contato com os olhos, ouvidos, nariz e

garganta.
7.1.2. Aspectos esteticos
priorizar °0 interesse coletivo sobre o individual;
» a
cidade limpa desencadeia a melhoria da auto-estima da populacäo,
pois alem de
melhorar a aparöncia da comunidade, atrai novos moradores, turistas e
"

consequentemente a valorizacäo dos imöveis.

713 Aspectos de seguranga
"

prevengäo de acidentes, causados pelo impedimento ou empalhamento de vias de
tränsito de veiculos e pedestres;
"

promover a seguranga no träfego
" evitar o
entupimento do sistema de drenagem de äguas pluviais.
7.2. Tipos de Residuos nos Logradouros
«

"

"

particulas resultantes da abrasäo da pavimentagäo;
borracha de pneus e outros residuos produzidos por veiculos:
areia e pedra;
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restos de vegetacäo( folhas, galhos,etc);
papeis, plästicos, embalagens e outros:

«

lixo domiciliar:

«

dejetos de animais:

«

particulas resultantes da poluicäo atmosferica.
7.3. Atividades de limpeza nos Logradouros
«

varricäo

"

capina e raspagem;

"

rogagem;

«

llmpeza de ralos;

"

limpeza de feiras;

"

servicos de remogäo;
llmpeza de praias;

"»

»

desobstrucäo de galerias;

"

podas de ärvores;

»

pintura de meio-fio;

"

lavagem de logradouros püblicos.

74 Redimensionamento de Roteiros da Varricäo Manual
"

Levantamento do Plano Atual de Varricäo: levantar os roteiros existentes com
quantidade de trabalhadores, equipamentos disponiveis e extensäo da
varricäo;
»
Qualidade da varricäo: efetuar pesquisa * in locco” com os moradores de cada trecho
para avaliacäo da qualidade;

Testes de Produtividade: cada cidade e cada trecho tem suas caracteristicas
pröprias
e atraves das atividades präticas desenvolvidas &
possivel verificar a produtividade dos
"

trabalhadores;
Definigäo dos pontos formadores de opiniäo: säo trechos importantes da cidade que
formam a opiniäo da populacäo (e dos turistas) em relagäo A
limpeza da cidade. Ex:
centros comerciais, pragas, vias de acesso, etc.
«

Definicäo das fregüäncias de varricäo: devem ser escolhidas freqüöncias minimas de
varrigäo para que os logradouros apresentem a qualidade de limpeza estabelecida;
»

Tracado do novo Plano de Varricäo: conforme os dados colhidos e analisados, se
conveniente, tragar um novo Plano de Limpeza dos logradouros.
»
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75 Equipamentos Manuais para
Varrigäo de Logradouros
As ferramentas e equipamentos mais utilizados na
varricäo säo:
"

vassoura grande;

"

vassoura pequena;

"
»

pa quadrada;

chaves de abertura de ralos:
enxada para limpeza de ralos;

"

vestuärio adequado com faixas reflexivas no uniforme
7.6. Equipamentos mecanizados
para varrigäo de logradouros

»

Mini-varredeira:

equipamento

autopropelido,

com

aspiracäo, dotado de duas
vassouras frontais e bicos aspersores de ägua para minimizar a
agäo da poeira;
"
Varredeira mecänica: equipamento de porte medio,
autopropelido, sem aspiracäo, com
recipiente de 2,3 m? , dotado de duas vassouras frontais e uma central, com bicos
e

aspersores para minimizar a suspensäo de poeira durante a operacäo;
*
Varredeira mecänica sobre chassi: equipamento com capacidade
para 6,0 m’, dotado
de aspiracäo por meio de ventoinha e motor auxiliar, montado
sobre chassi com
capacidade para transporte de 14 toneladas;
"
Varredeira mecänica de grande porte: equipamento
autopropelido com aspiracäo.
Possui recipiente com 2,5 m’? de capacidade e & dotado de duas vassouras

laterais e

uma central, com bicos aspersores para minimizar a
suspensäo de poeira. Utilizado em
viadutos
e vias de alto träfego;
tüneis,
"

miniväcuo: miniväcuo aspirador, que succiona
pequenos detritos por meio de mangote
flexivel. Utilizado em ciclovias, calcada e
parques.
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"

Quadro comparativo entre varricäo manual e mecänica.
Caracteristicas

Tipos de varrigäo
MANUAL

Tipo de pavimentagäo

MECANICA

Todos

Asfalto

conservado,

bem

similar,

OU

com

pequeno

declive

Velocidade de trabalho

Baixa

Alta

Mäo-de-obra

näo qualificada

qualificada

Outras possibilidades

Varrigäo de calgadas

Remogäo de terra, areia e

!

lama

Observagöes

Riscos de acidentes, ocorrem
faltas

por

doengas

Requer

e

manutengäo

sofisticada,

rotatividade de mäo-de-obra

incömodos
requer

uso

causa

ruidos,

ao

träfego

de

ägua

e

para

abater a poeira.

7.7. Servigos de Capina e Raspagem
O servico de capina do mato e raspagem da terra acumulada nas sarjetas

&

fundamental para restabelecer as condicöes de drenagem e evitar oo mau aspecto das

vias püblicas.

Tais servicos säo executados com os seguintes equipamentos: enxadas
(capina), pas (remogäo), chibanca ( desmonte), raspadeira

(

retirada de lama) e ancinho

(raspagem de material solto).
7.8.. Servicos de Rocagem

Quando a vegetagäo (mato) estä alta utiliza-se

a

rocagem com equipamentos

manuais ou mecanizados como: foice (corte de galhos), alfanje (rogagem de grama),
ceifadeiras mecänicas portäteis ou adaptadas em tratores.

79 Equipamentos Mecänicos para rogagem
«

rocadeira

"

motosserra

»

braco rocador

»

microtrator aparador de grama

«

rocadeira rebocada;
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V

«

F

triturador de galhos estacionärio ou rebocado.

7.10. Redugäo de Lixo Püblico

A quantidade de residuos sölidos nos logradouros püblicos pode ser reduzida da
seguinte forma:
"

pavimentacäo lisa e com declividade adequada nos leitos das ruas, nas sarjetas e nos

passeios;
«

dimensionamento e manutengäo correta do sistema de drenagem de äguas pluviais;

"

arborizacäo com esp&cies que näo percam folhas em grandes quantidades;

"

colocacäo de papeleiras nas vias de maior fluxo de pedestre

"

varredura regular e remogäo dos pontos de acümulo de residuos;

»

campanhas de educacäo ambiental;

«

Implementagäo de legislagäo relativas A limpeza urbana.

7.11. Outras atividades relacionadas ä limpeza urbana
«

Lavagem de vias püblicas.

=

Remocäo de residuos de feiras livres.

«

Limpeza de monumentos, pracas e ouftros.

«

Desobstrucäo de bocas de lobo e limpeza de galerias.

«

Pintura de meios fios.

»

Coleta de objetos volumosos.

«

Desinfestacäo (extingäo de insetos, ratos, etc, em ambientes propicios para

procriagäo, como galerias de aguas pluviais).
8.

ACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS

8.1. Definigäo

Acondicionamento

&

a fase na quais os residuos sölidos säo preparados de

modo a serem mais facilmente manuseados nas etapas de coleta e de destinagäo final.

Acondicionar significa dar ao residuo uma embalagem adequada, cujos tipos dependem
de suas caracteristicas e da forma de remocäo, aumentando assim a seguranga e a
eficiäncia do servico.
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8.2.Condigöes gerais
"

Limites mäximos aceitäveis de peso e volume dos residuos a
serem coletados, podem
ser estabelecidos por normas
municipais, orientando e educando a populagäo, cuja
colaboragäo & fundamental para a boa execugäo das atividades envolvidas.
"

Recipientes inadequados ou improvisados (baixa resistöncia, mal lacrados ou muito
pesados), com materiais sem a devida protecäo, aumentam o risco de acidentes de
trabalho, alem de retardar e encarecer o servigo de coleta.
«
Os materiais agressivos ou perigosos devem ser
acondicionados em separado do
restante do lixo, para uma correta
disposicäo. Os liquidos devem ser previamente
retirados. Vidros quebrados e superficies cortantes devem ser
embrulhados em
jornal.

8.3. Caracteristicas dos recipientes
"
«

"

Os recipientes devem :
ser padronizados e estar disponiveis
para o usuärio;
obedecer requisitos minimos de funcionalidade e de

higiene;

quando forem reutilizäveis:

- ter um formato
que facilite seu esvaziamento, sem aderencia nas paredes internas e

nos cantos;
- ser de material resistente e
que evite vazamentos:
- ter sua
capacidade limitada de modo a näo dificultar a manipulacäo pelos operärios
(em torno de 20kg/homem);

-tertampas e alcas laterais.
8.4. Tipos de recipientes
"

Recipientes descartäveis: geralmente sacos plästicos, pois säo mais präticos e
higienicos. pois facilitam a limpeza, evitam mau cheiro e aumentam a rapidez da coleta
«
Contenedores (“containers”): säo recipientes maiores , de diversas formas,
pröprios
para locais que produzam grandes quantidades de lixo (acima de 1.000 litros/dia). Säo
utilizados em supermercados, industrias, etc. Podem ser basculäveis ou intercambiäveis

(cagambas metälicas com 7,00 m3)
"
Cagambas metälicas: säo indicadas para locais de dificil acesso para veiculos
coletores e sua utilizacäo pressupöe uma colaboracäo maior da comunidade,
substituindo a coleta porta-a-porta.
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8.5. Quadro comparativo de vantagens e desvantagens dos recipientes

ALTERNATIVA
SACOS PLASTICOS OU
DE PAPEL

VANTAGENS

DESVANTAGENS

-diminui o peso a ser levantado
- reduz vazamento e efeito de vento

- custo por saco
- rompimento do saco quando

- elimina latas vazias nos Passeios
- ellmina maus odores e a limpeza das

muito cheios
-

latas sujas
- limita a
atragäo de vetores

atracäo de animais
inadequado para objetos com

pontas

- aumenta velocidade e eficiöncia da

-

inadequados

para

coleta
- reduz contatos com lixo.
o

volumosos e pesados

- tamanho razoävel para manipulacäo
- econömicos e reutilizäveis

-

objetos

0

RECIPIENTES
METALICOS/PLASTICOS
DE 75 A 120 LITROS

limpeza regular quando näo
usados com forro protetor
- as tampas podem extraviar ou
quebrar
- as latas podem ser deixadas por

muito tempo nos passeios

RECIPIENTES PARA
COLETA MECANIZADA

j

mais eficientes que coleta manual

-

residentes

näo

armazenamento

de

permitem

de

lixo

terceiros nas suas propriedades

TAMBORES DE 200

L.

- nenhuma

- baixa eficiäncia de coleta
-

peso

excessivo

provoca

problemas fisicos aos operärios
- dificuldade de manuseio

- ausäöncia de tampas provoca

odores e atrai insetos
-

corrosäo

nos

fundos

atrai

roedores

LATOES

- nenhuma

- ineficiente (os latöes devem ser

esvaziados manualmente

ESTACIONARIOS

- falta de cobertura adequada atrai

insetos e roedores
- risco ä saude devido a limpeza

manual dos restos dos dejetos.

Fonte: CORBITT

|
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8.6. Recomendacöes gerais

»

Estabelecimento de normas especificas pela Prefeitura Municipal de uso, formas e

tipos de recipientes.
«

Fiscalizagäo no cumprimento destas normas

quanto ao acondicionamento, aos

recipientes e aos horärios de colocagäo de lixo para coleta.
»

Residuos oriundos da limpeza, conservagäo e varricäo das vias e logradouros püblicos

devem ser acondicionados em sacos plästicos, e concentrados num local para serem
recolhidos o mais rapidamente possivel.
«

OÖ

produtor de grandes quantidades de lixo ou de lixo especial deve ser responsävel

pela sua remogäo, obedecendo normas municipais, inclusive no que se refere 4

destinacäo.
»

Entulhos,

materiais

de

demolicäo

e

desaterros

devem

ser

devidamente

acondicionados, evitando seu derramamento nas vias publicas e locais indicados para

disposicäo.
«

Dejetos perigosos devem ser acondicionados em recipientes hermeticamente

fechados.

Ao örgäo de limpeza publica recomenda-se a fixagäo, em locais estrategicos dos
passeios püblicos, cestos püblicos em numero suficiente. Paralelamente campanhas de
»

conscientizacäo do publico para conservacäo de tais recipientes püblicos.
-

Atividades em locais püblicos (camelös, ambulantes, lanches, etc.) devem ser
regulamentadas pela Prefeitura Municipal, sendo que as pessoas que exploram tais
atividades, responsäveis pelo recolhimento de seus residuos.
9. RECISGLAGEME

A reciclagem

COLETA SELETIVA
&

uma atividade econömica que deve ser vista como um elemento

dentro do conjunto de atividades integradas no gerenciamento dos residuos, näo se

traduzindo, portanto, como a principal solucäo para os residuos sölidos, pois nem todos
os materiais säo tecnica ou economicamente recicläveis.
Näo existe um padräo de coleta e reciclagem consagrado. Reciclagem € um

conceito vago, a respeito do quais todos acham que t&m um entendimento claro ate que
comecem aa praticä-lo.
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Os custos dos programas de coleta seletiva frequentemente näo säo cobertos
pelos custos das vendas dos produtos. O custo liquido do processo de coleta seletiva
por

tonelada

€

maior

que

o

custo

do

simples

aterramento

do

residuo.

Consequentemente a decisäo de adotar um determinado programa de coleta € uma
questäo mais de gestäo de residuos do que de gerenciamento.

A reciclagem

&

importante na medida em que se preservem os recursos minerais

e energeticos, fatores fundamentais para 0 desenvolvimento sustentävel.

A reciciagem

permite tambem o aumento da vida ütil do aterro sanitärio.

9.1. Educacäo Ambiental
Uma vez idealizado o sistema de coleta seletiva visando a reciclagem, do ponto
de vista operacional o esclarecimento da comunidade envolvida, torna-se a etapa critica
do processo. Dependendo da clareza, objetividade e abrangencia, a populacäo pode se

sentir motivada a participar do programa.
Qualquer programa de conscientizacäo e engajamento passa pelo conceito dos
tr&s “erres”: reduzir, reutilizar e reciclar.

Reduzir. estimular o cidadäo a reduzir a quantidade de residuos que gera, atraves do
reordenamento dos materiais usados no seu cotidiano, combatendo o desperdicio que
resulta em Önus para o poder publico, ee consequentemente, para o contribuinte, a par
»

de favorecer a preservagäo dos recursos naturais.
«

Reutilizar. reaproveitar os mesmos objetos, escrever na frente e verso de folhas de

papel, usar embalagens retornäveis e reaproveitar embalagens descartäveis para
outros fins, säo algumas praticas recomendadas para os programas de educagäo
ambiental.
-

Reciclar: contribuir com os programas de coleta seletiva, separando e entregando os

materiais reciclados, quando näo for possivel reduzi-los ou reutilizä-los.
9.2. Estrategias da Coleta Seletiva

Existem basicamente tr&s tecnicas ou estrat&gias de separacäo e coleta seletiva,
visando a reciclagem: a) separagäo na fonte pelo gerador; b) postos de entrega
voluntäria (PEV’'s); c) usinas de separagäo e reciclagem do residuo sölido misturado.

Separagäo na fonte pelo gerador
Este metodo envolve a separacäo dos materiais recicläveis em componentes
individuais. Deve se feito tanto pelo gerador quanto pelo coletor na calcada.
»

U
LU
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Os materiais coletados podem ser segregados individualmente em caminhöes
com compartimentos distintos para cada tipo de material. Outra forma envolve a
coleta
em cada dia da semana de um material
especifico. Os materiais segregados säo entäo
transportados para seus locais de venda, ou entäo estocados ate atingir um volume

suficiente para comercializagäo.
Uma variante desse tipo de coleta seletiva

&

a separagäo pelo gerador, dos

materiais recicläveis e dos näo recicläveis. Portanto em cada residäncia haverä dois

recipientes distintos, um contendo os materiais segregados e o outro contendo o
restante dos residuos (material orgänico).

Posto de Entrega Voluntäria (PEV’s), seguido de processamento em Usinas de
Reciclagem
«

Neste tipo de sistema säo definidos pontos estrat@gicos na cidade, nos
quais os
materiais segregados pelo gerador devem ser entregues. Cabe ä
administragäo local ou
a comunidade definir as classes dos materiais que devem ser coletadas.

Assim cabe ao gerador separar os residuos, armazena-los ate atingirem um
determinado volume e depois leva-los aos PEV’'s. A principal vantagem dessa
estrategia
&

o menor custo operacional com relacäo äa tecnica anterior.

Usinas de Separagäo e reciclagem dos Residuos Sölidos Misturados
Nesta estrategia de reciclagem näo existe a segregacäo dos recicläveis dos
outros materiais. O residuo misturado & transportado para uma central de

processamento, onde pode ser tratado manualmente ou por m&todos automatizados.
No metodo mais barato, o residuo urbano & manualmente triado em correias
transportadoras. Usinas automatizadas usam diversos equipamentos, como shredders,
separadores magneticos, separadores tipo facas de ar e tambores rotativos, para
recuperar os materiais recicläveis.

A primeira das

aproximagöes de reciclagem e coleta requer um grande
envolvimento do gerador e normalmente apresenta altos custos de processamento.
tr&es

A segunda estrategia requer um grau de esforco intermediärio do gerador;
entretanto, necessita de um custo intermediärio de coleta e tambem de processamento.

A terceira forma näo exige nenhum esforco do gerador, mas demanda altos
custos de processamento, alem de produzir materiais reciclados de baixa qualidade.

A qualidade e a quantidade de materiais recicläveis dependem muito da
e

estrategia que a comunidade escolhe. Cada metodo implica atitudes relativas

ESSEN
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participacäo do gerador. Da mesma forma, cada metodo possui diferentes custos

operacionais e de investimentos, requerendo assim diferetes niveis de aportes
financeiros. Por outro lado a participacäo da comunidade pode ser afetada por acöes

econömicas ou legais.
9.3. Coleta Seletiva no Brasil

Conforme pesquisa elaborado pelo CGEMPRE- Compromisso Empresarial para

Reciclagem e o IPT- Instituto de Pesquisas Tecnolögicas, no ano de 1994, certificou-se
a existencia de 82 programas de coleta seletiva operados pelas prefeituras nos pais da
seguinte forma:
Faixa

Populacional

(hab)

N°’

de municipios comn ’coleta

seletiva

< 20.000

17

Entre 20.000 e 50.000

16

50.001 e 100.000

14

101.000 e 300.000

17

300.001 e 600.000

7

—

> 600.001

11

Tabeia 6. Distribuigäo de programas de coleta seletiva em relagäo a faixa populacional.
O desempenho destes municipios gerou a seguinte composigäo media da coleta
seletiva:
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UT

1

Composigäo media da coleta seletiva
viıdro. 15

alumng.

_

plastico rado‘ 12

*

pastx.o füme; 7

meta ferrosos. 16

rejeito; 8

caixa tetraprk: 2

papevpapelao. 39

8

plastico rigido E

wplastico filme

|

Drgeito
D caıxa tetraprk
m

papel/papelao

s metais

ferrosos

u aluminio
OU

vdro

9.4. Vantagens e Desvanta
gens da Coleta Seletiva
«

Vantagens.

- boa
qualidade dos materiais recuperados, uma vez
que näo ficaram sujeitos

com outros materiais
presentes na massa dos residuos:
- redu
do
volume de residuos a serem
cäo
dispostos em aterros sanitärios;
- estimulo a cidad
ania;

dä

mistura

-

maior flexibilidade, pois pode ser realizada
em pequena escala e amp
liada
gradativamente;
- possibilild
ade de parcerias entre escolas,
associagöes ambientais, empresas,
catadores de recicläveis, etc.
"

Desvantagens.

- elevado custo
da coleta e transporte, pois necessita de veicu
los especiais, que
passam em dias diferentes da coleta convencional;
- necessidade de um
centro de triagem, onde os recicläveis säo
separados por tipo,
mesmo apös a segregagäo na fonte.
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10.TRATAMENTO DE RESIDUOS SÖLIDOS URBANOS
10.1. Conceituacäo

Define-se tratamento como uma serie de procedimentos destinados a reduzir a
quantidade ou o potencial poluidor dos residuos sölidos, seja impedindo descarte do lixo
em ambiente ou local inadequado, seja transformando-o em material inerte ou

biologicamente estävel.
10.2. Tratamento de Residuos Domiciliares
O tratamento mais eficaz

&

o prestado pela pröpria populacäo na
reducäo da

quantidade de lixo gerada, no reaproveitamento dos materiais descartados ea
reciclagem dos residuos descartados.

Os tratamentos podem ser

classificados em:

incineragäo,

reciclagem e

compostagem.

As usinas de incineragäo ou de reciclagens e compostagem interferem nas
atividades biolögicas que estimulam a presenca de microorganismos que atacam o
o lixo,
ate que elas cessem, tornando o residuo inerte e näo mais
poluidor.

10.2.1. Reciclagem
Definicäo: e€ a separagäo de materiais do lixo domiciliar, tais como papeis,
plästicos, vidros e metais, com aa finalidade de traz&-los de volta ä industria para serem
beneficiados. Tais materiais säo novamente transformados em
produtos

comercializäveis no mercado de consumo.

A reciclagem propicia

as seguintes vantagens:

"

preservacäo dos recursos naturais;

»

economia de energia;

"

economia de transporte;

»

geracäo de emprego e renda;

"

conscientizacäo ambiental da populacäo.

»
»

Desvantagens da reciclagem:
baixa eficiöncia (3 a 6% do peso);
custo elevado no beneficiamento;

material beneficiado pode ser mais prejudicial ao meio ambiente se näo efetuado de
forma correta ;
«

«

custo elevado dos equipamentos e de manutengäo.
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10.2.2. Usina de reciclagem
Uma usina de reciclagem possui tr&s fases de
operagäo:
»
Recepgäo: local de afericäo do peso ou volume por meio de balanca ou cälculo
estimativo;
"

Alilmentagäo: € o carregamento na linha de processamento, por meio de mäquinas,
tais como päs carregadeiras, pontes rolantes, pölipos e
braco hidräulico.
«
€
a
Triagem:
dosagem do fluxo de lixo nas linhas de triagem e processos de
separagäo de recicläveis por tipo. Os equipamentos mais utilizados säo as esteiras

transportadoras metälicas. Tais esteiras devem ter uma velocidade media entre
10metros/minuto a 12 metros/minuto, para que os catadores
posicionados ao longo da
esteira tenham bom desempenho na separacäo manual dos residuos.

A escolha do material reciclävel a ser separado nas unidades de
reciclagem
depende, sobretudo da demanda da indüstria.

A maioria das unidades de reciclagem separa os seguintes materials:
ı napel e papeläo;
"

plästico duro (PVC , PAD, PET);

«

piästico filme;

"

garrafas inteiras;

»

vidro claro, escuro e misto;

«

metal ferroso;

metal näo ferroso (aluminio,cobre,, chumbo, etc).
10.2.3. Compostagem

»

Definigäo: processo natural de decomposicäo biolögica de materiais orgänicos
(aqueles que possuem carbono em sua estrutura), de origem animal e vegetal, pela

agäo de microorganismos. AA compostagem pode ser aeröbia ou anaeröbia, em fungäo
da presenga ou näo de oxig&nio no processo.
Na compostagem anaeröbia a decomposigäo

&

realizada por microorganismos

que podem viver em ambientes sem a presenga de oxigenio, ocorre em baixa
temperatura, com exalagäo de fortes odores e leva mais tempo at& que a materia
orgänica se estabilize.
Na compostagem aeröbia, processo mais adequado ao tratamento do lixo

domiciliar,
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|
de oxigenio. A temperatura
pode atingir ate 70°C, os odores emanados näo
säo
e
a
agressivos
decomposicäo & mais veloz.

O processo de compost
agem aeröbio de residuos orgänicos tem como
produto
final o composto orgänico, material rico
em hüumus e nutrientes minerais, utiliz
ado na
agricultura como recondicionador de solos.
10.2.3.2. Etapas da
Compostagem
"

1?

denominado de “bioestabi
lizacä0", caracteriza-se pela reducäo da
temperatura da materia orgänica que,
apös ter atingido temperaturas de at& 65°C,
estabiliza-se na temperatura ambiente.
Esta etapa dura aproximadam
ente 45 dias em
sistemas de compostagem acelerada e 60 dias nos
sistemas de compostagem natural;
»
2? etapa: denominada de
maturacäo. Dura mais de 30 dias, onde ocorre a
humidificacäo e a mineralizacäo da materia
orgänica.
10.2.3.3. Fatores que influenciam a
etapa:

compostagem

Como o°

domiciliar possui microorg
anismos necessärios para decomposigäo
da materia orgänica, 0 controle
adequado da unidade e da aeracäo pode auxiliar no
processo.
Ilixo

Os microorganismos patog&ni
cos, como salmonelas e estreptococos säo
eliminados pelo calor gerado no
pröprio processo biolögico, pois näo sobrevivem as
temperaturas acima de 55°C por mais de 24 horas.

A estrutura dos microorganism
os que atuam na compostagem & formada por
aproximadamente 90% de ägua, porta
nto o teor de umidade deve ser controlado

durante o processo.

No processo de compost
agem aeröbia os microorganismos necessitam de
seu
meta
oxigenio por
bolismo. Fatores como umidade,
temperatura e granulometria
influenciam na disponibilidade de
oxigEnio, e a sua falta resulta na emanagä de odores
o

desagradäveis.

O processo de aeragäo do comp
osto pode Ser feito manualmente ou quando em
grandes quantidades com equipamentos mecanizados.
Na fase aeröbia quanto maior for a
exposigäo ao oxigenio da materia orgänica,
maior serä a sua velocidade de
decomposigäo. Portanto quanto menor for o tamanho da
particula maior serä a superficie de exposigäo ao
oxig&nio e consequentemente menor
o tempo de compostagem.
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10.2.3.4. Usinas Simplificadas de
Compostagem
As usinas simplificadas realizam a
compostagem natural onde todo processo
ocorre ao ar livre. Nestas unidades o lixo
& colocado em montes
o
(leiras piramidal ou
cönica), onde permanece at& a bioestabili
zacäo da massa orgänica, obtida atraves do
seu reviramento, com freqüßncia
pr&-determinada. Uma vez biologicamente estäv
el, o

material

&

peneirado e fica pronto para ser aplicado no solo
agricola.

10.2.3.5. Caracteristicas do com
posto orgänico
O composto orgänico
produzido pela compostagem do lixo domiciliar tem como
principal caracteristica & presenca do hümus e nutrientes mine
rais e sua qualidade &
fungäo da maior ou menor qualidade destes elementos,
O hümus torna o solo poros
o, permitindo a aeragäo das raizes, reten
gäo de
e
dos
nutrie
ntes.
agua
O composto orgänico pode ser utilizado em
qualquer tipo de cultura associado
ou näo aa fertilizantes
quimicos. Pode ser utilizado para corrigir a acidez do solo
e
recuperar areas erodidas.

10.2.3.6. Qualidade do compost
o
composto orgänico produzido em usinas de
compostagem de lixo domiciliar
deve atender a valores estabelecidos
pelo Ministerio da Agricultura de acordo com os
indices estabelecidos para come
rcializagäo do composto orgänico.
OÖ

INDICES ESTABELECIDOS PARA
COMERCIALIZAGAO DO COMPOSTO ORGANICO

ITEM

VALOR

TOLERANCIA

Materia Orgänica total

Min. 40 %

Menos de 10%

Nitrog&nio total

Min. 1,0%

Menos de 10%

Umidade

Mäx. 40 %

Mais de 10%

Maäx. 18/1

21/1

Minimo de 6,0

Menos de 10%

Relagäo C/N

Indice

pH

Tabela 7.Indices p/a comerciali
zagäo de composto orgänico.
O composto orgänico produ
zido em uma unidade de compostagem deve ser
regularmente submetido & anälise fisico-quimicos de forma a
assegurar 0 padräo
minimo de qualidade estabelecido
pelo governo.
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&

a

presenga de
metais pesados em
concentragöes que possam prejudic
as
cultu
ras agricolas e
ar
consequentemente o consumidor.

10.2.3.7.Consideragöes gerais sobre
tecnologias de tratamento
A implantagäo de uma usina de

reciclagem e compostagem & uma alternativ
a
adequada para tratamento do lixo, desde
que verificada as seguintes con
sideragöes:
" exis
täncia de mercado consumidor de
recicläveis e de compost
o orgänico;
«
existöncia de servico de coleta efici
ente e
regular:

existäncia de coleta diferenciada
para lixo domiciliar, püblico e hosp
italar.
»
disponibilidade de ärea suficiente
para instalar a usina de reciclagem e
pätio de
compostagem;
«

*

disponibilidade de pessoal tecnico suficiente
para operar, manter e controlar a
operagäo dos equipamentos;

estudo de viabilidade tecnica e econ
ömica.
10.2.3.8. Estudo de viabilidade eco
nöm

»

ica
A implantacäo de uma usina de
reciclagem e compostagem pres
supöe a
elaboragäo previa de um estudo de viabilidade
econömica com analise dos
seguintes
aspectos:
«

Investimentos:
- licenciamentos
ambientais;
aquisigäo de terreno;
- projetos
;
- obras;

«

- aqu
isicäo de equipamentos;
- des
pesas de capital e depreciacäo dos equ
ipamentos.

Custeio:

- pess
oal;
- des
pesas operacionais;

- despes de
as
energia e tarifas das concessionärias de
servico publico;
despesa de manutencäo;
- despes de
as
gerenciamento e administragäo.

CNPJ

00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708, cent
ro, jales/sp

MN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME

60

10.3. Tratamento de Residuos Dom
iciliares Especiais
10.3.1. Tratamento de Residuos da

NN

Construgäo Civil
A forma de tratamento dos residuos da
construgäo civil mais difundida € a
segregagäo, seguida de trituragäo e reutilizag na
industria
äo

pröpria
da construgäo civil.
O entulho reciclado pode ser utilizado
como base ou sub-base de
pavimentos,
agregado graudo em pegas estruturais, em obras de arte
de concreto armado e
premoldados.

10.3.1.1.Vantagens da reciclagem de residuos da
construgäo civil:

»

reducäo do volume de extragäo de materias-p
rimas;
conservagäo de materias-primas näo renoväveis;
»
corregäo dos problemas ambientais urbanos
gerados pela disposicäo inadequada dos
residuos;
»

"

"

colocacäc no mercado de materiais da construgä civil com baixo
o
custo;
geracäo de empregos.

10.3.1.2. Fatores para viabilidade econ
ömica na implantagäo de uma usina de

reciclagem de entulho:
»
«

densidade populacional: alta densidade
populacional;
obtencäo de agregados naturais: escassez ou dificu

ldade de acesso

naturais;

&

jazidas

nivel de industrializacäo: afeta diretamen
te a necessidade e a cons
cientizacäo de uma
sociedade na reciclagem do entulho,
"«

10.3.1.3. Condigöes para funcionabilidade
de uma usina de reciclagem de entulho:
«
caracteristicas dos residuos sölidos:
quantidade, origem, responsävel e legislacäo
;
»
e
refor
demolicäo
ma: transporte do entulho e
equipamentos para reciclagem;
»
possibilidades de remocäo e disposigäo final:
pregos, distancias, äreas ja
regularizadas.

desenvolvimento do proc
esso: possibilidade efetiva, corpo t&cnico.
Organizagäo e
equipamentos.
»

10.3.1.4. Condicöes para com
ercializagäo:
»
materia-prima natural (qualidade, pregos e reserva);
«
»

ee

comercializagäo (tipo, consumo e padröes);
materia-prima reciclada (qualidade, quantidade e
custos).
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10.3.1.5. Formas de Processamento

Automätica: executa a trituragäo do entulho sem separagäo pre&via das ferragens do
concreto. Posteriormente o material triturado passa por um separador
magnetico que
retira todo material ferroso. O material inerte passa por peneira giratöria que efetua a
e

segregacäo do material.
° Semi-automätica: o material deve sofrer uma

segregacäo previa das ferragens, o que

conseqüentemente torna o processo lento.
10.3.2. Tratamento de Pilhas e Baterias
Uma vez que algumas pilhas e baterias säo residuos perigosos Classe |, seu
tratamento e destinagäo final säo os mesmos descritos para os residuos industriais

Classe

Atualmente os rötulos de algumas pilhas e baterias alertam que podem ser
descartadas diretamente no lixo comum, pois houve uma diminuicäo dos metais
|.

pesados na composigäo das pilhas e baterias. Entretanto ainda que o conteüdo töxico
de uma ünica pilha seja desprezivel, o efeito da somatöria das pilhas descartadas
continua a ser impactante ao meio ambiente.

10.3.3. Tratamento de Lämpadas Fluorescentes
Devido a sua elevada toxicidade e da dificuldade no procedimento de controle
ambiental, as lämpadas fluorescertes devem ser recirladas ou gerenciadas como se
fossem lixos töxicos.

10.3.4. Tratamento de Pneus
O tratamento mais utilizado e a queima dos pneus em usinas termeletricas.
@

Outra tecnologia utiliza solventes orgänicos para separar a borracha do arame e do
nylon dos pneus, permitindo sua recuperagäo e reciclagem.

10.4. Tratamento de residuos de fontes especiais

10.4.1. Tratamento de Residuos Sölidos Industriais
O tratamento de residuos industriais tende A sua reutilizacäo ou tornä-los
inertes. Em fungäo da diversidade de residuos industriais näo hä um processo pre-

havendo sempre a

necessidade de realizar uma pesquisa e 0
desenvolvimento de processos economicamente viäveis.
estabelecido,

10.4.1.1. Reciclagem/Recuperagäo de Residuos Sölidos Industriais

E

a transformacäo dos residuos em materia-prima, gerando economia no

processo industrial. Hä necessidade de avaliagöes tecnica e financeiras para mensurar
o retorno dos investimentos, assim como a questäo ambiental. Ko© desenvolvimento
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tecnolögico tem permitido
para inümeros setores industriais
caminhos mais
seguros e
econömicos para o
aproveitamento destes materiais.
10.4.1.2. Processos de trat
amento de Residuos
Sölidos Industriais
=
Neufralizacäo: para residuos com car
acteristicas äcidas ou alca
linas;
»
Secagem ou Mescla: mistura de residu
os com alto teor de umidad
e com outros
residuos secos ou com ma
teriais inertes (como
por exemplo a serragem
«
);
Encapsulamento: consiste em revesti
r os residuos com um
a camada de resina
sintetica impermeäv e de
el
baixo indice de lixiv
iacäo.
«
Incorporagäo: os residuos säo
agregados A massa de concreto ou de
cerämica em
quantidade tal que näo
prejudique © meio ambiente, ou
ainda, que possam ser
acrescentados a materiais com
bustiveis sem ger
ar gases prejudiciais ao meio ambient
e
apös a queima;
«

Processo de destrui
cäo termica: incineracäo ou
pirölise.

10.4.2. Tratamentos de Res
iduos Radioativos

Os processos envolvem a
estabilizagäo atömica dos materiais
radioativos,
processo de tratamento economicament
e inviävel para ser utilizado em
escala industrial.
10.4.3. Tratamento de Residu
os de Servigos de Saude
O tratamento de Residuos
de Servico de Saude deve
atender as seguin
tes
premissas!
»

promover a reducäo da car
ga biolögica dos residuos, de acordo
com os padröes
exigidos. Eliminagäo do bacillus
stearothermophilus no caso de
esterilizacäo, e do
bacillus subtyllis, no caso de
desinfeccäo;
»
atender aos padröes estabelecid
os pelo örgäo de controle am
biental do estado
para
emissöes dos efluentes
e
liquidos gasosos;
" des
caracterizar os residuo no min
s,
imo impedindo o seu reconh
ecimento como lixo
hospitalar;
"

processar volumes significativos em rela
cäo aos custos de capital e de
operagäo do
sistema (viabilidade eco
nömica).
10.4.3.1. Processos de Tratamento
a) Incineragäo: € o processo de que
ima, na presenga de excesso de oxig
@nio, no qual
os materiais base de carbono säo
decompostos, desprendendo calor e
gerando um
&
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residuo de cinzas. Existem diversos
tipos de fornos de incineragäo, onde os mais
comuns säo: incineradores de grelha fixa, de leito mövel e rotativo
.
b) Pirölise: & um processo de destruigäo termica, com a
diferenca de absorver calor e se
processar na ausencia de oxigenio. No processo, os materiais base de
carbono säo
em
combustiveis gasosos ou liquidos e carväo. A
decompostos
pirölise muito utilizada
no tratamento de servico de saüde, onde o
poder calorifico dos residuos mantem uma
determinada temperatura no processo.
&

€

- Vantagens: efici&encia no tratam
ento e redugäo substancial do volume de residuos

(95%).
-

Desvantagens: custo elevado, dificil manutencäo, risco de
contaminacäo do ar e
elevado custo no tratamento dos efluentes
gasosos e liquidos.
c) Autoclavagem: consiste em um sistema de alimentacäo
que conduz os residuos ate
uma cämara estanque onde feito vacuo
&
e injetado vapor d’ägua (entre 105° e 150° C)
sob determinadas condigöes de
pressäo. Os residuos permanecem nesta cämara
durante um determinado tempo ate se tornarem
estereis, havendo o descarte da ägua
por um lado e dos residuos pelo outro.
-

Vantagens: custo operacional baixo, näo emite efluentes gasoso o efluente
s,
liquido

&@

esteril e de fäcil manutencäo.
- Desvantagen näo hä
s:
garantia de desinfecgäo em todos os pontos da massa, mas
reduz o volume dos residuos e näo
permite um servico continuo de tratamento.
d) Microondas: os residuos säo triturados, umedecidos em
vapor a 150°C e colocados
continuamente num forno de microondas, onde hä um
dispositivo para revolver e
transportar a massa, assegurando
todo material receba

que

de microondas.

uniformemente a radiacäo

- Vantag
ens: ausäncia de emissäo de efluentes de qualquer natureza e
processo
continuo.
- Desvantagen
s: eficiäncia de tratamento questionävel e necessidade de fonte de
cobalto 60 (radioativa).
e) Desativagäo eletrotermica: consiste numa dupla trituragäo previa do tratam
ento,
seguida pela exposigäo da massa triturada a um campo eletrico de alta
potencia,
gerado por ondas eletromagneticas de baixa fregüäncia, atingindo uma
temperatura
final entre 95° a 98°C.
- Vantagens: näo hä emissäo de efluen
tes liquidos e nem gases.
UUTTUTUTUTUTUTUTUUUUUÜUUUUUUUYUTYTYTYVYVYUUTUUUVYUÖU
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Desvantagens: redugäo do volume mediante trituragäo e manutengäo elevada.
f} Tratamento quimico: os residuos säo triturados e logo apös merguihados numa
solugäo desinfetante que pode ser hipoclorito de södio, diöxido de cloro ou gas
formaldeido. A massa de residuos permanece nesta solucäo por alguns minutos e o
tratamento ocorre por contato direto.
- Vantagens:! economicamente
operacional e de manutengäo e eficiöncia no tratamento.
Desvantagens: necessidade de neutralizar os efluentes liquidos e a näo reducäo do
volume do lixo, a näo ser por meio de trituracäo feita & parte.

10.4.3.2. Custos Operacionais

CUSTOS OPERACIONAIS
Processo
Destruigäo termica

Radiagäo

Desinfecgäo

uTabela
11.

Tipo

Custo(U$/ton)
150 a 180

Incineragäo
Pirölise

120 a 180

Microondas

75485

Radiagäo ionizante

752490

Desativacäo eletrotermica

75290

Autoclave

45475
35a50

Desinfecgäo quimica
8. Custos Operacionais.

DISPOSICÄO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.
O Aterro Sanitärio

& um me&todo

para disposicäo final dos residuos sölidos

urbanos sobre terreno natural, atraves do seu confinamento em camadas cobertas com
material inerte, geralmente solo, seguindo normas operacionais especificas, de modo a
evitar danos ao meio ambiente, em particular saüde e seguranga püblica.
&

O Aterro Controlado tamb&em

&

&

uma forma de se confinar tecnicamente o°o lixo

coletado sem poluir o ambiente externo, porem, sem promover a coleta e o tratamento
do chorume e a coleta e a queima do biogas.

11.1. Aterro Sanitärio
Um Aterro Sanitärio conta com as seguintes unidades:
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Unidade Operaciona
is
- c&lula de lixo

domicıiliar;
- celula de lixo
hospitalar;

-

«

impermeabilizacäo de fundo (obr
igatöria) e superior (opcional);
- sistema de coleta
e tratamento dos
liquidos percolados (chorum
e);
- sistema de
coleta e queima (ou
beneficiamento) do biogäs;
- sistema de
drenagem e afastamento das
äguas pluviais;
- sistema de
monitoramento ambient
al, topogräfico e geotecn
ico;
- päti de
o
estocagem de materials.
Unidades de Apoio
- cerca e barreir
a vegetal;

- estradas de
acesso e de servico;
- bala
nca e sistema de controle de residuos;
- gua
rita de entrada e ärea administrativa;

- oficina de
manutengäo.

11.1.1. Selegäo de äreas
para implantagäo de Aterro Sanitärio
A escolha de um local
para implantacäo de um Aterro Sanitärio
& complexa, pois
depende de värios fatores como
grau de urbanizacäo da cidade,
disponibilidade de
areas pröximas,
legislacäo existente, distancias de tran
sporte e ouftros que devem ser
amplamente analisados e considerados.

A estrategia a ser adotada
para selecäo da ärea de
seguintes passos:

um novo aterro consiste nos

selegäo
«

preliminar das äreas disponiveis no
municipio;
estabelecimento do con
junto de criterios de

selecäo;
definicäo de prioridades para o atendimento aos
criterios estabelecidos;
»
analise critica de cada uma das
äreas levantadas frente aos criterios
estabelecidos e
priorizados, selecionando-se aquela que atenda a
maior parte das rest
rigöes atraves de
seus atributos naturais.
«

A adocgäo dessa

minimiza-se a quantidade de medidas
corretivas a
serem implantadas
para adequar a ärea äs exigencias da
legislagäo ambiental vigente,
reduzindo-se ao mäximo os
com
o
gastos
o investimento inicial.
a) Selecäo preliminar das äreas dispon
estrat&@gia

iveis:

»

estimativa preliminar da ärea necessäria
;
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delimitagäo dos perimetro das
EEEEEEREESEESESEERSER
s
regiöes rurais e industriais e uni
dades de Con
existentes no
servacäo
municipio;
"
levantamento das Areas
disponiveis;
«
levantamento dos
proprietärios das äreas
disponiveis;
*
levantamento da
documentagäo das äreas,
"

b) Criterios de selegäo:
b1) Criterios töcnicos
A selecäo de uma ärea
para servir de aterro sanitärio
deve atender, no
aos criterios tecnicos
minimo,
impostos pelas Normas da AB
NT (NBR 10.157 e
) pela legislacäo
federal, estadual e
municipal);

CRITERIOS

Criterios

Observacgöes

Uso do Solo
Proximidade

de

CUrSOs

d’äguas
Nücleos

residenciais

urbanos

Aeı oporios

Vida ütil

Acima de 1.000,00 metros

Minimo de 5 anos
do

solo

natural

Acesso
Material! de cobertura

Tabela 9. Criterios Tecnicos
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lengol freätico
näo poderaä ser inferior
a 1,50 metros.

Lencol freätico

Permeabilidade

TECNICOS

342/ 0001-50

Solo com caracteristicas
argilosas
Facilidade de acesso e äre
as planas

Disponibilidade de material de cobertura

av. Francisco jalles, 2708, centro,
jales/sp

MN CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA ME

67

b2) Criterios econömicos-financ
eiros

CRITERIOS ECONOMIC
OS-FINANCEIROS
Observacöes

Criterios
Distancia

ao

centro

geometrico da coleta

Custo

da

aquisicäo

do

Percurso dos coletores deve
seroo menor possive
l.

Custo baixo de
aquisigäo (preferencialmente na zona
rural)

terreno

Custo de investimento em

Area provida de infra-estr
utura

obras e infra-estrutura

Custos com manuten
säo do

Area plana para min
imizar custos com erosäo
e limpeza do
sistema de dren
agem

sistema de drenagem

Tabela 10. Criterios
econömicos-financeiros.

b3) Criterios politico-sociais

CRITERIOS POLITICOS-SOCIAIS

Criterios
Distancia

Observagöes
de

nücleos

urbanos de baixa renda

Acesso atraves de vias de
baixa demanda de ocu
pagäo
Inexistäncia de
problema
com a comunidade local

Evitar atracäo de catadores
de lixo

Trafego de veiculos por vias com ärea
s de baixa densidade
demogräfica
Aus&ncia de problem com as
as
comunidades locais

Tabela 11. Criterios poli
ticos-sociais.
c) Priorizacäo dos criterio s de sele
gäo
Criterios

Prioridade

_

Atendimento

ao

sistema

de licenciamento de
atividade poluidora e
legislagäo ambiental em vigor
Atendimento aos condicionantes
politico-sociais
Atendimento
a0s
principais
condicionantes

econömicos

1

3

Atendimento aos principais condicionan
tes tecnicos
Atendimento aos demais condicionan
tes econömicos
Atendimento aos demais condicionantes
tecnicos

Tabela 12. Hierarquizagäo dos criterios.
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9

PESO DOS CRITERIOS
E DO TIPO DE AT
ENDIMENTO

Prioridade dos criter
ios

Peso

1

10
2

6

3

4

Tabela 13. Peso dos
criterios.

Tipo
Total

de.atendimento

Parcial ou com obras
Näo atendido

Peso
100 %

50%

0%

Tabela 14. Peso no
tipo de atendimento.

A melhor ärea para
implantacäo do Aterro sanitärio se
ra aquela que obter 0
maior nlumero de
pontos apös a aplicagäo dos
pesos äs pr

dos criterios pr
e-estabelecidos.

ioridades e ao atendimento

11.1.2. Licenciamento

Os procedimen
tos para licenciamento da ärea de um Aterro Sa
nitärio depend
em
de cada örgäo fiscaliz
ad
ma

or,
s de forma geral exige os
m
seguintes procedimentos
:
Pedido de licen
ga previa: & a licenga concedida
pelo örgäo de controle ambienta
l,
liberando o empree
ndedor para realizagäo de estudos de
impacto ambiental relativos 4
implantacäo do aterro e confecg do
äo
projeto executivo;
«
Acompanhamento da Elaboragä da
o
Instrugäo Tecnica-IT: e um documento on
de o
örgäo de controle ambiental define os
rel
aspectos
evantes que deveräo ser enfocad
os
no estudo do impa
cto ambiental;
«

&

Elaboracäo do EIAYRIMA: o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) € um estudo t&ecni
co
multidisciplinar com vistas a levantar os
pontos positivos e negativos do aterro sanitärio
a ser implantado com
relagäo aos meios fisicos, biötico (flo e
fauna) e an
ra
©
„

tröpico,
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de medidas e
agöes que visam amenizar os
impactos

»

Acompanhamento da anälise
e aprovacäo do EIA
Junto aos örgäos ambie
»
Audiöncia Püblica:
ntais;
exposicäo publica do EIA;
»
Obtencäo da Licenga Previa
;
Elaboragäo do Projeto Execut
ivo: deve con
templar o detalhamento do
operacional, abrangend a
plano
o operacäo do aterro
sanitärio, o monitoramento
geotecnico e
topogräfico, o monitoramento
ambiental, o sistema de
controle de
pesagem e a
manutengäo de mäquinas veicul
,
os e equipamento
s;
«
Obtengäo do Pedido de
Licenga de Instalacäo:
licenca de instalacäo & a
concedida pelo
licenga
örgäo de controle ambiental libe
rando o empreend
edor para executar as
obras de implantac do
aterro conforme
äo
pro
jeto
apr
ovado;
«
Implantacäo do Aterro Sanitär
io;
"
Pedido de Licenc de
a
Operacäo- LO: & a licenga conced
ida peio örgäo de contro
ambiental liberando o
le
empreendedor para operar o Aterro
Sanitärio.
o

11.1.3. Projeto Executivo
do Aterro Sanitärio
Um projeto
adequado para Aterro Sanitärio deve
ser desenvolvido com o
objetivo de maximizar sua vida ütil
. Asseguran
do um periodo minimo de 5 anos, face
ao
elevado custo de imp
lantagäo.
Um projeto executivo deverä
conter no minimo as
seguintes documentagöes:
« Pla
nta planialtimetrica da äre
a;
"
«

Ensaio geotecnicos da äre
a;
Analise previa da qua
lida dos

de
corpos d’ägua do entorno e lencol freatic
o;
Projeto das vias de acesso e de ser
vico;
»
Projeto das edificacöes de apoio;
«
Projeto das redes externas de abasteciment de
o
ägua, esgoto, energia eletrica e
de
drenagem
äguas pluviais;
«
Projeto geomätrico e de terraplenage do
m
arranjo final do aterro sanitärio, com pla
nta
das etapas anuais do aterro e
segöes transversais;
«
Projeto de coleta e tratamento do chorum
e, envolvendo as camadas de
impermeabilizacäo inferior e superior, rede de
drenagem de fundo, elevatöria e
estag&0
de tratamento;
»
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Projeto de drenagem superfi
cial do aterro, abrangend caim
entos das plataforma
o
s,
drenagem das bermas definit
ivas, räpidos de descida de
e
estr
ägu
utura de descar
as
"
Plantas com del
ga:
imitacäo dos lotes do aterro
sanitärio;
«
Plantas do sistema de
captacäo e queima do biogäs
;
*
Plano de monitoramento
ambiental, incluindo pro
jetos dos pocos de monitoramento do
lengol subterräneo;
" Me
morial de Opera
gäo do aterro compreendend sua
s atividades de
o
disposicäo de
residuos, a operacäo da
estacäo de tratamento de chorume e
os cuidados com a
manutencäo da rede de dre
nagem de äguas pluviais;
«
Memöria de Calculo dos estudo
s e projetos (est
abilidade do aterro, redes hidräulicas
de drenagem sup
erficial e profunda, etc);
»
Especificagöes tecnicas dos
equipamentos, servicos e materi
ais;
«
Plano de encerramento do
aterro incluindo o Plano de Mo
nitoramento Ambiental
apös
o termino das
operagöes.
«

11.1.4. Implantag
äo do Aterro Sanitärio
Para implantagäo do Aterro San
itärio a seqüencia construtiva
deve ser:
» cer
camento da ärea;
"

servicos de limpeza da ärea;
:
servicos de terraplenagem;
servicos de montagem eletromecänica;
servicos de impermeabilizagäo;
»
servicos de drenagem;
»
drenagem de chorume;
"»

«

servicos de construgäo civil;

»

execucäo de pogos de monitoramento ambienta
l;
servicos complementares;

"
»

suprimento de materials e equipamento
s.

11.1.5. Operagäo de Aterro Sanitärio Medio e Gra
nde
O plano operacional deve ser
simples contemplando todas as atividades
operacionais rotineiras em um aterro © garantind uma ope
o
ragäo segura. Contempla os
seqguintes procedimentos:
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controle dos residuos;

operacöes de aterro do lixo domiciliar e
publico: as regras bäsicas para uma
operagäo
säo:
»

- o espalham
ento e a compactacäo do lixo deveräo ser efet
uados, sempre que
possivel, de baixo para cima;
- para uma boa
compactacäo 0 espalhamento do lixo devera ser feito
em
camadas näo muito espessa
s (mäximo de 50 cm), com o equipamento pass
ando
de 3a6 vezes sobre a massa de
residuos;

- a altura da celula deve
ser de 4 a 6 metros
para que a decomposigäo do Iixo
aterrado ocorra em melhores

condisöes;

- a incli
nagäo dos taludes operacionais mais utilizada € de
1:3 (base:altura) para
c&lulas em atividade e de 3:1 nas celulas
jä encerradas;
camada de solo de cobertura ideal & de
20 a 30 cm para os recobrimentos
diärios do lixo;
- a exec
ugäo de uma ce&lula em sobreposicäo ä outra ou do recobrim
ento final do
lixo sö devera acontecer apö um
s
periodo de 60 dias;
- a camada final do mat
erial de cobertura devera ter
espessura minima de 50
a

cm,

- a
largura da celula deverä ser

descarga de
»

3a

menor possivel, em gera suficiente
l
para
5 caminhöes coletores.
a

Os procedimentos operaciona säo os
is
seguintes:
- preparo da frente de
trabalho

com

dimensöes

suficientes para
descarregamento do lixo;
- enchimento da celula
1, com camadas de 50 cm,
seguida da sua compactagäo
(minimo de 5 passadas);

Oo

- cobrimento do
topo da celula, com caimento de 2% na
diregäo das bordas e
dos taludes internos com s capa
provisöria de solo (espessura minima de 20
cm);
- cobrimento dos talu
des externos com capa definitiva de
argila (espessura
minima de 50 cm);
- dias antes do ence
rramento da c&lula 1, prol
ongar a frente de trabalho, com as
mesmas dimensöes da anterior
para atender a celula 2;

||
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- apös o encerramento
da c&lula 1, executar o dreno de
gas;
- repetir as mesmas
operagöes da celula anterior e preparo da c&lula seguinte
ate que todo °o lote 1 seja preenchido:
o
- repelir as mesmas
operacöes para enchimento dos lotes 2, 3 e assim
Sucessivamente ate completar todo nivel

- proceder ao enchimento da
celula

inferior;

1

do nivel superior seguindo

a

mesma

segqüencia de operagöes utilizada para o nivel
inferior;
- quando se estiver
aterrando as c&lulas do ultimo nivel, proceder a cobertura
final da celula encerrada com uma
capa de argila compactada de 50 cm de

espessura, dando um caimento de 2% no sentido das bordas;
- repetir
seqüencia de operagöes ate o enchimento completo de todos os lotes
em todos os niveis,
a

11.2. Tratamento do Chorume

A principal caracteristica do chorume a variabilidade de sua
&
decomposicäo em

decorr&ncia do esgotamento progressivo da materia
orgänica biodegradävel . Portanto o
elevado potencial poluidor do chorume vai se reduzindo
gradativamente ate atingir
niveis que dispensam seu tratamento ao final de 10 anos.

A Tabela 15 apresenta as faixas de
variacäo de alguns parämetros para
chorumes no Brasil.
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FAIXA DE VARIACAO DA DECOMPOSICAO DE CHORUMES
FAIXA DE VARIAGAO
PARAMETROS
MINIMO
MAXIMO
pH (unidades)

5,9

87

Nitrogenio total

15,0

3.140,0

Nitrog&nio nitrato

0,0

5,5

Nitrogenio nitrito

0,0

0,1

Nitrog&nio amoniacal

6,0

2.900,00

DOO

966,0

28.000,0

DBO,;

480,0

19.800,0

Cloretos

50,0

11.000,0

Sulfatos

0,0

1.800,0

Fösforo total

3,7

14,3

Cobra

0,0

1,2

Chumbo

0,0

2,3

Ferro

0,2

6.000,0

Manganss

0,1

26,0

Zinco

0,1

35,6

Cädmio

0,0

0,2

Cromo total

0,0

3,9

Coliformes fecais (unidades)

49,0

Coliformes totais (unidades)

230,0

4,9x
1,7x

Nota: todas as unidades em mg/l, exceto onde indicado. Fonte

10°
10°

IESA , 1993.

Tabela 15. Faixa da variagäo da decomposicäo do chorume.
11.2.1. Caracteristicas do Chorume
"

0 volume do chorume produzido num aterro varia sazonalmente em funcäo das

condigöes climäticas da regiäo e do sistema de drenagem local, sofrendo influß&ncia da
temperatura, do indice de precipitagäo pluviometrica, da evapotranspiragäo, da
exist@ncia de material de cobertura para as celulas, de permeabilidade do material de
cobertura utilizado, da cobertura vegetal, da ärea do aterro e de outros fatores;
» a melhor
forma para se determinar a vazäo do chorume e& atrav&s de medicäo direta.

Uma forma expedita para o calculo da vazäo do chorume, em m?/ dia, num aterro

sanitärio € multiplicar a extensäo da ärea operacional, em
- 0,0004 para lixo coberto com solo

m, pelos indices:

- 0,0006 para lixo coberto com solo arenoso
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-0.0008 para lixo descoberto
a forma de tratamento mais
empregada e atraves de lagoas aeröblas precedidas de
um gradeamento manual ou
peneiramento mecänico e de um tanque de
equalizagäo
»

onde o chorume deve ficar retido. pelo menos 24
horas, para homogeneizar ao Maximo
a sua composıgäo
Drenagern

chorume

‚de

Gradeamen

Vertedio

de

Lagoa de

Figura 2. Esquema do tratamento

Je chorume.

a forma mais correta para definicäo do tipo de tratamento a ser
utilizado € atraves da
realizacäo de um estudo de tratabilidade do chorume conduzido em bancada de
laboratörio. A medigäo da vazäo de chorume deve ser
efetuada em pelo menos dois
pontos do sıstema de tratamento:
»

-

logo apds o poco de coleta de chorume ou imediatamente antes do
tanque de
equalizagäo.
- ımediatamente antes do
langamento no ccorpo receptor:
- 0 efluente
brutc e o efluente tiatado devem ser monitorados
periodicamente.
»
outra forma usual para se tratar 0 chorume & atraves de sua
recirculagäo para 0
interior da massa de lıxo com a utihzagäo de aspers
ores, caminhäo pıpa ou de leitos de
ınfiltragäo

neste processo © chorume vaı perdendo sua toxicidade
(basicamente carga
orgänica) pelo fato de estar sendo aerado e tamb&m pela agäo bıolögi
ca dos
mıcroofganısmos presentes na massa de lixo:
-

- tal processo deve ser utilizado
apenas em regides onde o balanco hidrico seja
negativo (taxa de evaporagäo maıor que a precıipitagäo pluviometrica),;
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desvantagens no processo pelo alto consumo de energia eletrica e

funcionamento adequado do conjunto moto-bomba;
- a situagäo ideal €
que a recirculacäo seja realizada de forma complementar a
um dos processos de tratamento convencional do chorume
(lagoa de

estabilizagäo ou lodos ativados).
11.3. Sistema de Drenagem de

Äguas Pluviais

O sistema de drenagem devidamente projetado para captacäo adequada das
äaguas pluviais, deve ser mantido constantemente limpo e desobstruido.
11.4. Drenagem de Gases

O sistema de drenagem de gases € composto por pocos verticais de 50 cm de
diämetro, espacados de 50 a 60 cm entre si, e executados em brita ou rachäo.

Existem dois metodos para se executar os drenos de gäs: subindo o dreno ä
medida que o aterro vai evoluindo ou escavar a celula encerrada para implantar o
dreno, deixando uma guia para quando se aterrar em um nivel mais acima.

Caracteristicas gerais:
"

0 solo ao redor do poco, num raio e 2,00 metros, deve ser aterrado com uma camada

de argila de cerca de 50 cm de espessura, para evitar que o gäs de disperse na

atmosfera;
"

deve ser encerrado por um queimador, normalmente constituido para
uma manilha de concreto ou de barro vidrado colocada na posigäo vertical;
» o sistema
de drenagem de gases deve ser vistoriado permanentemente, de forma a
o topo do pogo

manter os queimadores sempre acesos.

TU
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11.5. Monitoramento Ambiental

O monitoramento das massas d’agua do entorno do aterro deve comecar antes
do ınıcıo da operacao, com a coleta @ analise de amostras dos corpos d’agua pröximos,

inclusive do lengol freatico. para se avaliar a qualidade atual dos mesmos e poder
efetuar comparacöes futuras
OÖ

segundo instante do monitoramento ambıental se da a partir do momento em

que se comega a coletar00 chorume para tratamento.
A trequencıa de amostragem, assırn como os parämetros a serem analisados,

devem ser estabelecidos em acordc com 0 orgäo de controle ambıental.

Analises no monıioramento ambıental'
mensalmente analıse fısıco-quimicos e bacteriolögıcas do sıstema de tratamento. nos
efluentes bruto e tratado, envolvendo ensaios de pH, DBO. DQO, residuos
»

sedimentares totais e fixos e colımetria
-

Trimestraimente analise dos pocos de moniıtoramento construido e dos locais de

coleta nos corpos d’ägua de superficie.

a

montante e jusante do aterro. ensaıando os

mesmos parametros.

UL
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11.6. Monitoramento Geotecnico e Topogräfico
-«

Todo trabalho de enchimento das celulas do aterro deve ser acompanhado

topograficamente, ate a execucäo da declividade do platö final acabado:

Deve ser realizado acompanhamento topografico da execucäo da declividade de fundo
dos drenos secundärios e do coletor principal, de modo a assegurar o perfeito
"

escoamento do chorume coletado.
11.7. Aterro Controlado

Normalmente um aterro controlado e utilizado para municipios que coletem ate
50 toneladas/dia de residuos sölidos urbanos

O aterro controlado difere do Aterro Sanitärio, pois prescinde da coleta e
tratamento do chorume. assim como da drenagem e queiıma do biogas.

Caracterisiicas gerais:
"

construcäo e operagäo ıgual ao aterro sanitärio:

»

necessidade de fazer a protegäo superficial com material argiloso:
necessiıdade de que a area tenha um lengol freatıco profundo (mator que 3.00 metros).

»

pt

bi

Aterro controlade
o inferior

h>30Mm

Nivel d’ägua

Solo impermeävel

Figura 4. Esquema do aterro controlado
11.8.. Recuperagäo Ambiental de Lixöes

A forma mais correta de recuperagäo de uma ärea degradada pela presenga de
um lixäo. seria a remocäo completa de todo lixo depositado. colocando-o num aterro

sanitärıo e recuperando a ärea escavada com solo natural da regiäo.
Tat procedımento torna-se extremamente caro, podendo adotar-se alguns
procedimentos vıäveis para recuperagäo de uma ärea degradada, tais como:
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€)estabelecer com

precisäo a ärea degradada e isola-la adequadamente:
efetuar sondagem para definir espessura da camada de lixo ao longo da ärea
degradada;
»

a

conformar os taludes com declividade de 1:3 (V:H);
" conformar o
platö superior com declividade minima de 2%, na direcäo das bordas;
» cobrir
a ärea degradada com camada minima de 50 cm de
argila de boa qualidade,
inclusive nos taludes laterais;
»

recuperar a ärea escavada com solo natural da regiäo;
" executar
valetas retangulares de "p& de talude”, escavadas no solo, ao longo de todo
perimetro da pilha de lixo;
"

"
"
»

"

executar pogos de reuniäo para acumulagäo de chorume coletado pela valetas:
construir pogos verticais para drenagem de gas;

espalhar camada de solo vegetal, com 60 cm de espessura, sobre a camada de argila;
promover o plantio de especies nativas de raizes curtas, preferencialmente gramineas:

"

aproveitar furos de sondagem realizada e implantar pogos de monitoramento, sendo
um a montante do lixäo recuperado e dois a jusante;
«

recircular o chorume acumulado nos pocos de reuniäo;

«

manutencäo dos drenos de gas;

controlar a qualidade da ägua subterränea atraves dos pocos de monitoramento,
assim como as äguas superficiais dos corpos hidricos pröximos;
«

11.9. Disposicäo Final de Residuos Sölidos Domiciliares

11.9.1. Disposigäo final de residuos da construgäo civil

A solugäo ideal € a reciclagem dos materiais, entretanto, pode ser utilizado como
material de cobertura em aterros sanitärios, quando hä escassez de solo no local.
11.9.2. Disposigäo final de pilhas e baterias
Quando residuos perigosos Classe
para residuos industriais Casse

|,

sua destinacäo final e
€

a

mesma indicada

|.

As pilhas contm elementos muito töxicos como chumbo, niquel, cädmio,
mercürio e zinco, que se descartados de forma incorreta pode contaminar o solo, cursos

d’äguas e lengol freätico, atingindo tambem a cadeia alimentar humana. Assim podem
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saüude, incluindo disfungöes pulmonares, renais,
estomacais,

neurolögicas e cerebrais.
11.9.3. Disposigäo final de lämpadas fluorescentes
Destino adequado &
aterro para residuos perigosos Classe |.
Lämpadas fluorescentes cont&m metais pesados nocivos ao meio ambiente,
especialmente o mercürio metälico. A lämpada rompida libera
vapor de
o

mercürio, que

causa intoxicagäo pelas vias respiratörias e
pele, promovendo danos ao figado e ao
sistema nervoso. Dependendo da temperatura do
ambiente, este vapor pode
permanecer no ar por ate 20 dias durante o periodo de inverno
11.9.4. Disposigäo final de pneus

Visando a regulamentagäo da destinagäo final dos
pneus inserviveis, 0
CONAMA publicou a Resolucäo n° 258/99, impondo
que as empresas fabricantes e
produtoras facam a coleta ee deem uma destinagäo final ambientalmente
adequada aos
residuos, empreendendo metas progressivas para diminuir o passivo ambiental.

A ANIP- Associagäo Nacional de Industrias Pneumäticas tem sido
parceiras de
alguns programas de coleta seletiva. Os pneus coletados por alguns
programas
municipais e da iniciativa privada säo encaminhados para fornos das industrias
cimenteiras.
11.10. Disposigäo Final dos Residuos de Fontes
Especiais
11.10.1. Disposigäo final de residuos sölidos industriais
"

LANDFARMING:

& um

tratamento biolögico no qual a parte orgänica do residuo

&

decomposta pelos microorganismos presentes na camada superficial do pröprio solo. E
um tratamento muito utilizado na
disposicäo final de derivados de petröleo e compostos
orgänicos;
"

ATERROS INDUSTRIAIS:

podem ser classificados na Classe

I,

Classe

Il

ou Classe

I,

conforme a periculosidade dos residuos a serem dispostos, ou
seja, os aterros Classe
podem receber residuos industriais perigosos, os Classe Il, residuos näo inertes, e os

|

Classe Ill, somente residuos inertes.
Cuidado especial deve ser tomado na operagäo de aterros industriais com
controle dos residuos a serem dispostos, pois, em aterros
industriais, sSö podem ser
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dispostos residuos quimicamente Compativeis, ou
seja, aqueles que näo reagem entre
si, nem com as äguas de chuva infiltradas.

Os fenömenos mais comuns que
podem ter origem na mistura de residuos
incompativeis säo: geragäo de calor, fogo ou explosäo, produgäo de fumos e
gases
töxicos e inflamäveis, solubilizacäo de substancias töxicas e
polimerizagäo violenta.
"

ATERRO CLASSE

II

: & como um aterro sanitärio
para

lixo domiciliar mas,
normalmente, sem o sistema de drenagem de
gases;
"
ATERRO CLASSE I: as condicöes de impermeabilizacäo dos aterros Classe säo
mais severas que as da classe anterior. A distancia minima do
lencol d’agua & de 3,0
metros e as seguintes camadas säo obrigatörias:
- dupla camada de
impermeabilizacäo inferior com manta sintetica ou camada de
argila e> 80 cm; k < 107 cmis);
- camada de
detecsäo de vazamento entre as camadas de impermeabilizacäo
|

inferior;

- camada de
impermeabilizacäo superior;
- camada drenante acima da camada de

impermeabilizacäo superior (e=25 cm).

BARRGENS DE REJEITO: säo utilizadas para residuos liquidos e pastosos, com teor
de umidade acima de 80%. Esses aterros possuem pequena profundidade e
"

necessitam muita ärea. Säo dotados de um sistema de filtracäo e drenagem de fundo
para captar e tratar a parte liquida, deixando a materia sölida no interior da barragem.
Neste tipo de barragem sö existe a dupla camada de impermeabilizagäo inferior.
A camada de impermeabilizagäo superior näo & executada, uma vez que o espelho

d’ägua & utilizado para evaporar parte da fracäo liquida.
11.10.2. Disposicäo Final de Residuos Radioativos

Säo trös processos de disposigäo final do residuo nuclear, todos complexos e de
custo elevado:
"

Construgäo de abrigos especiais com paredes duplas de concreto de alta resistencia e

preferencialmente enterrados;

Encapsulamento em invölucros impermeäveis de concreto seguido de langamento em
alto mar (sendo proibido em alguns paises);
*

Disposicäo final em cavernas subterräneas salinas, seladas para näo contaminar a
biosfera.
«
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11.10.3.Disposigäo final de residuos de Portos e Aeroportos

O destino final obrigatörio para
disposicäo de residuos de portos e aeroportos
a incineracäo.

&

11.10.4. Disposicäo de residuos de
servicos de saude
Apös tratamento adequado conforme tecnologias encontradas no
mercado, os
residuos podem ser dispostos em aterros
sanitärios.
Outro procedimento que vem sendo adotado no
pais para disposigäo final dos
residuos de saüde € a vala septica, metodo
questionado por tecnicos do setor, mas que
devido ao seu baixo custo de
implantagäo e.operacäo, tem sido permitido em algumas
localidades.

A rigor uma vala s&ptica

um aterro industrial

Classe Il, com cobertura diäria
dos residuos e impermeabilizacäo superior
obrigatöria, onde näo se processa a coleta
do percolado.
&

..12. GESTAO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
12.1. Conceituacäo
O conceito de Gestäo de Residuos Sölidos
abrange atividades referentes 3
tomada e decisöes estrategicas e a
organizagäo do setor para esse fim, envolvendo

instituigöes politicas, instrumentos e meios.

O termo gerenciamento de residuos sölidos refere-se aos
aspectos tecnolögicos
e operacionais da questäo, envolvendo fatores
administrativos, gerenciais, econömicos,
ambientais e de desempenho: produtividade e qualidade,
por exemplo, e relaciona-se 4
prevengäo, reducäo, segregacäo, reutilizagäo, acondicionamento, coleta,
transporte,
tratamento, recuperagäo de energia e destinagäo final de residuos sölidos.
Portanto define-se Modelo de Gestäo de Residuos Sölidos como “um
conjunto
de referencias politico-estrategicas,
institucionais, legais e financeiras capaz de orientar
a organizacäo do setor”.

Säo elementos indispensäveis na composigäo de um modelo de
gestäo:
»
reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os
papeis por
eles desempenhados e promovendo a sua
articulacäo;
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consolidacio da base legal necessäria e dos mec
anismos que viabilizem a
implementagäo das leis;
»

mecanismos de financiamento
para a auto-sustentabilidade da estruturas de
gestäo e
do gerenciamento;
"

»

informacäo

sociedade, empreendida tanto pelo
poder publico quanto pelo s setores
produtivos envolvidos, para que
haja um controle social;
sistema de planejamento
integrado, orientando a implementagäo das
politicas publicas
A

"«

para o setor.

A composigäo de modelos
gestäo envolve, portanto, fundamentalmente träs
aspectos, que devem ser articulados:
arranjos institucionais, instrumentos lega e
is
mec
anismos de financiamento.

12.2. Gerenciamento
Integrado de Residuos Sölidos
Definido um modelo bäsico de
gestäo de residuos sölidos, contemp
lando
diretrizes, arranjos institucionais, instrume
ntos legais, mecanismos de
financiamento,
entre outras questöes, deve-se criar uma
estrutura para 0 gerencia
mento dos residuos,
de acordo com o modelo de
gestäo.
O gerenciamento de residuos sälidos
pode ser definido como a disciplina
associada ao controle da
geragäo, estocagem, coleta, transferöncia,
transporte,
processamento e disposisäo dos residuos
sölidos, de acordo com os principio de
s
saude publica, econömicos, de
engenharia, de conservacäo, esteticos, de
protegäo ao
meio ambiente, sendo tambem
responsävel pelas atitudes publicas.
Dessa forma, o gerencia
mento de residuos exige o emprego das melhores
tecnicas na busca do enfrentamento da
questäo. A solucäo do problema dos residuos
pode envolver uma complexa relacäo inter
disciplinar, abrangendo os aspectos polit
icos
e geogräficos, o plan
ejamento local e regional, elemento de
e
sociologia
demografia,
entre outros.

Gerenciar os residuos de forma
integrada & articular acöes normativas,
operacionais, financeiras e de planejam
ento que uma administragio municipa
l
desenvolve, apoiada em criterios sanitärio amb
ientais ee econömicos, para coletar,
s,
tratar e dispor o lixo de um
municipio, ou seja,
acompanhar de forma criteriosa todo
ciclo dos residuos, da gera
gäo ä disposicäo final, empregando tecnicas e
tecnolögicas
mais compativeis com a realidade local.
&€

Ne
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Exemplos de estrategias de gerenciamento
integrado podem ser resumidas da
seguinte forma:
1

- Coleta de residuos sölidos sem impl

ementagäo de coleta seletiva, segu
ida
de uma etapa de triag
em para a separagäo dos materiais que
ser
reciclados. O
podem
material restante & incinerado e as cinza
s encaminhadas para aterros sanitärios
.
2- Coleta de residuos sölidos sem
implementagäo de coleta seletiva, segu
ida de
uma etapa de producäo de combust
ivel atraves do residuo e da
recuperagäo de metais.
Incineragäo do material orgänico. As cinzas e o
residuo gerado na
producäo de
combustivel e na recupera
cäo de metais säo encaminhados para °o aterro sanitario.
o
3- Os residuos sölidos
municipais säo encaminhados diretamente
para aterros
sanitärios e os residuos da
väo
poda
para compostagem. O composto gerado & vendido
e o residuo desse
processo disposto em aterros sanitärios.
4- Coleta seletiva de materiais
orgänicos e inorgänicos. O material orgä
nico &
disposto diretamente em aterros sanitärios,
enquanto o inorgänico segue para uma
unidade de triagem e
reciclagem. O material que näo pode apro
veitado & disposto em
aterros sanitärios.
5- Basicamente iqual a
estratägia 4, mas com a implementagäo de incin
eracäo
dos residuos orgänicos e a
disposigäo final das cinzas.

6- Coleta seletiva de materiais
orgänicos e inorgänicos. © material orgä
nico &
encaminhado para uma unidade de
produgäo de combustivel e para recu
peracäo de
metais, o material restante & incinerado e as cinza
s dispostas em aterros sanitärios.
Enquanto o material inorgänico segu
e para uma unidade de triagem e reciclagem o
, que
näo pöde ser aproveitado &
disposto em aterros sanitärios.
7- Coleta seletiva de materiais
orgänicos e inorgänicos. O material orgänico &
encaminhado para uma unidade de
produgäo de combustivel e para compost
agem e o
material restante & disposto em aterros
sanitärios. Enquanto o material
inorgänico segue
para uma unidade de triagem e reciclagem o
, que näo pöde ser aproveitado € disp
osto
em aterros sanitärios.
8- Coleta seletiva de materiais
orgänicos e inorgänicos e de residuos de
poda. O
material € disposto em aterros sanitärios
. O inorgänico segue para uma unidade
de
triagern e reciclagem, e o material que näo
ser
pode
aproveitado & disposto em aterros
sanitärios. Os residuos de poda väo
para compostagem e os residuos da com
postagem
säo dispostos em aterros sanitärios.
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9- Basicamente igual a
estrategia 8, mas com a implementag
äo da incineragäo
dos residuos orgänicos e a
disposigäo final das cinzas.
Cada uma dessas estra
tögias para integragäo do gerenciamento de resid
uos
tem caracteristicas pröp
rias; por exemplo, as estratägias 1, 5, 66 e 9 säo as
que colocam
menos material em aterros
sanitärios, pois incineram os prod
utos orgänicos.
Jä a estrategia 3 näo propicia a
reciclagem, porque näo implementa formas de
valorizagäo dos residuos.

Atualmente, entende-se que as formas de
valorizacäo dos residuos domiciliares
devem ser implementadas e, em razäo de seus
custos, otimizados.
A implementacäo do princ
ipio do poluidor pagador & uma das formas de
gerenciamento que pode diminuir os custos do sistema.
Resumidamente, entende-se por polu
idor pagador a empresa ou industria (e näo
o consumidor ou agen
te que promoveu a venda) que coloca determinado
produto no
mercado e que tem sua
sustentacäo econömica baseada no consumo do
produto por
ele produzido, tornando-se resp
onsävel pelo tratamento e/ou disposicä do residuo
o
gerado pelo produto. Esse princinio embute no
preco das pradutos a custc de
tratamento do residuo e tambem do dese
nvolvimento de tecnologias e
programas de
reciclagem.

Conclui-se que 0 comprom
isso com o desenvolvimento sustentävel, que & uma
questäo de gestäo, ou seja, (estä acima do
gerenciamento) deve ser perseguido. Alem
disso, a valorizagäo dos residuos sölidos
significa tambem a valorizagäo do cidadäo.

12.3. Experiöncias de

EEE

paises do mundo na Gestäo de Residuos Sölidos
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e

pela | Legislacäo Estadual
Nos Estados Uni
Os
estados
dos da America, tod
desenvolivem
as as
planos | atividades devem
«
ser auto-sustentäve
Agencias federais: inierprelam as leis do especificos: Estatuto e Regulame
is.
nta
cäo
Federal
Congresso e prescrevem os
padröes
minimos de ger
Nas esieras governamentais, o
enciament de residuos, a « lei
orcamento
e sustentado
de 1965 (SDWA
serem seguidos em todos o
por fundos formados
Soli
d
os esiados
Waste cob
pela
Disposal): criou o Conselho de
ranga de taxas:
Qualidade
do Meio Ambien
»
EPA (Enviromental Protection
te, abrigando todas as »
Agency): agencias federais.
taxa de proprie
estabelece os crilerios
dade
» taxa
para alter-os
de vendas
sanitärios
as
par
a
e
instalagöes de » Emenda de
lax
a
de
tratamento. E o
1970 (ACRA - Lei
servicos municipais
agente fiscalizador.
de
taxa de
conservagäo e recupe
arrecadacäo especia
de recursos):
rac
äo
l
incenliva a rec
(näo
»
HEW (Health, Education, and
iclagem, a participacä da orgamentäria),
Welfare ): pop
o
no
tlag
controle da
estabelece padröe
äo
polu
e
s para armazenamento EPA
icäo cıia a
Outros
recursos
de residuos, enq
säo
oriundos
uanto o DOD (Departnrent
de
emolumentos
of Defense)
dos
atraves do Cor
usuäaros
«
e
de
de
po
Em
197
6
arre
nav
cad
os
dos
asä
Engenheiros
textos lega
das
programas
Forsas Armacas, elaborados
is soa recuperacä o
de
, enfatizando a
o.
encarrega-se da protegä
recuperacäo e
o das vias conservac
äo de recussos e a EPA
navegäveis).
Existem varias
apresenla uma serie de
opcöes de financiamento
prin
gerenciamento de residuos. cipios para o para abertura de
Os condados se
negöcios relacionados
responsabilizam pela
aos residuos:
coteta, tratamento e
emprästimos da iniciativa
disposifäo de « Lei de 198
priv
ada
residuos.
,
0: 1) com
leasing, etc.
responsabilidade sobre 0 meiopensagäo e
ambiente
.
1) politica e regulam
Qutros
entacäo de utilidade
departamentos
tambem
publica — relacionada ao leva
participam de forma indireta na tom
ntamento de
ada de
custos para venda de
decisöes na ärea dos residu
energia a partir dos
os (Comercio, residuos.
Fec
hou
usinas de
Transportes e Energia).
compostagern
e os eslados criaram
novas
o
con
«
trole das atividades do agencias para
En nivel local, funcionärios de
lixo.
empresas,
grupos organizados, cidadäos,
agencias « ei de 1984 (HS
reguladoras, grupos ambientalistass
WA eslabelece novos
e padröes par residuo ):
outros, estäo envolvidos nas
a
s sölidos per
igosos.
decisöes
_sobre residuos sölidos.

Governo federal:
elaboragäo das leis

«
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DOS UNIDOS DA AMERICA

HIERARQUIA POLITICA

«
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Tabela 17. Gestäo de Residu
os na Alemanha

Minımizagäo: Enfase em tecn
ologias de
producäo industrial impas
«
Reciclagem/reulilizagäo
.
Tratamento/incineragäo
com
aproveitamento energelica
« Aler
ro sanitärio.

»

Diretrizes para Gestäo de Res
iduos

«

«

«

»

disposicäo final.

»

Leide 1949
a

ritiva.

A coleta, a disp
osicäo e a reciclagem de
residuos soa

« A
"esponsabilidade
residuos industriais €publica e materia de
bastante reduzid
a:
em Jrincipio, o
produtor & 0 resp
onsävel
pela disposigäo.

de
compet
des
municipios/distritos. Embor encia
a exista uma
tendencia que cam
inha em
diregäo da
privalizagäo,
a
tungäo
reguladoraffiscalizadora,
repousara
seripre o poder publico
.

"

,

privada.
O gerador o
transportador e 0
receptor
de residuos indu
striais per
igosos devem
assegurar que a disp
osigäo final adequada
estä garantida.

«
0 estado limita-se a
planejar a
organizacäo do man
ejo dos residuos
industriais, podend em
o
alguns casos ser
acionista de
instalagöes de tratamento em
,
parceria com iniciativa
a

«

lei

organizacäo

»
Lei de 1986
(AfG lei federal de
residuos. Foi revisad ):
a em 1990 em 199
2.
Esta lei € detalhada
em cada esta
do,
tornando-a, muitas
vezes, mais resf

toda

- Organizagäo territorial:

federail
fixando
territorial atual.

"
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Distritos e Munici
pios
Elaboram planos
para a contratasäo de
projetos e se responsabiliza
m pela coleta
e disposigäo de residuo
s. Os municipios
se responsabil
izam pela
coleta
de
residuos e os distritos
pelo tratamento e

«
Regiöes administrativas
Congregados em uma diretoria com
värios
departamentos respon
sabilizam-se pelta
analise, regulament
agäo, aprovacäo de
planos e fiscalizagäo.

+ Esta
do
Tambem tem a
fungäo normaliva e
legislaliva,; detalha as diretrizes
gerais da
federagäo,
podendo
tornä-las
mais
restritiva e tem caräter fisc
alizador.

Federal. gavern central
o
Normativo e
legislat
elabora as
diretrizes gerais, atravesivo,
dos ministros que
tem interface com o assunt
o.
Elabora o plan
ejamento ambiental e a
fiscafizacäo.
«

ARRANJOS INSTITUCIONAIS

GESTAO DE RESIDUOS NA ALEM
ANHA

HIERARQUIA POLITICA

«ı

MN CONSULTORIA E PROJE
TOS LTDAME

«
Existem
financiamentos
as
para
atividades liga
das & remodelacä de sitio
o
s
degradados. Nesses
casos, 50% fica a
cargo do estado e 50%
a cargo dos
municipios, ou ainda,
50% a cargo do
esiado e 50% a
cargo da industria.

“ As
estruturas par 0
a
gerenciamento de
residuos devem ser
auto-sustentäveis.

MECANISMOS DE
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Tabela 18. Gestäo de Residuos no
Japäo

Preservacäo do meio ambiente
Protegäo & saüde publica
Restrigöes a descargas de residuos
Classificagäo apropriada
Estocagem,
coleta,
transporte,
reciclagem, disposigäo final de residuos

Diretrizes para Gestäo de Residuos

municipios)
» GSOV
ERNO CENTRAL

«

»

«

PROJETOS LTDA ME

«

Coniempla:
classificagäo dos residuos
deveres do cidadäo
deveres da empresa
deveres do governo
(regional e nacional)
planejamento local e regional
(residuos)
criagäo de centro de geren
ciamento de
residuos
coniratos entre emp
resas e prefeiluras
fiscalizacäo
assislencia e subsidios
reg.lamento penal

Objetivos: preservagäo do meio ambi
ente
e protecäo da saüde
publica, atraväs do
gerenciamento adequado de
residuos, e
conservagäo do meio ambiente.

Gerenciamento e
Limpeza Publica: Lei

13711970.

INSTRUMENTOS LEGAIS

av. Francisco jalles, 2708,
centro, jales/sp

MUNICIPIO
gerencia de forma adequada os residuos
(coleta, transporte e disposicäo de
residuos domiciliares) em sua ärea
de
administragäo, de acordo com o
plano
anual de disposigäo
elaborado em
conjunto com as provincias.
«propaga os conceitos de limpeza.

«

planejamento e fiscalizagäo
fornece aos
municipios
tecnicas
adequadas de gerenciamento
« coloc
a em pratica a politica de residuos
do Ministerio da Sauıde e do Bem Estar
.

»

PROVINGIA

®»

agente coordenador e executor da
politica nacional de residuos.
fungäo normaliva, fiscalizagäo e de
articulagäo interinstitucional.
»

GOVERNO CENTRAL
Ministerio da Saude e do Bem Estar
:

ARRANJOS INSTITUCIONAIS

GESTAO DE RESIDUOS NO JAPÄO

HIERARQUIA POLITICA

«

EEE:

governo central se esfor
cam para obter.

Normalmente, as insta
lagöes säo mantidas

por taxas, fundos de
cooperacäo das
empresas e Oufras formas de
contribuigäo
que os governos de
provincas e o

As estruturas
regionais (municipios e
provincias) devem ser auto
-sustenläveis,
podendo em alguns casos
especificos
receber subsidios do
governo nacional
para
construcdo de
de
tratamento de residuos instalacöes
especiais. Tais
subsidios na maioria
das vezes säo
requisitados devido a ocom
encia de
sinisttos que venham
a afelar as
instalacöes.

MECANISMOS DE FINANCIM
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Apesar das realidades distinta obs
s,
erva-se que 0 enfrentam
ento dos impasses
decorrentes do ger
enciamento e gestäo de residuos
passa por diretrizes semelhantes.
Os paises estudados ass
umem como metas
prioritärias: a prevengäo atra
ves
da redugä do volu
,
o
me de residuos na fon
te (com änfase no
desenvolvimento de
tecnologias limpas na linha de
producäo e analise do ciclo de vida
dos produtos); a
reciclagem e a reutilizagäo dos
residuos: a transfo
rmacäo atraves de tratamentos
fisicos, quimicos e
biolögicos, enfatizando a
incineracäo com aproveitam
ento de
energia, como forma de
do
redugäo
volume de residuo
s, aumentando o per
iodo de vida
ütil dos aterros sanitär
ios. Outro aspecto
importante & a disposic
äo final somente dos
residuos que jä pas
saram por alguma forma de trat
amento e näo säo
passiveis de
reutilizacäo. Alem disso, a
reabilitagäo das äreas contaminadas
por antigas descargas
de residuos, enq
uadra-se nas prioridades.
O &xito de paises relativa
mente a gestäo e ao
gerenciamento dos residuos,
deve-se ao planejam
ento eficiente das atividades e ä clareza
na definigäo dos
papeis
dos agentes envolvidos.

© acesso

permanente ä informa
gäo, em todas as etapas do
processo de
planejamento & fundamental
para o efetivo controle social. As
organizacöes näo
governamentais e a midia
desempenham papel prepon
derante na divulgagäo da
informagäo & sociedade.
.

O controle social se dä
pela parlicipagäo de segme
ntos da sociedade nos
processos de planejamento e de tomada de
decisäo de diferentes formas: con
viväncia
integrada nos centros comunitärios,
formagäo de ONG'’s, representativid
ade em föruns
consultivos e deliberativos nos värios
niveis de acäo do govern
o.
Embora exista a tend@ncia na
das
terceirizacäo
atividades relacionadas aos
residuos sölidos, hä sem
a
pre
presenga do estado, com o papel de normatizador ©
fiscalizador.
O investimento em mecanismos de controle amb
iental e em padröes de
do
sist
desempenho
ema de gerenciamento de residuos & uma
preocupagäo constante.
A utilizagäo de instrumentos reg
uladores ( padröes de emissäo, uso do solo, etc.) e
econömicos ( taxas ambientais sobre
produtos e praticas indesejäveis por exemplo)
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v&m se multiplica
ndo como medida imp
—
ortante na consolidagäo de
politica de gestäo de
residuos.

A operagäo e a
manutengäo dos sistemas de
gerenciamento de residuos se däo
for
ma a garantir a aut
pela
o-sust

entabilidade, ou sej & o
a,
pröprio usuärio dos servic
quem financia o sistema atrav&s
os
do pagament de
o
taxas, tarifas e precos
financiamento de novas
püblicos. Ja o
instalacöes e equipamento se
realizam atraves de rec
s
ursos
das pröprias em
presas para esse fim ou atraves
de emprestim
os junto As instituicdes
financeiras publica ou
s
privadas.
A tendäncia
para os pröximos anos & um
aumento dos custos
com
gerenciamento de residuos, dev
ido ao crescente
controle exercido
por setores
organizados da sociedade e
que deverä resultar em normas
cada vez mais restrit
ivas,
especialmente em rela
gäo ao tratamento e destino final.
12.4. Conside
ragöes finais

A inexistencia de uma
politica especifica para o setor
tem desencadeado
acöes
publicas desarticuladas, dificul

tando o equ
acionamento dos prablema
s existentes, e
gerando desperdicios signifi
cativos na aplicagäo dos recursos
püblicos.
A situagäo dos res
iduos sölidos no pai &
s
critica, especialment nos
e
grandes
centros, onde as
opcöes para o destino final dos
rejeitos tornam-se escassos,
favorecendo as
descargas clandestinas de toda nat
ureza. O impacto
negativo causado
ao meio ambiente äs
vezes tem caräter irrever
sivel. Muitas äreas
ja afetadas pela
disposigäo desordenada de residuos
deveräo ser recupe
radas num futuro pröxim
envolveräo dificuldades t&c
o,
nicas e elevado custo fina
nceiro.
O quadro mais
preocupante € a degradagä do meio
o
ambiente compro
metendo
a qualidade de vida da
populacäo, cujo principal fator & a aus
@ncia de uma pol
itica
efetiva para 0 setor.

A exemplo da ocorräncia em divers
os paises, a progre
ssiva conscientizagäo da
sociedade a respeito das
questöes ambientais exigira fatalmente um
a

atuacäo mais
incisiva dos administradores
püblicos.
O compromisso com a
gestäo dos residuos sölidos € um dever de
todos,
envolvendo setores
püblicos, iniciativa privada, segmento
s organizados da sociedade
civil, exigindo que os gov
ernantes definam uma politica eficiente e
compativel com a
nossa realidade.
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13. INVENTARIO

ESTADUAL DE RESIDUO
S SÖLIDOS DOMESTICO
S -CETESB
A CETESB Companhia de

Tecnologia de Saneamento
Ambiental, Orgäo
delegado do Governo do Est
ado de Säo Paulo em
,
consonäncia com o
resolucäo SMA 13, de 27 de
disposto na
fevereiro de 19
98, apresenta anualmen
te um Relatörio
sobre a situagä dos
locais de de
o
stinagäo final de residuos söl
idos domiciliares nos
municipios do Estado de Säo
Paulo.
Tal relatörio
permite a consulta räp
ida e direta sobre a
evolucäo das condigöe
dos sistemas de
s
disposicäo e de tratamento de
residuos sölidos
do
miciliares, assim
como, acompanha o res
r
ultado das
acöes adotadas para o controle
ambiental e das
politicas e programas
aplicados pelo Governo do Est
ado de Säo Paulo. Ta
is
informagdes constantes do
Inventärio referem-se
aos sistemas em
incluindo os
operacäo, näo
passivos ambientais
correspondentes a an
loc
tigos
ais de disposic
atualmente desat
äo
ivados, os quais säo
objetos de agöes e medidas
CETESB.
especificas da
13.1. Metod
ologia

Para elaboragäo do
Inventario, todas as
instalagöes de tratamento e
‚de residuos
destinagäo
sölidos domiciliares em
operacäo no Estado de Säo
Paulo säo
periodicamente inspeciona
das pelos tecnicos das
Agencias Ambientais da CETESB.
As informagöes coletadas
nas inspecöes, säo
processadas a partir da
de um qu
aplicagäo
estionario padronizad
o, constituido por trös
capitulos relativos,
respectivamente, as caracteristi
cas locacionais, estruturais
e operaciona de cad
is
a
instalacäo de tratamento e/ou
disposicäo de residuo. As
informagöes reunidas e
devidamente analisad
as, permitem apurar o IQR
Indice de Qualidade de
Aterro de
Residuos, o IQR Valas Indice de
Qualidade de Aterro em Valas
e o IQC Indice de
Qualidade de Usinas de
Compostagem, cuja pontuacä varia de
0 a 10.
o
A utilizacäo de um indice
abrangente, devidamente fundamenta
do, que leva em
consideracäo as condicöes encontrada
s por ocasiäo das ins
pegöes, permite efetuar um
balanco confiävel das condigöe ambie
ntais, diminuindo eventuais
s
distorgöes devidas 4
subjetividade na analise dos dado
s, alem de possibilita a com
r
paragäo entre as
instalagöes existentes no Estado. Em virtud
e do dinamismo opera
cional das instalagöes
e ä variacäo das
condigöes climäticas a que ficam
expostas, näo raro, pode, ser

-
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UI
encontradas situ
agöes distintas nas avaliac
öes, mesmo em inspecöes realiza
das em
datas pröximas.

Em fungäo dos ind
ices IOR e IQC
apurados, as instalagöes säo
enquadradas
como inadequada control
s,
adas e adequadas conform
,
e mostra a Tabela
19.

IQRMQC

ENQUADRAMENTO

0,0 < IQR/IOC < 6,0

CONDIGOES INADEQUADAS

|

(N)
6,1 <IQR/IQAC<8,0
8,1

<[QR/IQC < 10,0

| CONDICOES CONTROLADAS

(C)
| CONDICOES

ADEQUADAS

(A

)

Tabela 19. Enquad
ramento das instalagöes de tratamento
e/ou destinacäo
Final de RSD em
fungäo dos indices de IQR e IQC.

As quantidades de residuos
gerados nos municipios foram calculadas
com base
na populacäo urbana de
cada cidade e nos indices
de producäo de residuos
por

habitante.

Como referencia oficial do
numero de habitantes, foi
adotado o censo
demogräfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, pub
licado em
2000, atualizado para 2004, com a
de
aplicacäo
Indices de crescimento fornecid
os pelo
IBGE> para estimar a
quantidade de residuos sölidos
dispostos, adotaram-se os Indices
de produgäo por habitante
apresentados na Tabela 20.

POPULAGAO (HAB)
ATE 100.000

PRODUCAO (KG/HAB.DIA)

DE 100.001 A 200.000
DE 200.001 A 500.000

0,5

0,4
0,6

MAIOR QUE 500.001
Tabela 20. Indices de produc
äo
populagäo.

0,7
*

per capita” de

RSD em fungäo da

Para os municipios onde säo efetuadas
pesagens periödicas das quantidades de
residuos gerado, poderäo ocorrer indices dife
rentes dos acima citados.

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708, ceniro, jales/sp

MN CONSULTORIA E PRO
JETOS LTDA ME

EEE

92
Estas diferengas
podem ser, decorrentes de vär
ios fatores, tais com
o, tipo de
atividade produt
iva predominante no
municipio, nivel söcio-econ
ömico, sazonalidade,
nivel de

interesse e par
ticipacäo da populacäo relacionad
o com a existäncia de
programas de coleta seleliva e
de agöes gov
ernamentais que obj
etivem a
conscientizagäo da popula
cäo, quanto & redugäo da
geracäo de residuos.
Alem disso, os indices
utilizados para
apurar a quantidade de residuos
gerada
consideram, apenas, os residuos
de origem familiar ou
,
seja, aqueles gerados nas
residencias e no
pequeno comercio e em
empreendimentos de
pequeno porte,
destinados & presta
gäo de servicos.
Verifica-se, assim, que o Invent
ario Estadual de Residu
os deve ser utilizado
como um instrumento de
acompanhamento das con
dicöes ambientais e sanitärias dos
locais de tratamento e
disposigäo final dos residuos sölidos
domiciliares ee näo como
fonte de informa
göes sobre as quantidade de
s
residuos efetivamente
geradas nos
municipios,
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73
6,5
9,4
8,5
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7,0
8,0
TABELA 21. ENQUADRAMENTO DOS MUN
ce
ICIPIOS QUANTO ÄS
CONDIGOES DO "RATAMENTO E
A- CONDIGÄO ADEQUADA
DISPOSICÄO DOS RSD- 2000 A 2007.
C -CONDIGÄO CONTROLADA
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14.

LEGISLACÄO
14.1. Legislacäo Federal
Decreto n? 50.877, 1961 —
dispöe sobre o langamento de residuos töxicos
ou oleosos
nas äguas interiores ou litoräneas do
pais e dä outras providencias.
e Decreto n?
58.256, 1966 — promulga o tratado de
proscricäo das experiäncias com
armas nucleares na atmosfe
ra, no espaco cösmico e sob as
äguas.
e Lei n°
5318, 1967 — estabelece penalida
des para embarcacöes e terminais maritimos
ou fluviais que
detr
itos ou Öleos em Agu brasileiras.
langarem
as
« Portaria n?
53, de 01 de marco de 1979 — estabelece
normas aos projetos
especificos
de tratamento e
disposicäo de residuos sölidos, bem como a
fiscalizacäo de sua
implantagäo, operagäo e manuten
cäo.
« Portaria n? 01 de
04 de marco de 1933 —
que aprova as normas sobre especific
agöes,
garantias, toleräncias e procedimentos
para coleta de amostras de produtos e modelos
oficiais a serem utilizados
para inspegäo e fiscalizacäo da prod
ugäo e do comercio de
fertilizantes, corretivos, inoculantes, estim
ulantes e biofertilizantes, destinad
os &
agricultura.
»

Resolugäo CONAMA N? 001, de 23 de
janeiro de 1986- que estabelece criterios
bäsicos e diretrizes para uso e
implementagäo da Avaliacäo de Impacto Ambiental —
EIA/RIMA.
«e

-

«

Resolucäo CONAMA N° 006, de 15 de junh de 1988
o
que exige o estabelecimento
dos inventarios dos tipo e
s quantidades dos residuos gerados
pelas empresas.
* Lei N°
7.802, de 11 de julho de 1989 disp sobre
öe
agrotöxicos (regulamentada pelo
decreto N° 98.816 de 11 de
de
janeiro
1990).

-

«

Resolugäo CONAMA

N?°

002, de 22 de agosto de 1991

manuseio de Cargas peri
gosas.
e

Resolucäo CONAMA

N?°

—

que estabelece criterios para

008, de 19 de setembro de 1991

—

que veta a entrada de
final
disposicäo
e incineragäo no pais.
«
Resolugäo CONAMA N? 005 de 05 de
agosto de 1993 — que dispöe sobre a
destinagäo final de residuos sölidos.
materiais residuais destinados

&

,

«

Resolugäo CONAMA N° 009

usados.
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004, de 09 de outubro de 1995

segurancga aeroportuärias.
»

Resolusäo CONAMA N? 23, de 12 de
dezembro de 1996

de 07 de dezembro de 1994
em todo territörio nacional.
e

Resolucäo CONAMA

licenciamento ambiental.

N°®

—

- que estabelece äreas de

—

revoga a Resolugäo n? 37,
que proibi a importacäo dos residuos
perigosos, Classe
|,

237, de 19 de dezembro de 1997

«

-

que estabelece o

Decreto Lei N? 366-A, de 20
de dezembro de 1997
estabelece os prin
cipios e as
normas aplicaveis ä
gestäo de embalagens e residuos de
embalagens, visando a
prevengäo da produgäo desses
residuos, a reutilizagäo e
reciclagem de embalagens
usadas, bem como a
redugäo da sua eliminacäo final,
assegurando a protecäo
ambiental.

-

«

Decreto Lei n? 268, de 28 de
agosto de 1998 — visa regular a
localizacäo dos parques
de sucata e o licenciamento
da instalacäo e
ampliagäo de depösitos de sucata, com 0
objetivo de promover um correto orde
namento do territörio, evitar a
degradacäo da
paisagem e do ambiente e proteger a saüde
püblica.
e
Resolugäo CONAMA N?° 257, de 30 de
junho de 1999 dispöe sobre pilhas e
baterias,
bem como pruduios eleiro-eietrönicos
.

-

e

Resolucäo CONAMA

N?°

258, de 26 de agosto de 1999

destinagäo final de pneumäticos.

- que estabelece criterios para
-

e

Resolucä0o CONAMA N? 275, de 25 de abril de 2001
estabelece cödigo de cores
os
diferentes tipos coletores e
para
transportadores de residuos.
«

Resolugäo CONAMA

283, de 12 de julho de 2001- que estabelece o tratamen
to e a
destinagäo final dos Residuos de Servico de Saüde.
« Lei n° 10.888, de 20 de
setembro de 2001
dispöe sobre o descarte final de
produtos potencialmente perigosos de residuos urbanos
(pilhas, baterias, Iämpadas
fluorescentes e frascos de aerosöis em
geral) que contenham metais pesados.
°
e
Resolugäo CONAMA NN 307, de 05 de julho de 2002 que estabelece a
disposicäo
final dos residuos da construcäo civil.
N?®

-

-

Resolugäo CONAMA N? 308, de 21 de margo de 2002 — dispöe sobre
disposigäo final
de residuos sölidos urbanos em municipios de pequ
eno porte.
e
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Resolugäo CONAMA N° 316, de 29 de outubro de 2002

- dispöe sobre procedimentos

e criterios para funcionamento de sistem
a de tratamento termico de residuos.
*
Resolusäo CONAMA N? 319, DE 04 DE DEZEMBRO

-

DE 2002
dispöe sobre a
e
contro
le de poluicäo em postos de combustiveis e
prevengäo
servicos.
«
CONA
MA
Resolucäo
N® 334, de 19 de maio de 2003
estabelece procedimentos de
licenciamento ambiental de estabelecime
ntos destinados ao recebimento de
embalagens vazias de agrotöxicos.

-

e

Resolusäo CONAMA

N®

348, de 17 de agosto de 2004

classe de residuos perigosos.
Resolucäo CONAMA N° 358, de 29 de abril de 2005
dos residuos de servigos de saüde
e

«

Resolugäo CONAMA

-—

—

que inclui o amianto na

dispöe sobre o tratamento final

-

357, de 17 de marco de 2005 dispöe sobre a
classificagäo
dos corpos d’ägua e diretrizes ambientais
seu
para
enquadramento, bem como
estabelece as condicöes e padröes de
langamento de efluentes.
N®

14.2 Legislagäo Estadual

Constituigäo Estadual de 1989, Artigos 191 a 204
Recursos Naturais e do Saneanmıento.
»

=

Decreto

N®

41.261, de 31/10/96

—

- Capitulo IV Do meio ambiente dos

que autoriza a Secretaria do Meio Ambiente a

celebrar conv&nios com municipios paulis
tas.
«
Decreto N? 43.505, de 01/10/98
que autoriza o Secretario do Meio Ambiente a
celebrar conv&nios com municipios paulis
tas.

-

«

Resolugäo SMA N? 51, de 25/07/97

- que dispöe sobre o licenciamento pela CETESB

de aterros sanitärios e usinas de
reciclagem e compostagem de residuos sölidos
domiciliares, operados por municipios com menos de 10 toneladasl/dia.
"

Resolugäo SMA N° 41, de 17/10/02 que trata do licenciamento ambiental de aterros
de residuos inertes e da construcäo civil.
-—

«

Deliberagäo CONSEMA N? 34 de 27/11/01

—

que disciplina a realizacäo de audincias
nos
casos de projetos sujeitos ao EIA/RIMA.
publicas
=
Lei N° 997 de 31/05/76 — que dispöe sobre o Controle de
Poluicäo do Meio Ambiente.
« Decret
o N? 8.468 de 08/09/76 — que aprova o
regulamento da Lei N® 997.
»
Resolugäo SMA N? 34 de 10/09/02 — que trata do licenciamento de unidade de r

ecebimento de embalagens vazias de agrotö
xicos.
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-

Resolugäo SMA N° 19 de 22/03/96
que trata sobre licenciamento ambiental de
sistemas de esgotamento sanitärio de pequeno
«

-

porte.

Resolugäo SMA N° 01 de 02/01/86
relativa ä exigibilidade de EIA/RIMA
para
atividades jä anteriormente licenciadas sem EIA/RIMA.
"

"

Resolugäo SMA N° 40 de 24/12/92

—

sobre prazos para o interessado atender as

exigencias feitas no processo de exame do EIA/RIMA.
"
Resolugäo SMA N° 42 de 29/12/94 sobre o procedimento

-

"

Resolucäo SMA

N®

32 de 06/09/02

para analise do EIW/RIMA.

—

que dispöe sobre os procedimentos de
licenciamento em Äreas de Protecäo Ambiental APA’s.

-

-

Resolugäo Conjunta SMA/SS , de 05 de margo de 2002 dispöe sobre a
a trituragäo ou
retalhamento de pneus para fins de disposicäo em aterros sanitärios.
" Lei
Estadual N® 9509 de 20/03/97 — que dispöe sobre a Politica Estadual
do Meio
«e

Ambiente, seus finse e mecanismos de formulagäo e aplicacäo.
«
Decreto N® 47.400 de 04/12/02
que regulamenta dispositivos da Lei Estadual N°
9509 de 20/03/97.

-

"

Resolugäo SMA

N°®

48 de 05/12/02

- que fixa o valor do custo das

horas tecnicas

despendidas em anälises para expedigäo de licengas, autorizagöes, pareceres tecnicos
e outros documentos na forma do Decreto N° 47.400 de 04/12/02.
«

Resolugäo SMA N° 12 de 02/08/89

- que determina ä CETESB o cumprimento da

Resolusäo CONAMA N? 06/86.
*

Lei Estadual

N®

12.300 de 16/03/2006 -que institui a Politica Estadual de Residuos

Sölidos.
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15. NORMAS

TECNICAS

NBR 8418 — Apresentacäo de projetos de aterros de residuos
industriais perigosos.
NBR 8418 - Apresentacäo de projetos de aterros

"
"

sanitärios de residuos sölidos

urbanos

NBR 8843 — Aeroportos - Gerenciamento de residuos sölidos.
NBR 8849 — Apresentagäo de projetos de aterros controlados de
residuos sölidos

«

«

urbanos.
«

"
"
«
«

"

- Sacos plästicos para acondicionamento de lixo.
NBR 10004 - Residuos sölidos
Classificagäo.
NBR 9191

—

NBR 10005 — Procedimento para obtengäo de extrato lixiviado de
residuos sölidos.
NBR 10006 Procedimento para obtengäo de extrato solubilizado de
residuos sölidos.
NBR 10007 Amostragem de residuos sölidos.
NBR

10157 - Aterro de

residuos perigosos

—

Criterios para projetos,
construgäo e

Operacäo.

- Incineragäo de residuos sölidos perigosos Padröes de desempenho.
NBR 12235 - Armazenamento de residuos sölidos perigosos.
NBR 11175

"
«

NBR 12807 — Residuos de servico de saüde —
Terminologia.
NBR 12808 — Residuos de servico de saude
Classificagäo.

«

-

«

- Manuseio de residuos de servico de salıde.
NBR 12810 - Coleta de residuos de servico de saude.
NBR 12980 - Coleta, varricäo e acondicionamento de residuos sölidos
urbanos.
NBR 13332 - Coletor-compactador de residuos sölidos e seus
principais componentes
NBR 12809

«

"
"

"

"

—

Terminologia.

NBR 13333

-

Cagamba estacionaria de 08 m3, 1,2 m3 e 1,6 m3 para coleta de

residuos sölidos por coletores-compactadores de carregamento ftraseiro.
NBR 13334
Cacamba estacionaria de 0,8 m3, 1,2 m3 e 1,6 m3 para coleta de
residuos sölidos por coletores-compactadores de carregamento traseiro — Dimensöes.
«
NBR 13463 — Coleta de residuos sölidos

-

"»

"

NBR 13591

- Compostagem

NBR 13853

—

Coletores para residuos de servigo de saude perfurantes ou cortantes
Requisitos e metodos de ensaio.
«
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CONTRATO FEHIDRO 064/2007
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PLANO DE GESTÄOE

GERENCIAMENTO
INTEGRADO DE RESIDUOS
SÖLIDOS
MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA/SP

Plano

Residuos

de

Integrado

Gerenciamento

e

Gestäo

de

Sölidos

do

municipio de Nova Canaä Paulista/SP,

pertencente a Bacia Hidrogräfica Säo
Jose dos Dourados, viabilizado atraves do

CBH

-

SJD —

Hidrogräfica

do

Comite

Rio

Säo

da

Bacia

Jose dos

Dourados com recursos do FEHIDRO

—

Fundo Estadual de Recursos Hidricos.
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Titulo:

Plano de Gestäo e Gerenciame
nto Integrado de Residuos Sö6
lidos

Local:

Municipio pertencente
Dourados

Tomador:

Prefeitura Municipa de Nova
Canaä Paulista/SP
l

PDC:

Recuperacäo da Qualidade dos
Corpos d’agua - ROCA

Recursos: FEHIDRO
Apoio:

CBH

-

&

Bacia Hidrogräfica do Säo Jos
e dos

Fundo Estadual de Recursos
Hidricos

- SJD — Comite da Bacia Hidrog

Dourados

CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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DIAGNOSTICO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE NOVA
CANAÄ
PAULISTA/SP
1.

1.1. Fonte de Informagöes

O diagnöstico foi elaborado atraves de
informacöes obtidas junto aos värios
segmentos envolvidos nas atividades dos residuos sölidos do munici
pio de Nova Canaä
Paulista, sendo que a Prefeitura Municipal €€ o
principal örgäo gestor e que forneceu a
maior parte das informacöes, atraves dos
seguintes funcionärios:
- Claudia Valeria Pereira —
Diretora Administrativa
-

Angelin Jacomassi Neto

- Märcia Maria
- Hermes
- Silvano

Chefe de Setor do Almoxarifado
Alves Cardoso — Coordenadora de Saude.

Caires Teixeira

Cezar Moreira

-

—

—

Engenheiro do Departamento de Obras
Procurador Juridico

- Alexandre de Oliveir
a Marques — Agrönomo da Casa da
Agricultura
- Bruna Carolina Fidelis —
Assessora Administrativa da Casa da Agricu
ltura

)

1.2. Origem

Pe

—_

«

dos Residuos Sölidos

Residuos Domiciliares: residuos gerado
s por 514 residenciais urbanas e rurais do

municipio.

.

Residuos do Comercio e Presta
gäo de Servicos: residuos gerados por 74

estabelecimentos em atividade no
municipio.
« Residuos Industriais
comuns: residuos comuns gerado
s por 1 estabelecimento
industrial de pequeno porte em atividade no
municipio.
« Residuos de
Servico de Saude: residuos gerados pelos 4 estabelecimentos da ärea
da saüde no municipio, sendo

farmäcias,

loja veterinäria, 1 consultörio dentärio e a
Unidade Bäsica de Saude que € o maior
gerador de RSS.
Residuos da Construgäo e Demoligäo: residuos
gerados pelas atividades da
construcäo civil do setor püblico e privado.
1

1

«e

a
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«

Residuos Especiais de Pilhas, Baterias e Lämpadas em geral: residuos gerados em

todos os setores (resid@ncias, comercio, prestagäo de servicos e indüstrias) do
municipio.
«

Residuos Especiais de Pneus: residuos gerados pelos usuärios de veiculos em geral

do municipio, provenientes de oficinas, borracharias e similares.

Residuos de logradouros püblicos: residuos gerados pela vegetacäo nos passeios
püblicos, äreas publicas e privadas, particulas resultantes de abrasäo do pavimento
«

asfältico, areia, terra, papeis, plästicos, jornais, embalagens, !ixo domiciliar, dejetos de
animais e todo residuo depositado nas vias püblicas.

_
er

=

«

Residuos radioativos: inexistentes.

»

Residuos de portos e aeroportos: inexistentes.

1.3. Quantidade de

Residuos Sölidos

No municipio de Nova Cana Paulista a coleta dos residuos sölidos

&

realizada

de forma conjunta, ou seja, os residuos domiciliares säo coletados em conjunto com os
residuos do comercio, prestagäo de servigos atividades industriais (residuos comuns).
e

Os residuos especiais como pilhas, baterias (exceto lämpadas fluorescentes) estäo
sendo recolhidos mensalmente atraves da Casa da Agricultura, atrav&s da entrega
voluntäria.

e

=

=

Os Residuos Comuns ({residuos das resid@ncias, residuos do comercio,

prestagäo de servigos e residuos comuns dos estabelecimentos industriais) näo säo
quantificados, pois a Prefeitura Municipal näo realiza a pesagem dos residuos

coletados.

Para estimativa do volume gerado procedeu-se a elaboracäo de uma
amostragem dos quantitativos durante o periodo de 24 de novembro a 28 de novembro
de 2008, com pesagem do caminhäo coletor-compactador

3968

m

4

—

ano 2003,

- Marca Simel -

Placa BPY

fornecendo os quantitativos abaixo, que demonstra o volume medio

gerado no municipio, e aceitävel devido ao seu pequeno porte.

EEE

CNPJ 00 458
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DATA

PERIODO

24 12.2008

DIURNO

26. 12/2008

DIURNO

28.12/2008

PESAGEM EM TONELADAS
BRUTO
TARA
LIQUIDO

DIURNO

TOTAL/SEMANA

10,830

8,800

2,030

10,650

8,800

1,850

10,740

8,800

1,940

*

5,820 TON.

MEDIA DIARIA
MEDIA MENSAL

Tabela

1

|

0,831 TONIDIA

- Amostragem de residuos com

uns.
Fonte: Prefeitura
Municipal
*
Considerando-se a
quantidade total coletada na sem
ana.

24,93 TON/IMES

«

Os Residuos de
Servico de Saüde säo coletados
por empresa terceirizada
Fernandes- Vo
(AF
tuporanga), sendo que os
geradores (püblicos e pri
vad
os) depositam os
residuos em dep
ösito coberto localizado na Unida
de Bäsica de Saude do
municipio, e
posteriormente säo recolhidos
pela empresa para tratamento
ad
equado em Säo Jose
do Rio Preto..
Na coleta pel
a empresa privada, os residuos
säo pesados par
a pagamento do
transporie e tratamento, e
possui a seguinte amost
me
ragem
dia:

|

PERIODO
02/09/2008

QUANTIDADE EM KG.
6,935

16/09/2008

5,320

25/09/2008

5,360

30/09/2003

TOTAL MENSAL
MEDIA SEMANAL

4,105
21,720 KG
5,430 KG/ISEMANA

TABELA 2. Amostrag
em de RSS.
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Fonte: Unidade Bäsica de Saüde Municipal.
«

Os Residuos provenientes da Construgäo Civil säo coletados mensalmente

pela Prefeitura Municipal recolhendo aproximadamente 9,00 toneladas/semana.
Fonte: Prefeitura Municipal

e

Os Residuos Recicläveis säo recolhidos por apenas uma familia, näo

existindo controle do quantitativo coletado e acompanhamento
por örgäos püblicos
Näo
hä
municipais.
presenga de catadores de residuos no Aterro em Valas.

Os Residuos Especiais como pilhas e baterias estäo sendo coletados na Casa
da Agricultura, atraves do Projeto Mutiräo do Lixo Eletrönico da Secretaria de
Estado do
«

Meio Ambiente de Säo Paulo e que seräo posteriormente recolhidos e
encaminhados äs
industrias de origem. As lämpadas fluorescentes estäo sendo encaminhadas
para o
Aterro em Valas.

Foram coletados na primeira etapa do projeto (ano de
2008): 1.686 pilhas, 41
8
baterias, celulares e 69 objetos eletrönicos.
« Os residuos de pneus inserviveis säo
depositados pela empresas privadas e
em
püblicas
galpäo municipal coberto com 200,00 m2 localizado no almoxarifado da
Prefeitura Municipal e recolhidos pela ANIP
(Associagäo Nacional das Indüstrias de

Pneumäticos), gerando em media 1.500 pneus por ano (125 pneus/mäs).
Fonte: Prefeitura Municipal.
«

Residuos provenientes de Podas de Vegetagäo em geral
(arvores, arbustos e
säo
recolhidos
gramas)
pela Prefeitura Munieipal, näo possui controle de pesagem ou
volume e säo dispostos em estradas
municipais.
«

Residuos provenientes da Varricäo de logradouros püblicos säo recolhidos
por
agentes püblicos (total 3 varredores) com uma estimativa media de 10 sacos de 100
litros por varredor, proporcionando uma media de 6,0 toneladas
por m&s e que säo
no
Aterro
em
Valas Municipal.
dispostos

Fonte: Prefeitura Municipal.

CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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Residuos de Embalagens de Agrotöxicos säo encaminhados pelos pröprios

produtores ao

revendedor local, e/ou posteriormente, destinados

Recolhimento localizada no municipio de Jales.

&

Central de

Näo hä informagöes sobre o

quantitativo recolhido.

Residuos Domiciliares provenientes da populacäo do bairro de Socimbra e
edificagöes da zona rural säo recolhidos pela Prefeitura Municipal no mesmo periodo de
e

recolhimento dos residuos na cidade de Nova Canaä Paulista, ou seja, trös vezes por

semana

(segunda,

quarta

e

sexta-feira)

e

estäo

incluidos

nos

quantitativos

demonstrados na Tabela 2.

Fonte : Prefeitura Municipal.

Quadro resumo dos quantitativos de residuos:
TIPO DE RESIDUO

QUANTIDADE

RESIDUOS DOMICILIARES

RESIDUOS DE VARRICÄO
|RESIDUOS DE PODAS DE VEGETACAO
RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE
RESIDUOS ESPECIAIS DE PNEUS
RESIDUOS DE AGROTOXICOS

24,93 ton/mes
6,00 ton/m&s

TTNäo

ha informagöes

21,72 kg/mes
125 pneus/m&s

Näo ha informagöes

RESIDUOS DE CONSTRUGÄO E DEMOLICÄO
RESIDUOS ESPECIAIS

1.804 unidades/ano

RESIDUOS RECICLADOS

Näo ha informagöes

40,00 ton/m&s

Tabela 3: Quadro resumo dos quantitativos de residuos do municipio.

1.4. Caracterizagäo

dos Residuos Sölidos

Os residuos sölidos urbanos gerados no municipio de Nova Canaä Paulista säo
em sua grande maioria residuos comuns gerados pelas edificagöes residenciais,
comerciais, de prestagäo de servico e das indüstrias, totalizando 589 estabelecimentos,
proporcionando uma media de 0,831 toneladas/dia, ou 0,377 kg/hab/dia. Todos estes
residuos näo passam por nenhum tratamento e säo dispostos diretamente no Aterro em

Valas Municipal.
CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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Os residuos industriais gerados säo em sua maioria residuos comuns sem
caracteristicas de residuos perigosos, pois a ünica empresa existente no
municipio & de
pequeno porte. Todo residuo produzido & recolhido em conjunto com os residuos
domiciliares e dispostos no Aterro em Valas
Municipal.
Os residuos da construgäo civil gerando uma media mensal de 40,00
ton./mäs,
säo recolhidos pela Prefeitura Municipal, näo havendo nenhuma
empresa privada
explorando o setor. Näo passam por nenhum processo de tratamento e säo dispostos
em estradas rurais ou erosöes rurais.

Os residuos provenientes da poda de vegetagäo säo recolhidos
pela Prefeitura
e
Municipal
dispostos nas estradas rurais, näo havendo nenhuma especie de
tratamento e controle. Os residuos provenientes da
varrigäo de logradouros püblicos
geram uma media mensal de 6,00 ton./m&s e säo dispostos diretamente no Aterro em

Valas sem nenhum tratamento.
Os residuos gerados pelas atividades de saude
proporcionam uma media de
21,72 kg/m&s, säo dispostos em depösito coberto com ärea de 10,00 m2 localizado na
Unidade Bäsica de Saüude Municipal e posteriormente recolhidos
por empresa privada,
que realiza o tratamento atraves de autoclavagem
e trituracäo, para finalmente serem
no
Aterro
Sanitärio localizado em Säo Jose do Rio Preto.
dispostos

Os residuos de pneus inserviveis säo dispostos em
galpäo coberto com ärea
coberta de 200,00 m2 (20,00 x 10,00 m) pertencente & Prefeitura
Municipal, gerando
aproximadamente 125 pneus./mös, e säo recolhidos periodicamente
pela ANIP

(Associagäo Nacional da Indüstria de Pneumäticos)

,

onde posteriormente passam por

tratamento adequado.

Os residuos provenientes das embalagens de
agrotöxicos säo encaminhados
diretamente pelos produtores ao revendedores locais,
que posteriormente encaminham
a Central de Recolhimento localizada no
municipio de Jales. Näo ha informagöes sobre
o volume recolhido.

Os residuos especiais como pilhas e baterias em
geral säo pela Casa da
Agricultura atraves de um programa de entrega voluntäria em parceria com a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e posteriormente recolhidos
para entrega äs industrias de
As
origem.
lämpadas fluorescentes säo recolhidas pela coleta de residuos comuns e
depositadas no Aterro em Valas.

CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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A Prefeitura Municipal possui um projeto de reciclagem de residuos denominado
Projeto Reciclando o Futuro”, coordenado pelo Centro de Referencia de Assistöncia

Social do municipio, onde a Prefeitura recolhe toda quarta-feira da semana os residuos
reciclaveis separados pela populagäo. Tais residuos säo encaminhados para uma
familia do municipio, que procede a selecäo e a comercializacäo dos produtos

reciclados.
Me

*
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FAMILIA RESPONSAVEL PELA RECICLAGEM DOS RESIDUOS NO MUNIGIPIO

O municipio de Nova Canaä Paulista possui um bairro denominado Socimbra e

edificacöes na zona rural que geram residuos domiciliares que säo recolhidos
semanalmente pela Prefeitura Municipal em conjunto com os residuos urbanos.
1.4.1. Composicäo gravimetrica dos residuos domiciliares

Para determinagäo da composicäo gravimetrica dos residuos domiciliares do
municipio de Nova Canaä Paulista foi empregada a metodologia definida no Manual de

Gerenciamento

integrado

de

Residuos

Sölidos

da

Secretaria

Especial

de

Desenvolvimento Urbano da Presid&ncia da Repüblica/lBAM e no Manual de Coleta
=

Seletiva

z

adaptagöes e consideracöes.

—

Guia de Implantagäo da Secretaria do Meio Ambiente (2008), com algumas

As amostragens foram realizadas no Aterro em Valas do municipio, localizado
na Estrada Municipal Nova Canaä/Tr&s Fronteiras durante os dias 27/02/2009 (sexta-

feira), 02/03/2009 (segunda-feira) e 04/03/2009 (quarta-feira).

Procedimentos:
a)

apöos o

descarregamento dos residuos domiciliares pelo caminhäo coletor-

compactador

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

foram

separados

sob uma lona
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m3 de mat
erial, sendo
homogeneiza
d

os apös rompi
plästicas, sacos,
mento de em
caixas de
balagens
papeläo e outros
mais hom
, at@ a ob
tencäo de um mater
og&neo:
ial

KaL5
r.3

Paren,
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set
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.e
b) o montante
foi dividido em
quatro partes
selecionando-s
iguais, descartand
e 2 quarto
o-se 2 pa
s (opostos) qu fo
rtes e
e ram novam

ente ho
mogeneizado
s;

2
c) repetiu-se o
procedimento
por mais duas
de residuos
etapas at& a
obtencäo do volum
desejados para sua
e
caracterizagäo
;

1}

|
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Ar

d) espalhou-se o volume sob a lona plästi
ca e procedeu-se a separagäo dos
seguintes componentes: matöria orgänica, emba
lagens longa vida, vidros,
aluminio, metais ferrosos, madeira,
papeläo, papel, plästico, trapos/panos,
pilhas/baterias e outros residuos;
Zr

BE

Bu

”
\

"r
.

Per

er

"ki

Bi

wi

2

e) toda porcäo separada dos componentes
desejados foram acondicionados
em saco plästico leitoso de 40 litros com
tara de 26 gramas, inclusive os
materiais que näo se encontravam na
listagem de componentes preselecionados;

[2

pr

2

ee
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todo componen do
material segr
te
egado foi devidamente
pesado em balanga
eletrönica marca Filizo
la
modelo Pluris To 6/1
5 Standart, determi
p
nando
seus respectivos
pesos em gramas;

-

e

BIe,

zZ

f

+

9) cada peso dos co
mponentes foi dividido
pelo peso total da amos
tra e
calculou-se a
composicäo gravimetr
ica em termos percent
uais ‚dada pela
tabela abaixo:
COMPONENTES

COMPOSICÄO FISICA % EM PE
SO

2710272009

Materia orgäni
ca

IPape 000nd
ı

Papeläo
Plästıco
Vidros
Aluminio
Metais ferrosos

i

}
'

[

|_Trapos/panos__
Pilhas/baterias

Embalagem iongavıda

-

03.82

\

-

|

-

}

04,44

\

Maderra

ı

Outros

1743

-

|

02/03/2009
53,67
06,27
03.83
11,57
21,14

69.75
03,57

__009

-

-

}

02.22

2,60

-

63,52
04,19
03,03
09,04
07,05
H

-

I

01,61
01,48
07,13

j

-

0395

|

|

MEDIA FINAL %

04/03/2009
67,14
02,75
05,25
11,76

-

010

!

|

-

065,

|
|

u

-

125

H
TABELA 4. COMP
|
OSIGÄO GRAVIMETRICA DO
PAULISTA.
S RESIDUOS DOMIGIAi
RES DO MUNICIPIO DE
NOVA CANAA
|
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1.3. Estrutura do sistema de
limpeza de logradouros

püblicos

Quantidade de funcionärios: 4 varredore
s (funcionärios püblicos mun
icipais) de
logradouros püblicos, sendo 1 varredor no Bairro Rural de
Socimbra.
«

«

+
*

Äreas de atuagäo:
- Todo perim
etro urbano do municipio: de segunda a sexta-feira.
Quantidade de residuos coletados: media de
10 sacos de 100 litros/dia/varredor..
Servico de capina e raspagem: servigos executados
Prefe

itura Municipal sem

pela

regularidade.

Sistema de limpeza da
drenagem urbana: servicos executados pela Prefeitura
Municipal sem regularidade.
« Sistema de
limpeza geral para recolhimento de residuos volum
osos: progr
«

ama
onde a Prefeitura efetua o recolhimento anua
l
dos residuos volumosos e
que säo dispostos no Aterro em Valas
Municipal.
municipal em parceria com a

TV TEM,

16 Estrutura do Sistema de Coleta e
Transporte dos Residuos Sölidos
1.6.1. Residuos Domiciliares,
Comercial, Prestagäo de Servicos e Industrial.
e

+

Agente responsävel: Prefeitura Municipal
Equipamentos disponiveis:
-

caminhäo Coletor-compactado r capacidade de 10,00 m3- marca
Volkswagem - ano 2002.

-

caminhäo cacamba - capa
cidade de 5,00 m3
Benz - ano 1974.

-

1

1

1

trator com carreta basculante

Massey Fergsson
-

1

päa-carregadeira

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

—

-—

marca Mercedes

- capa
cidade de 5,00 m3

-

marca

ano 1969.

- Marca Case

—

modelo W20

- ano 1997

av. Francisco jalles, 2708, centro,
jales/sp
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m

CAMINHÄO COLETOR-COMPACTADOR

«
«

Equipamentos em operagäo:

.
CAMINHAO BASCULANTE

caminhäo coletor-compactador de 10,00 m3.
Equipe de trabaiho: - equipe com 1 motorista e 2 coletores.
1

- segun
da, quarta e sexta-feira das 7:00 äs 11:00

«

Periodicidade:

e

Quantidade de viagens por dia:

1

hs.

viagem/dia.

«

Tipo de residuos coletados: residuos domiciliares em
geral, incluindo residuos de
atividades comerciais e prestagäo de
servicos e residuos comuns das indüstrias.

1.6.2. Coleta e transporte de Residuos de
Servicos de Saude.
"
Agente responsävel: AF Fernandes (empresa privada).
»

"

Equipamentos utilizados: veiculo tipo “Furgäo” com capac
idade de 3,00 m3.
Periodicidade: 1 vez por semana na
terca-feira.

Quantidade coletada: total medio 21,72
kg/mäs.
«
Transporte: veiculo tipo “furgäo” com capacidade de 3,00 m3 com
destino para
Estacäo de Tratamento em Säo Jose do Rio Preto.
«

»

Custos Operacionais: R$ 4.800,00/ano.

nn

CNPJ

00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708, centro,
jales/sp
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on.

= FIS1TO PARA RSS

DEPOSITO DE RSS DEVIDAMENTE
IMPERMEABILIZADO

a”

Ri

:

DISPOSIGAO DOS RSS

Zn

BEE

de

CAIXA PARA SERINGAS E AGULHAS.

1.6.3. Coleta e tran
sporte de Residuos de Agrotöxicos.
« Procedimento:
os produtores rurais
apös a utilizacäo dos produtos de
agrotöxicos
transportam as embalagens vazias
para o pröprio revendedor, acom
panhadas da Nota
Fiscal dos produtos
para sua baixa final. Posteriormente
tais produtos säo
encaminhados para uma Central de
Recolhimento no mun
icipio de Jales, onde säo
depositados para finalmente serem enca
minhados para as indüstrias de
origem.
+ Quantidade
recolhida: sem infor
magöes.
«

»

EEE

Fiscalizagäo: Defesa Agropecuäria da Secretaria
de Estado da Agricultur
a.

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708.
centro, jales/sp
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1.6.4. Coleta e transporte de pneus inserviveis.

- Associacäo Nacional da Indüstria de Pneumäticos.

«

Agente responsävel: ANIP

«

Local: Galpäo coberto localizado no almoxarifado da Prefeitura Municipal, com as

seguintes caracteristicas fisicas: a)galpäo semi-aberto em estrutura metälica com
cobertura de telhas ago galvanizado e piso de cimentado; b) ärea total de construcäo

200,00 m2 (20,00 x 10,00 m).
«

Procedimento: Empresas privadas do setor e empresas püblicas encaminham os

inserviveis

pneus

e

em

depositam

coberto

galpäo

da

Prefeitura

Posteriormente quando o volume acumulado justificar o transporte,

a

Municipal.

ANIP,

recolhe

todo material e recebem o tratamento adequado.

Quantidade recolhida: media de 1.500 pneus/ano.

e

”

-.

I.

wi

urn

KJN

dere

23
-

san!

2

Den

.-

a.
_—

_

Pag

GALPAO DE DEPOSITO DE PNEUS INSERVIVEIS.

UT

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

N

|
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17 Tratamento e Disposicäo Final dos Residuos Sölidos

—

—

TIPO

TRATAMENTO

RESIDUOS DOMICILIARES

DISPOSIGAO FINAL

INEXISTENTE

RESIDUOS DO COMERCIO E SERVIGOS
RESIDUOS INDUSTRIAIS (COMUNS)
RESIDUOS DE SERVIGCOS DE SAUDE

INEXISTENTE

ATERRO EM VALAS
ATERRO EM VALAS

AUTOCLAVAGEM

RESIDUOS DE AGROTOXICOS

TRITURACÄO
INEXISTENTE

SÄO JOSE DO RIO PRETO
INDUSTRIAS DE ORIGEM

INEXISTENTE
E

ATERRO EM VALAS
ATERRO SANITARIO

EM

RESIDUOS DE PNEUS INSERVIVEIS
RESIDUOS ESPECIAIS DE PILHAS,

INEXISTENTE

RECICLAGEM

INEXISTENTE

BATERIAS E LAMPADAS EM GERAL
RESIDUOS
DE
CONSTRUGAO

INDUSTRIAS DE ORIGEM

INEXISTENTE

RESIDUOS DE VEGETAGAO

ESTRADAS
EROSÖES

INEXISTENTE

RESIDUOS DE VARRIGAO

INEXISTENTE

ATERRO EM VALAS
ATERRO EM VALAS

E

DEMOLIGÄO

RURAIS

E

Tabela 5. Tratamento e disposigäo final dos residuos sölidos.

1.8. Aterro em Valas Munic
ipal

—

—
—

17

"

Aterro em Valas do municipio localiza-se na Estrada
Municipal Nova Canaä/Tr&s
distant
Fronteiras,
e aproximadamente 1.800 metros do
perimetro urbano do municipio,
conforme croqui anexo.
OÖ

Aterro Sanitärio estä inserido numa ärea de
12.100,00 m2..
" A
de
Licenga
Instalacäo N® 14/00354/99 foi emitida pela CETESB em 07/05/1999 e a
Licenca de Funcionamento N® 14001487 emitida em 08/01/2004.
«

"

OÖ

A operagäo do Aterro em Valas

Canaä Paulista.

&

de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Nova

EEE

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp
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22.0108 DISPOSTOS NOS PASSEIOS PUBL'COS

«

RESIDUOS DISPOSTOS EM ESTRADAS RURAIS

Acondicionamento

pp

on

1.

Falta de padronizagäo no acondicionamento dos residu
os.
Necessidade de ampliagäo dos coletores
püblicos de residuos
Necessidade de manutengäo dos coletores
püblicos existentes
Ausäncia de dispositivos para acondicionamento de residu
os especiais.
Aus£ncia de coletores de recicläveis
pröximos 4 espacos püblicos.

JSENCIHA DE PADRONIZACAO DE COLETORES
PUBLICOS NO MUNIGIPIC

|

U

CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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av. Francisco jalles, 2708, centro,
jales/sp
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ER
RUSENCJA DE COLETORES ESPECEAIS EM ORCLAOETDDBLICOS
"

Coleta e transporte de residuos:
1.
2.

3.
4.

«

Caminhäo coletor-compactador em boas condicöes de uso.
Capacitacäo adequada dos operadores da coleta manual
Vestuärio e equipamentos de seguranga dos coletores inadequados.
Equipamentos adequados para coleta de residuos de vegetacäo

Tratamento:
Aus@ncia de tratamento de residuos de vegetagäo e
varricäo
2. Aus@ncia de tratamento de residuos domiciliares
1.

3. Aus@ncia de tratamento de residuos da
construgäo civil
4. Necessidade de ampliagäo do
de coleta seletiva.

programa

rm

3566

>

.
.

F

-

Zi

A

[

\

BERG

2
4
o

“4

‚

B

AUSENCIA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE VEGE- AUSENCIA
DE TRATAMENTO PARA RESIDUOS DA
TAGAO E VARRIGÄO
CONSTRUGAO CIVIL

CNPJ

00 458 342/ 0001-50

n

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

|
MN CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA ME

21

a

gi

..

.
&

»

=

.

Kr
at

am

RK "a

a:

ot

»

ER3}

M

|

>,

gi

2

.

a.

113

Br

ir

De

»=7,

er

EWER

23

505

NECESSIDADE DE
COLETA SELETIVA AMPLIAGAO DO FROGRAMA DE

«

.

5
Fa

-Ru RT,
-

3&
.-

AUSENCIA DE TRATAMENT
O DOS RESIDUOS DOMICILIARES

Destino Final:
1.

2.
3.

4.

—
—

5.

—
—

6.

Condigöes regulares de
operagäo do Aterro em Valas.
Aproveitamento adequado da
ärea no Aterro em Valsa
s.
Drenagem inadequada das
äguas pluviais no Aterro em Valas
.
Cobertura inadeq
uada das valas para
disposicäo dos residuos.
Aus&ncia de
segregagäo dos residuos
dispostos no Aterro em Va
las,
com redugäo da vida ütil
remanescente.
Vegetagäo inadequada em
parte do entorno da ärea do Ate
rro Sanitärio.

»r
”
“

Fa

De

us

I

-

I:

4.

£R7

U

-

..

”.

-

"Zr, .‘

PERIODO DE EXF
OSIGAO ELEVADO DOS RESIDU
OS

CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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AUSENCIA DE VEG
ETAGAO NO ENTORNO DA AREA

AUSENCIA DE SEG
REGAGAO DOS RESIDUOS

Qutros comentärios:

1

«

4>

ARLAAUAAAAAAAAAAA

ALA

1.

Aus@ncia de ärea
para disposicäo e tratamen
to dos residuos da
construgäo civil, que säo
dispostos em estradas rurais
e contengäo de
erosöes.

2. Ausencia de äre
a para disposig
äo de residuos de ve
getacäo (galhos,
folhas e arvor
e
es) constatagäo de
incineragäo inadequad dos res
a
iduos.
3. Necessidade de

ampliacäo dos prog
ramas de educac
äo e
conscientizagä0o ambiental
para minimizagäo e contr
ole dos residuos
sölidos no mu
nicipio.
4. Aus6ncia de
legislagäo especifica pa res
iduos sölidos.
ra
5. Falta de
conscientizagäo da po
pulacäo relativa ao de
spejo de residuos
sölidos.
6.

Existöncia de residuos
no sistema de
drenagem urbana.
7. Particip
agäo no programa de
entrega voluntäria de residuos
especiais
em parceria com a Se
cretaria Estadual do Me
io Ambiente.

CNPJ 00 458

342/ 0001-50

av. Francisco
jalles, 2708, centro, jal
es/sp
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PRUGRAMA DE COLETA
DE RESIDUOS ESPECIAIS

RESIDUOS NO SISTEMA
DE DRENAGEM URBANA

Pr)

m
i

an

a

FALTA DE CONSC 7,7 un
IENTIZAGAO DA POPLLACÄ
O

m}

BL

_

EXCESSO DE RESIDUOS
DE CONSTRUGÄ NAS
O
ESTRADAS RURAIS

1.10. Recome
ndagöes
«

Fixagäo de normas para
acondicionamento, col
eta, transporte e dis
residuos sölidos, atrave
posicäo final dos
s de um Cödig de
o
Limpeza Urbana.
«
Implantagäo de um Plano de
Gestäo e Gerenciame
nto de residuos sölido
instrumento leg no
s como
al
municipio.
»
Avaliagäo permanente do sistem
a de gestäo e
gerenciamento de residuos söl
idos.
* Adequagäo no sis
tema de abertura de
valas no Aterro com ma
ior aproveitam
ärea disponivel.
ento da
Melhoria no sistema
de drenagem de
äguas pluviais no Aterro em
Valas, com
execugäo de curvas de nivel
para eliminagäo do acumulo
de
"
ägua localizado.
Redugäo do tempo para cobertura
dos residuos dis
postos no Aterro em Valas.
«
Complementagäo da barreira
vegetal no entorno da ärea do Ate
rro em Valas.
».

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jall
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«

Implantagäo de legislacäo esp
ecifica referente a tarifas diferenciadas
para geradores
potenciais de residuos.
»

Implantacäo de legislacäo esp
ecifica para destinacäo final de residuos
de construcäo
e demolicäo.
»

Fiscalizacäo e monitoramento do sist
ema de coleta,
transporte, tratamento e
destinagäo final dos residuos de
servico de saüde.
»
Fiscalizacäo e monitoramento do sist
ema de

coleta, transporte, tratamento e
destinacäo final dos residuos de
embalagens de agrotöxicos.
«
Efetivacäo do programa de
entrega voluntäria de residuos
especiais como pilhas e
baterias em parcer com a
Secretaria Estadual do Meio Am
ia
bie
nte.
«
Intensificacäo de campanhas e
programas de educagäo ambiental na red
e de ensino
püblico e outros segme
ntos comunitärios, adotando-se
parcerias com entidades
ambientais existentes no
muniecipio.
«
Politica de minimi
zagäo na geragäo de residuos atrave
s da redugäo, reu
tilizacäo e
reciclagem de materiais.
-

Ampliacäo de coletores püb
licos (lixeiras fixas) nas prin
cipais Areas do municipio e
manutengäo dos coletores existentes e
danificados.
»
Ampliacäo dos coletores de residuos
recicläveis em pontos
estrategicos do municipio.
»
Ampliacäo do programa de Coleta Sel
etiva e Reciclagem de Residu
os no municipio e
cadastramento das
edificagöes contribuintes.
»
Construcäo de galpäo e aquisig
äo de equipamentos para coleta sele
tiva e reciclagem
de residuos.

ns

—

—

«

Manutengäo permanente da rede de
drenagem de äguas pluviai do
s
municipio com
procedimentos de limpeza
regular de todo sistema (bo
cas de lobo, tubulagäo, grades
,
etc).
Controle mais eficaz na
disposicäo final dos residuos no Aterro
em Valas, minimizando
e selecionando os res
iduos dispostos com o
objetivo na ampliacäo da vida ütil do
empreendimento.
«

"
»

«

«

Ampliacäo da atuagäo dos
agentes da limpeza de lograd
ouros em bairros perifericos
Manutengäo do programa de coleta de
residuos volumosos
Implantagäo de mini-usina par
a compostagem de residuos
orgänicos
Implantagäo de mini-usina de tratament
o de residuos da
construgäo civil

an!

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

av. Francisco
jalles, 2708, centro, jales/sp
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Adequagäo de ärea püblica especifica para disposigäo de residuos de construgäo e
demolicäo.
»

Adequagäo de ärea publica especifica para disposicäo de residuos de vegetacäo com
implantacäo de equipamentos de trituragäo de galhos e parceria com segmento privado
"

para reaproveitamento de madeira para queima.

Criacäo de instrumentos de politicas püblicas para geragäo de emprego e renda.
"
Implantagäo de arranjos institucionais que estabelecam as competäncias na ärea de
residuos sölidos, definindo agentes e suas responsabilidades.
»

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp
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2.

PLANO

DE

GESTÄO

E

GERENCIAMENTO

INTEGRADO

DE

RESIDUOS SÖLIDOS

Em conformidade

&

Lei Estadual n? 12.300, de 16 de marco de 2006, que institui

a Politica Estadual de Residuos Sölidos e define principios e diretrizes, estabelece em

seu Artigo 20, 8 1°, que o Plano de Gerenciamento de Residuos Sölidos, deverä ser
apresentado a cada quatro anos e contemplar os seguintes itens:
1.

A origem, a quantidade e a caracterizagäo dos residuos gerados, bem como os

prazos mäximos para sua destinacäo;

A estrategia geral do responsävel pela geragäo, reciclagem, tratamento e disposigäo
dos residuos sölidos, inclusive os provenientes dos servicos de saüde, com vistas &
2.

protegäo da saüde publica e do meio ambiente;
3.

As medidas que conduzam

ä&

otimizagäo de recursos, por meio da cooperagäo entre

os municipios, assegurada a participagäo da sociedade civil, com vistas

&

implantagäo

de solugöes conjuntas e acäo integrada;

A definicäo e a descricäo de medidas e solugöes direcionadas:
a) as praticas de prevengäo a poluigäo;
4.

b)

ä

minimizagäo dos residuos gerados, atraves da reutilizagäo,

reciclagem e

recuperagäo;

c) a compostagem;
d) ao tratamento ambientalmente adequado;
5.

Os tipos e a setorizagäo da coleta;

A forma de transporte, armazenamento e disposicäo final;
7. As agöes preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de manuseio incorreto
6.

ou de acidentes;
8.

As äreas para as futuras instalagöes de recebimento de residuos, em consonäncia

com os Planos Diretores e legislagäo de uso e ocupagäo de solo;
9. O diagnostico da situagäo gerencial atual

a

proposta institucional ara a futura gestäo

do sistema;
10. O diagnostico e as agdes sociais, com a avaliacäo da presenga de catadores nos

lixöes e nas ruas das cidades, bem como as alternativas da sua inclusäo social;

Te
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11. As fontes de recursos
para investimentos, operag
äo do sistema e amortizacäo de
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comuns

gerados

Iämpadas fluorescentes)

Residuos de pilhas e baterias

RESIDUOS

DE OLEOS E

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

LUBRIFICANTES

da

(

varricäo

de

näo incluem-se

Aus@ncia de dados

Ausencia de dados

6,00 ton/mäs

125 pneus/m&s

1.804 unidades

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

oficinas e Prefeitura Municipal

Residuos gerados em postos de combustiveis,

Residuos gerados pelas atividades agricolas

logradouros püblicos (folhas, galhos, papeis,
areia, etc.)

provenientes

Residuos

RESIDUOS DE ATIVIDADES
RURAIS

74

| Residuos da construgäo civil gerados pelo | 40,00 ton/m&s
setor püblico e privado

RESIDUOS

LOGRADOUROS PUBLICOS

por

Residuos comuns gerados por 1 indüstria
| Residuos de servicos de saüude gerados por 66 | 0,02 ton/mäs
estabelecimentos.

Pneus usados e descartados

DE

DA

Residuos

| estabelecimentos comerciais e de servicos

|

.

Residuos comuns gerados por 514 edificacöes 24,93 ton/mäs
|
residenciais urbanas e rurais

RESIDUOS DE PNEUS

CONSTRUCÄO CMIL
RESIDUOS ESPECIAIS

RESIDUOS

DE SAUDE

SERVICOS
RESIDUOS INDUSTRIAIS
RESIDUOS DE SERVIGOS

RESIDUOS COMERCIAIS E
DE
DE
PRESTACÄO

RESIDUOS DOMICILIARES
10 anos

rurais

por

de

Estado

empresa
do

Meio

por

empresa

credenciada pela ANP

Recolhido

Recolhido pelo gerador

Aterro em Valas Municipal

Recolhimento por empresa
credenciada pela ANIP

Ambiente

por

indeterminado.

prazo

Prazo indeterminado

Prazo indeterminado

Prazo indeterminado

10 anos

28

anual,

Prazo indeterminado

e | Prazo indefinido

credenciada da Secretaria

Recolhido

contengäo de erosöes.

Estradas

Constroeste)

Usina de Tratamento de | Contrato
RSS (S. J. Rio Preto- | renovävel

Aterro em Valas Municipal

2.1. AA origem, quantidade e caracteristicas dos residuos
gerados e prazos mäximos para sua destinagäo.
ORIGEM
CARACTERISTICAS
QUANTIDADE
DESTINO FINAL
PRAZO MAXIMO

MN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME
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ESTRATEGIA GERAL DO RESPONSAVEL PELA
GERACÄO, RECICLAGEM,
TRATAMENTO E DISPOSIGÄO FINAL DOS RESIDUOS SOLI
DOS
2.2.

A estrat&gia geral do segmento
responsävel pela geracäo, reciclagem,
tratamento e disposigäo final dos residuos sölidos dever
ä contemplar diretrizes, arranjos
institucionais, instrumentos legais, mecanismos de financiame
nto e planejamento para
sustentabilidade de todo sistema, com vistas &
prevengäo e ao controle da
&

poluicäo,
recuperacäo da qualidade do meio ambiente, e a
promogäo da saüude
püblica, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no
municipio de Nova
Canaä Paulista/SP.

protecäo e

A

Tal estrat&gia vincula-se principalm
ente ao poder publico municipal devido ao
pequeno porte do municipio, que absorve
grande parcela da responsabilidade do
sistema, näo apenas na geracgäo de residuos, mas tamb
em na responsabilidade

pela
sustentabilidade de todo processo
envol
ve
os
residuos sölidos.
que
De forma geral deverä atender os
principios bäsicos da politica estadual de
residuos sölidos que estabelece:

-

I

a visäo sist&@mica na gestä dos residuos
o
sölidos, considerando as variäveis

ambientais, sociais, culturais, econömicas,
tecnolögicas e de saüde publica;
II
a gestäo integrada e comp
artilhada dos residuos sölidos por meio da articu
lagäo
entre o poder publico, iniciativa
privada e demais segmentos da sociedade civil;
III
a cooperagäo interinstitucional com os
örgäos da Uniäo e do Estado, bem como
entre os segmentos püblicos
municipais;
IV a promocäo de padrö sustentäveis de
es
producäo e consumo;
V a prevencäo da poluicäo mediante
praticas que promovam a reducäo ou eliminagäo
de residuos na fonte gerad
ora;

—-

-

-a

VI

minimizagäo dos residuos por meio de incentivos äs
praticas ambientalmente
de
adequadas
reutilizacäo, reciclagem, reducäo e recuperagäo;
VII a garantia da sociedade ao direito a
informagäo, pelo gerador, sobre o potencial de
degradagäo ambiental dos produtos eo impacto na saüde
publica;

-

VII
IX

- o acesso da sociedade a educagäo ambiental;

- a adocäo do principio de poluidor-pagado

r;
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U
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a responsabilidade dos produtores ou importadores de materias-primas de produtos

ou

intermediärioco

acabados,

transportadores,

distribuidores,

comerciantes,

consumidores, catadores, coletores, administradores e proprietärios de Area de uso
publico e coletivo e operadores de residuos sölidos em qualquer das fases de seu

gerenciamento;
a atuagäo em consonäncia com as politicas federais, estaduais e municipais de

—

X|

recursos hidricos, meio ambiente, saneamento, saüde, educagäo e desenvolvimento
urbano;

XII

o reconhecimento do residuo sölido reutilizäavel e reciclävel como bem econömico,

—

gerador de trabalho e renda.

E cujos objetivos säo:
|

-o uso sustentävel, racional e eficiente dos recursos naturais;

Il

-a

preservagäo e a melhoria da qualidade do meio ambiente, da saüde publica e

recuperagäo das äreas degradadas por residuos sölidos;

II

reduzir

—

a

quantidade e a nocividade dos residuos sölidos, evitar os problemas

ambientais e de saüude publica por eles gerados e erradicar os lixöes, aterros
controlados, bota-foras e demais destinacöes inadequadas;
IV

-

promover a inclusäo social de catadores nos servicos de coleta seletiva e

reciclagem;

V

-

erradicar o trabalho infantil em residuos sölidos, promovendo a sua integracäo

social e de sua familia;
VI

-

incentivar a cooperagäo intermunicipal, estimulando a busca de solugöes

consorciadas e a solucäo conjunta dos problemas de gestäo de residuos em todas as
origens;
VII

- fomentar a implantacäo do sistema de coleta seletiva.
Para obtengäo dos objetivos estabelecidos acima, cabe ao Poder Püblico

Municipal:

a) articular, estimular ee assegurar as acöes de eliminacäo, reducäo, reutilizagäo,
reciclagem, recuperagäo, coleta, transporte, tratamento e disposicäo final dos residuos
sölidos;
ee

CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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b) incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adocäo e a
divulgagäo de novas
tecnologias de reciclagem, tratamento e disposigäo final de residuos sölidos, inclusive

de prevencäo ä poluicäo;

acöes direcionadas 3 criagäo de mercados locais e regionais para os
materiais reciclados e recicläveis:
C) promover

d) incentivar agöes que visem ao uso racional de
embalagens;
€) promover a implantacäo em parceria com os governos federal e estadual,
instituigöes
de ensino e pesquisa e
näo

organizagöes
governamentais de programas de
de
recursos
humanos
capacitagäo
com atuagäo na ärea de residuos sölidos;
f) incentivar a criacäo e o desenvolvimento de Cooperativas e
associagöes de catadores
de materiais recicläveis que realizam a coleta e a
separagäo, 0 beneficiamento e o
reaproveitamento dos residuos sölidos reutilizäaveis ou
recicläveis;
9) promover agöes que conscientizem e discipline o cidadäo
para o adequado uso do
sistema de coleta de residuos sölidos
urbanos;
h) assegurar a regularidade, continuidade e universalidade nos sistemas de
coleta,
transporte, tratamento e disposicäo de residuos sölidos
urbanos;
i) permitir a implantacäo em sua extensäo territorial de
instalagöes licenciadas para

tratamento e disposigäo final de residuos sölidos, de forma
consorciada com outros
municipios;

promover a recuperacäo de äreas degradadas ou contaminadas
por gerenciamento
inadequado dos residuos sölidos mediante procedimentos especificos da
legislacäo em

1

|)

vigencia;
k} promover a gestäo compartilhada de residuos sölidos,
apoiando a concepcäo,
e
implementacäo
gerenciamento dos sistemas de residuos sölidos com
participacäo

social e sustentabilidade.

No municipio de Nova Canaä
Paulista/SP, caberä ao poder publico municipal,
alem do atendimento dos principios da
politica estadual de residuos sölidos, o

cumprimento das seguintes premissas:
I

- Instrumentos Legais

A consolidagäo da base legal necessäria e dos mecanismos
que viabilizem a
implementagäo das leis para efetivacäo de um plano de gestäo e gerenciamento de
residuos sölidos, como instrumento para sustentabilidade de todo
sistema, tais como:

CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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-

Legislagöes especificas sobre cobranga de taxas referentes ä coleta e
limpeza publica
com implementacäo de
politicas püblicas voltadas para minimizagäo de residuos,
que
incluam mecanismos e instrumentos
capazes de cobrar adequadamente dos geradores,
sua participagäo econömica no
equacionamento dos recursos envolvidos no tratamento
adequado do lixo urbano;
-

Legislagäo especifica sobre separacäo de residuos recicläveis nos
domicilios,
objetivando a minimizacäo de residuos destinados ao aterro contro
lado do
que proporcionara ampliacäo da vida ütil do
empreendimento;
Legislacäo especifica sobre acondicionamento dos residuos

|

>

municipio,

para coleta publica,
objetivando proporcionar seguranga aos opera
dores do sistema, qualidade na execucäo
dos servigos, preservagä da
o
paisagem urbana e redugäo da poluigäo;
Legislagäo especifica sobre residuos de servic de saüde com
o
obrigatoriedade na
elaboragäo do Plano de gestäo e Gerenciamento de Residuos
de Servicos de Saude
pelas unidades geradoras do municipio;
Legislagäo especifica sobre destinacäo dos residuos da
construcäo civil com
regularizagäo de ärea pröpria para bota-fora e respo
nsabilidades dos geradores;
Legislagäo especifica sobre residuos especiais com
regularizacäo de pontos de
entrega voluntäria para posterior encaminhamento aos
fabricantes/importadores.
II
Arranjos Institucionais

-

Reconhecimento

dos

diversos

agentes

sociais

envolvidos, identificando
responsabilidades e promovendo sai
articulacäo como:
- envolvimento da
comunidade no projeto de coleta seletiva e
reciclagem de residuos,
com esclarecimentos sobre a
responsabilidade na geragäo de residuos;
participacäo efetiva no processo de formagäo da
cooperativa/associagäo de catadores
com envolvimento dos värios
segmentos püblicos municipais, para conso
lidacäo do
projeto da coleta seletiva e reciclagem com inclusäo social
.
IN-

Mecanismos de Financiamento

Mecanismos de financiamento
para auto-sustentabilidade das estruturas de
gestäo e gerenciamento com atuagäo do poder
püblico municipal, como principal gestor
e tomador de recursos financeiros
para investimentos e manutengäo de todo sistema de
residuos sölidos, atraves de fontes como
governo federal, estadual e entidades do setor
privado.
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IV- Planejament
o

Sistema de planej
amento integrado orientando a
implementacäo das politicas
püblicas para o setor com a
consolidagäo do Plano de Gestäo e
Gerenciamento dos
Residuos Sölidos do
municipio de Nova Canaä Pau
lista/SP, tais como:
- Pla
nejamento operacional no sistema
de coleta objetiv
ando a minimizacäo de custos
com a reducä
do
o
quilometro percorriddoe com o mä
ximo volume de residu
os
transportados;
-

Planejamento no sistema de
limpeza publica objetivand o ate
ndimento de toda
o
populacäo;
-

Planejamento no sistema de acondi
cionamento de residuos
objetivando aa identificacäo
da categoria dos
residuos;

- Pla
nejamento no programa de coleta
seletiva;
Planejamento para implan
tagäo de novas äreas par
a destinagäo final dos residuos
sölidos de forma ambienta
lmente correta e de acordo
comaa legislagäo
vigente;
Planejamento para utilizag
äo dos recursos pröprio e de
s
financiamentos
püblicos e
privados destinados ao setor de res
iduos urbanos do
municipio.

—
—

—
a

.
—

—_

EE
E
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EEE

2.3. MEDIDAS PARA OTIMIZACÄO DE

1 Yyyyyyyyıyymınııı)

CONJUNTAS E AGÖES INTEGRADAS

RECURSOS ATRAVES DE SOLUGÖES

A gestäo compartilhada pressupöe o envolvimento de
parcerias em todos os
niveis, ou seja, com aa iniciativa privada, com a comunidade local e com o
poder publico
em todas as esferas, contribuindo para a sustentabilidade
politica ee econömica do
sistema de gestäo e gerenciamento dos residuos sölidos urbanos do
municipio de Nova

Canaä Paulista/SP.

AGOES
|

'

PARCERIAS

Capacitagäo de tecnicos municipais e de catadores
de lixo

Orgäos federais, estaduais e municipais

|

Campanhas

educativas

na

comunidade

e

Escolas, entidades e associagöes de bairro, etc.

mobilizagäo da populagäo
Infra-estrutura para coleta seletiva e
triagem de

recicläveis
|

|

Fundos de meio ambiente da ärea püblica e privada

Avaliacäo do Plano de Gestäo e Gerenciamento de
Residuos Sölidos

Orgäos

püblicos,

pesqguisas,

universidades,

institutos

de

cooperativa

de

ONG’s, etc

Operacäo da coleta seletiva

Parceria

Operacäo dos residuos da construgäo civil

Parceria com entidade privada do setor e de forma
consorciada com municipios limitrofes

Articulagäo dos värios Örgäos püblicos municipais

Integracäo entre os värios örgäos pübicos locais
para melhoria de todo sistema

com

associacdo

ou

catadores

j

|

municipios limitrofes

Destinagäo final de residuos

|

|

Iniciativa privada ou de forma consorciada com

1

1

md

ss3333 3

2

1

1

>3
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2.4. DEFINIGÄO E DESCRICÄO DE MEDIDAS E SOLUGÖES DIRECIONADAS:
2.4.1.

AS PRATICAS DE PREVENCÄO Ä POLUICÄO
MEDIDAS

SOLUCOES DIRECIONADAS

Ampliacäo dos coletores püblicos no municipio

residuos

de

Reducäo

dispostos

inadequadamente nos passeios püblicos
Implantacäo

[7

coletores

de

püblicos

para

residuos recicläveis

Opcäo e incentivo para entrega voluntäria de
residuos recicläaveis e locais estrategicos do
municipio

'

Fixagäo de normas para acondicionamento de

Eliminacäo de recipientes inadequados para

residuos sölidos

acondicionamento de residuos sölidos

|

|

Fxacäo

normas

de

para

disposicäo

de

residuos da construgäo civil

Eliminacäo de residuos da construcäo civil
dispostos

nos

inadequadamente

passeios

püblicos

u
1

Implantacäo de unidade de recebimento de

Eliminagäo

residuos das atividades rurais

inadequadamente

de

residuos
em

dispostos

estradas

rurais

ou

ensino

na

enterrados nas propriedades rurais

Programas

[7
7

educagäo

ambiental

para

conservagäo de mananciais do municipio

Parceria

com

instituicöes

de

prevencäo de poluicäo dos mananciais do
municipio

Efetivagäo do pontos de entrega voluntäria

Eliminagao da disposicäo inadequada dos

para residuos especiais como pilhas e baterias

residuos especiais no aterro em valas do

em

I

de

parceria com a

SMA e inclusäo de

municipio

lampadas fluorescentes.
5

Manutengäo periödica da rede de drenagem
de äguas pluviais do municipio

passeios e vias püblicas

Programa de Coleta de Residuos Volumosos

Eliminacäo, reciclagem ou reaproveitamento

Eliminagäo de pontos de alagamentos nos

de

residuos

inadequadamente

volumosos

dispostos

nas residäncias e

lotes

vazios do municipio.
Promosgäo de agöes que visem ao uso racional

Reducäo

de embalagens

descartadas

do

volume

de

embalagens

3
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2.4.2. MINIMIZACÄO DOS RESIDUOS GERADOS

ATRAVES DA REUTILIZACÄO,

RECICLAGEM E RECUPERACÄO
SOLUGOES DIRECIONADAS

MEDIDAS
Programa

recebimento

de

residuos

de

volumosos

Recuperacäo ou reutilizagäo de residuos
como möveis. Eletrodomesticos, brinquedos,
etc. para destinagäo äs familias carentes do

municipio.

Revitalizacäo no programa de coleta seletiva
no municipio e reciclagem de residuos

Reducäo

residuos

de

inadequadamente

no

dispostos

aterro em

valas do

municipio.

2.4.3. COMPOSTAGEM
MEDIDAS

SOLUCOES DIRECIONADAS

Implantacäo de mini-usina de compostagem

Implantagäo de um sistema de compostagem

de

para

forma

consorciada

com

municipios

limitrofes

reducäo

do

volume

de

residuos

orgänicos dispostos no aterro em valas e
utilizagäo nas atividades agricolas.

Aquisigäo de triturador de galhos

Reducäo do volume de residuos de vegetacäo
para reaproveitamento na compostagem e
eliminacäo de queimadas.

Incentivo a comunidade na separacäo de

Conscientizacäo da comunidade do processo

residuos nas residencias

de compostagem dos residuos orgänicos.

Reaproveitamento dos residuos de vegetagäo

Redusäo do volume de residuos de vegetacäo

provenientes

da

varrisäo

de

logradouros

e reaproveitamento na compostagem.

püblicos.
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ALMENTE CORRETO
2.4.4. TRATAMENTO AMBIENT
MEDIDAS

|

|

|

do aterro em
Melhoria no sistema de operagäo

valas do municipio
de coleta ‚transporte ,
Manutencäo do sistema
residuos de
tratamento e destino final dos
do municipio por agente
servico de saüde
e credenciado.
privado especializado
o de mini-usina para compostagem

ADAS
SOLUCOES DIRECION
final
Melhoria do sistema atual para disposicäo
_melhor
com
sölidos
residuos
dos

ärea disponivel do aterro.
aproveitamento da
l sistema devido ao
Manutengäo do atua

duos de servico
tratamento adequado dos resi
e de acordo
de saude gerados no municipio
com a legislagäo vigente.

de residuos dispostos no
Reducäo do volume
o
aterro em valas do municipio para ampliacä
de
da vida ütil do empreendimento. Geragäo

|Implantagä

|

|

ura.
composto orgänico para agricult
de depösito de residuos
Eliminacäo de locais
de
s
äo
duo
etag
resi
veg
dos
Compostagem
e rodovias do
de vegetacäo em estradas
adas. Geracäo
municipio e queimas inadequ
de composto orgänico para agricultura.
me excessivo de materiais
para Reducäo do volu
mini-usina
uma
de
Implantacäo
e
area
publica
em
ados
.
osit
civil
dep
da
cäo
s
stru
duo
con
resi
reciclagem dos
dos
mais
adeqguado
reaproveitamento
materiais reciclados.
com
sistema
atual
do
to dos residuos Manutensäo
men
nha
ami
enc
do
Manutengäo
e construcäo de
onsabilidade do gerador
resp
e
a
font
dor
gera
is
rura
es
para
idad
das ativ
no municipio em
uma unidade de recebimento

nhamento dos pneus
Manutengäo do encami

inserviveis

&

fonte geradora

Encaminhamento dos residuos especiais
fonte geradora

&

parceria com o segmento privado.
sistema
atual
do
Manutensäo

com

responsabilidade do gerador.
de entrega voluntäria
Implantacäo de pontos
aminhamento
dos residuos especiais para enc
tratamento e destino
& fonte geradora, para
com a legistacäo
final adequado e de acordo

|

vigente.
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2.5. TIPOS E
SETORIZAGÄO DA COLETA

TIPOS
i

COLETA ATUAL

|

Residuos domiciliares

|

|

Porta a porta com cam
inhäo

|

|

Residuos

comercio

e

prestagäo de servicos

Porta a porta com cam
inhäo

coletor-compactador

Residuos de atividades rur
ais

Gerador

Residuos de pneus
Residuos especiais

Porta a porta com cam
inhäo

coletor-compactador

Residuos industriais

&

responsävel

Coleta realizada
pela ANIP
(

de entrega voluntäria
| Ponto
e
recolhimento pel SMA
a
Recolhimento
pelo
setor

Residuos da con
strugäo civil

püblico.

de

servicos

de

ı

saude
|

|
|

Residuos recicläveis
|

|

Manutengäo do sistema atual
de coleta

Manutengäo do sistema atual
de coleta
Manutengäo do sistema atual
de coleta

Manutengäo do sistema atual
de coleta
Maänutengäo do sistema atual

de coleta

pilhas e

baterias, exceto läm
padas)

Residuos

|
|

do

coletor-compactador

COLETA PROPOSTA

Coleta realizada
por empresa
privada
especializada
e

credenciada
Porta a porta toda
quarta-feira
Pre
pela
feitura Municipa
l

Manutengäo do sistema atual
de coleta

Manutencäo do sistema atual
de coleta
Manutengäo do sistema atual
de coleta

Manutengäo do sistema atual
de coleta

3

7
5

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

av. Francisco
jalles, 2708, centro, jales/s
p

lämpadas

privada

empresa

CNPJ 00 458

EEE

342/ 0001-50

Caminhäo cacamba

Pelo gerador

R. Ativ. Rurais

R. Recictäveis

Caminhäo

Entrega voluntäria

credenciada

furgäo
e

de

cacamba

Camionete

püblico

Caminhäo

coletor/compactador

Caminhäo

coletor/compactador

Caminhäo

coletor/compactador

Caminhäo

TRANSPORTE

R. Pneus

fluorescentes)

(exceto

R. Especiais

R. Servico Saude

R. Const, Civil

R. Industrial

R. Comercio/serv

R. Domiciliares

TIPO

-

em

e

Valas

rurais

em

Valas

Valas

Jales

reutilizacäo

Reciclagem e

sanitärio

recicagem e aterro

ERS

Manutengäo do sistema

Manutengäo do sistema

Manutengäo do sistema

Entrega voluntäria

Manutencäo do sistema

Aquisicäo de cacambas
removiveis

Manutencäo do sistema

Manutengäo do sistema

Manutencäo do sistema

TRANSPORTE

REN
av. Francisco jalles, 2708, centro,EREEERSEEE
jales/sp

Terreno particular do
familia de catadores

em

Reutilizagäo,

outros

Central de recebimento

Usinas cimenteiras e

Depösito em galpäo da

Fabricante/lmportador

trituragäo

e

apös

Sanitärio

autoclavagem

Privadc.

Aterro

contengäo de erosöes

Estradas

Municipal

Aterro

Municipal

_Munieipal
Aterro
em

Aterro

DESTINO FINAL

Prefeitura Municipal

Agricultura

Depösito na Casa da

legislagäo vigente

acordo com a

Condigöes adequadas

em ärea publica

Deposito a c&u aberto

e de

—

-

ARMAZENAMENTO

FORMA ATUAL

2.6. FOMAS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E
DISPOSIGÄO FINAL

MN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME

da

ärea

acordo

com

a

recebimento

Gaipäo de reciclagem

municipio

de

no

Implantacäo de unidade

Manutengäo do sistema

Agricultura

Depösito na Casa da

legistacäo vigente

de

Condicöes adequadas e

publica e implantacäo de
mini-usina de reciclagem

Adequacäo

-

-

FORMA PROPOSTA
ARMAZENAMENTO

em

em

em

e

Valas

Valas

Valas

dos

e

reutilizagäo

Reciclagem

sistema

Manutengäo

sistema

Manutengäo

do

do

Fabricante/importador

trituragäo

autoclavagem

Aterro Sanitärio apös

residuos inertes.

aterramento

dos
reutilizagäo
residuos tratados e

Reciclagem

Municipal

Aterro

Municipal

Aterro

Municipal

Aterro

DESTINO FINAL

39
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2.7. AGÖES PREVENTIVAS E

CORRETIVAS A SEREM PRATICADAS NO CASO DE
MANUSEIO INCORRETO OU DE ACIDENTES
SISTEMA

AGOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

|

COLETA

-

Capacitacäo e treinamento dos operadores

-

Utilizagäo de equipamentos e vestuärios adequados

|

- Regulamentagäo do sistema de acondicionamento de
residuos no municipio
- Capacitagäo e treinamento dos
operadores

TRANSPORTE

-

Utilizagäo de equipamentos e vestuärios adequados

-

Aquisigäo de caminhäo coletor para residuos recicläveis.

-

ARMAZENAMENTO

Capacitagäo e treinamento dos operadores
- Adequacäo das äreas
püblicas para recebimento de
residuos da construgäo civil e de residuos especiais
- Monitoramento e
fiscalizacäo pela vigiläncia sanitäria

municipal nas unidades geradoras de residuos de servico
de saüde do municipio.
- Acöes de
informagäo e esclarecimentos

&

populacäo rural

sobre os riscos no manuseio e armazenamento dos

residuos de atividade agricolas
-

Acöes

de

informacäo

e

esclarecimentos

aos

estabelecimentos afins sobre os riscos de armazenamento
inadequado de öleos lubrificantes e derivados usados.
- Elaboracäo de
plano de gerenciamento de residuos de

servigo de saüde pelas unidades geradoras.
- Construcäo de
galpäo especifico para residuos recicläveis.
- Capacitacäo dos
operadores

DESTINO FINAL

-

Fiscalizagäo e proibicäo de entrada de catadores de lixo

- Manutengäo
regular dos equipamentos utilizados.
-

Aterramento

regular

das

valas

abertas,

evitando

proliferagäo de vetores, insetos e animais no aterro.

- Isolamento da ärea do aterro em
valas, evitando acesso
_

de animais e catadores de lixo.

A

CNP)J 00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp
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ÄREAS PARA FUTURAS INSTALAGÖE DE RECEBIMENT
S
O DE RESIDUOS.

VIDE ANEXO 09.
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CNPJ 00 458

342/ 0001-50

_

|

U

av. Francisco jalles, 2708, centro,
jates/sp

|

DO

DA

DE

DE

CNJ

DE

“

OLEOS

LOGRADOUROS

ATIVIDADES

00 458 342/ 0001-50

LUBRIFICANTES

RESIDUOS

PUBLICOS

RESIDUOS

_RESIDUOS ESPECIAIS

RURAIS

"RESIDUOS

DE

CONSTRUCAO

SERVICO

|RESIDUOS DE PNEUS

CIVIL

RESIDUOS

SAUDE

DE

COMERCIO/PREST.SERVICOS
RESIDUOS INDUSTRIAIS COMUNS

RESIDUOS

RESIDUOS DOMICILIARES

TIPO

2.9.1. ACONDICIONAMENTO

SISTEMA

RESIDUOS

|

42

lacrados

Acondicionamento

|

em

latöes

cacambas

Manutencäo do sistema

Manutencäo do sistema

recebimento

Acondicionamento em unidade local de

270,

centro, jales/sp

Manutencäo do sistema

av. Francisco jalles,

em

Acondicionamento em sacos plästicos
resistentes de 100

Acondicionamento
adequado
depösito na Casa da Agricultura

rurais

Acondicionamento nas propriedades

Acondicionamento em galpäo coberto
da Prefeitura Municipal

em

Manutencäo do sistema

pröprias para entulhos

püblicos

Acondicionamento

disposigäo ä c&u aberio nos passeios

Manutencäo do sistema

fechados.

Acondicionamento em sacos plästicos
resistentes dispostos em recipientes

SITUACAO PROPOSTA

Acondicionamento inadequado com

Acondicionamento em sacos plästicos
e caixas para perfuro-cortantes

Acondicionamento inadequado

Acondicionamento inadequado

Acondicionamento inadequado

SITUACAO ATUAL

———

_—_

4 anos

4 anos

2 anos

_—

—

—

PRAZO PARA IMPLANTACÄO

2.9. DIAGNOSTICO DA SITUACÄO GERENCIAL ATUAL E
PROPOSTA INSTITUCIONAL PARA FUTURA GESTÄO DO

MN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME

a

DE

ATIVIDADES

LUBRIFICANTES

RESIDUOS

PUBLICOS

DE

OLEOS

RESIDUOS ESPECIAIS
RESIDUOS DE LOGRADOUROS

RURAIS

RESIDUOS

RESIDUOS DE PNEUS

RESIDUOS DA CONSTR
UCÄO
CIVIL

Municipal

a

SMA

no

Coleta pelo gerador

icipal

Coleta por empresa credenciada
pela ANIP

Coleta pela Prefeitura
Municipal e
setor privado

Coleta por empresa espe
cializada
e credenciada pela CETESB

volumes elevados

Coleta pelo gerador quando

Coleta pela Prefeitura
Municipal
Coleta pela Prefeitura
Municipal

SITUACAO PROPOSTA

28,

centro, jales/sp

Coleta por empresa espe
cializada
e credenciada pela ANP

Coleta em parceria com a SMA
Coleta pela Prefeitura Mun

|

av. Francisco jalles,

Coleta por empresa espe
cializada
e credenciada pela ANP

Coleta pela Prefeitura
Municipal

Coleta em parceria com

Coleta pelo gerador

pela ANIP

Coleta por empresa credenciada

Coleta pela Prefeitura
Municipal e
setor privado

Coleta por empresa espe
cializada
e credenciada pela CETESB

INDUSTRIAIS| Coleta
pela Prefeitura

RESIDUOS DE SERVIC
O DE
SAUDE

COMUNS

RESIDUOS

SITUAGAO ATUAL

Coleta pela Prefeitura
Munıcipa'
DO | Coieta pela Prefeitura
Municipal

COMERCIO/PREST.SERVIGOS

RESIDUOS DOMICILIARES
RESIDUOS

TIPO

CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
ME

nn

-

-

-

nn

PRAZO PARA IMPLANTAC
AO

\

DO

LUBRIFICANTES

Caminhäo tanque de empresa

OLEOS

RESIDUOS

DE

da Prefeitura Municipal

PUBLICOS

cacambas

caminhäo

sistema

sistema

sistema

sistema

entulhos da construcäo civil

transporte

de

de

do

do

do

do

para

para

de

de

de

de

transporte

Manutengäo

transporte

Manutengäo

do

do

sistema

sistema

de

de

Veiculo de empresa especializada

Veiculo do gerador

privada credenciada

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

privada credenciada

coletor-compactador

Caminhäo

Veiculo do gerador

RESIDUOS DE LOGRADOUROS

ATIVIDADES

Veiculo de empresa especializada

DE

RESIDUOS ESPECIAIS

RURAIS

RESIDUOS

Caminhäo carreta

RESIDUOS DE PNEUS

privada credenciada

Prefeitura Municipal

CIVIL

Aquisicäo

transporte

Manutencäo

transporte

Manutencäo

transporte

Manutengäo

transporte

Manutencäo

SITUAGAO PROPOSTA

empresa |Caminhäo carreta de empresa

Caminhäo basculante e trator da

RESIDUOS DA CONSTRUCÄO

de

privada credenciada

SAUDE

SERVICO

coletor-compactador

Camionete furgäo de empresa

Caminhäo

RESIDUOS

DE

coletor-compactador

da Prefeitura Municipal

Caminhäo

da Prefeitura Municipal

DE

coletor-compactador

da Prefeitura Municipal

Caminhäo

SITUACAO ATUAL

COMUNS

COMERCIO/PREST.SERVIGOS
RESIDUOS
INDUSTRIAIS

RESIDUOS

RESIDUOS DOMICILIARES

TIPO

MN CONSULTORIA E PiPROJETOS LTDANMME

-

PRAZO PARA IMPLANTACAO

EDDIE DEE

DD

PROJETOS LTDA ME

Inexistente

COMERCIO/PREST.SERVIGOS
RESIDUOS
INDUSTRIAIS

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

RESIDUOS
DE
LUBRIFICANTES

OLEOS

RESIDUOS DE LOGRADOUROS
PUBLICOS

RESIDUOS ESPECIAIS

Implantagäo da coleta seletiva e

Reciclagem

Inexistente

do

do

sistema

do

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

do

de

de

de

fabricante

©

fabricante

sistema

sistema

reutilizacäo

Responsabilildade

compostagem

Reciclagem,

ou importador

Responsabilidade

tratamento

ou importador

|

reutilizpelo
agäManute
o ngäo

Reciclagem e reutilizacäo

INPEV

do

Reciclagem e reutilizacäo

tratamento

Manutengäo

Implantacäo da coleta seletiva e
mini-usina de compostagem

mini-usina de compostagem

anos

2 anos

4 anos

A

4 anos

4 anos

Implantacäo da coleta seletiva e
mini-usina de compostagem

PRAZO PARA IMPLANTAGAO

45

SITUAGAO PROPOSTA

Reciclagem, reutilizacäo e queima | Manutencäo
em usinas cimenteiras licenciadas tratamento

Inexistente

ATIVIDADES| Reciclagem
e

DE

RESIDUOS

RURAIS

DE PNEUS

|RESIDUOS

CIVIL

RESIDUOS DA CONSTRUCAO

RESIDUOS DE SERVICO DE
SAUDE

Desinfeccäo com autoclavagem e
trituragäo dos residuos inertes

Inexistente

DO

RESIDUOS

COMUNS

Inexistente

SITUAGÄO ATUAL

RESIDUOS DOMICILIARES

TIPO

2.9.4. TRATAMENTO

MN CONSULTORIA E

TIPO

DO

DE

ATIVIDADES

DE

OLEOS

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

LUBRIFICANTES

RESIDUOS

RESIDUOS DE LOGRADOUROS
PUBLICOS

RESIDUOS ESPECIAIS

RURAIS

RESIDUOS

RESIDUOS

DEPNEUS

do

do

do

do

reciclagem

e

fabricante/importador

Responsabilidade

Aterro em Valas Municipal

fabricante/importador

Responsabilidade

fabricante/importador

Responsabilidade

fabricante/importador

Responsabilidade

residuos inertes

do

do

do

do

armazenamento e disposigäo dos

para

av. Francisco ialles, 2708, centro, jales/sp

fabricante/importador

Responsabilidade

Aterro em Valas Municipal

fabricante/importador

Responsabilidade

fabricante/importador

Responsabilidade

fabricante/importador

Responsabilidade

Estradas rurais e erosöes

RESIDUOS DA CONSTRUCÄO

CIVIL

Rio Preto

Rio Preto

Ärea publica municipal adequada

Aterro Sanitärio em Säo Jose do

Aterro em Valas Municipal

Aterro em Valas Municipal

Aterro Sanitärio em Säo Jose do

Aterro em Valas Municipal

Aterro em Valas Municipal

Aterro em Valas Municipal

SITUACAO PROPOSTA

RESIDUOS DE SERVICO DE
SAUDE

COMUNS

INDUSTRIAIS

COMERCIO/PREST.SERVIGOS

RESIDUOS

ME

SITUAGAO ATUAL
Aterro em Valas Municipal

PPROJETOS LTDA

RESIDUOS DOMICILIARES

RESIDUOS.

|

E

2.9.5. DESTINO FINAL

CONSULTORIA

4 anos

-

-

PRAZO PARA IMPLANTACAO

46
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[U

_

AS AGÖES SOCIAIS REFERENTES AOS CATADORES DE
LIXO DAS RUAS E ALTERNATIVAS DE INCLUSÄO SOCIAL.

2.10. DIAGNOSTICO E

2.10.1. DIAGNOSTICO

O municipio de Nova Canaä Paulista/SP possui um programa de coleta

seletiva e reciclagem de residuos denominado “Projeto Reciclando o Futuro”

desenvolvido pelo Centro de Referäncia de Assist@ncia Social em parceria com
uma familia de catadores de lixo do municipio, e que participa ativamente no

programa.

A Prefeitura Municipal efetua o recolhimento de residuos recicläveis
depositados pelas unidades geradoras toda quarta-feira da semana, onde säo
depositados em terreno pertencente

&

familia de catadores. Como incentivo para

separagäo dos residuos recicläveis a Prefeitura Municipal efetua um sorteio de 2
cestas bäsicas de alimentos por ms.

Tais residuos säo depositados a c&u aberto no terreno localizado no
perimetro

urbano

lona/plästicoo

e

do

com

municipio,

orientacäo

protegidos
de

apenas

limpeza

da

com

cobertura

Prefeitura

de

Municipal.

Posteriormente säo separados e acondicionados manualmente (sem utilizacäo
de equipamentos mecänicos) para comercializagäo.
Näo foram encontrados catadores de residuos no Aterro em Valas do
municipio.

Tal prätica apresenta os seguintes caracteristicas

:

- espago
inadequado para armazenamento dos residuos recicläveis e reciclados;
- necessidade de
elevagäo do nümero de unidades geradoras na separacäo dos

recicläveis;
- ausencia de cadastramento das unidades
geradoras que participam do projeto;
- a ausencia de
dificulta a
dos catadores de

segregagäo pelos geradores

acäo

residuos recicläveis;
- inexistöncia de
equipamentos mecänicos (prensa) para acondicionamento dos
residuos reciclados
;

CNPJ 00 458

342/ 0001-50

|

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp
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- inexistöncia de vestuärios e equipamentos para manuseio dos residuos;

AL
2.10.2. AGÖES DIRETAS E SOCIAIS PARA INCLUSÄO SOCI
das familias de
tecnica, orientacäo profissional ee educacional
capacitagäo

catadores;
de
- campanhas educativas junto & populacäo local para integragäo no programa

coleta seletiva e inclusäo social dos catadores;
a
- registro de trabalho dos catadores atrav&s da entidade responsävel pela colet

seletiva e reciclagem;
- aquisigäo de vestuärios (calcas, avental, luvas, etc) e equipamentos adequados

para os catadores;
- assistöncia social, a

saide e

&

educacäo das familias dos catadores pela

prefeitura municipal;
- aquisigäo de materiais de construgäo com parte da remuneracäo da venda do

catadores.
reciclados, para melhoria da residäncia da familia de

DO SISTEMA
2.11. FONTES DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS E OPERAGÄO

DE RESIDUOS SÖLIDOS.
a de
As principais fontes de recursos para investimentos e operagäo do sistem
no Plano
residuos sölidos provem principalmente dos recursos orgamentärios previstos
de Nova Canaä
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orgamentärias do municipio
e
cäo
Paulista/SP, que conta com dotacäo pröpria e especifica para manutencäo opera
los,
de todo sistema de residuos sölidos, com equipamentos, maquinärios, veicu
sos financeiros para investimentos
funcionärios, encargos sociais e outros, alem de recur
em alguns setores do pröprio sistema.
imentos
Tais recursos financeiros municipais - proporcionalmente aos invest
relacionados aos residuos
requeridos para implantacäo de novos empreendimentos
sitando ao Poder
sölidos gerados - säo escassos devido ao porte do municipio, neces
financeiros do governo
Püblico Municipal agöes politicas e solicitacäo de recursos
do Meio Ambiente, da
estadual atraves de suas Secretarias de Estado (como Secretaria

CNPJ

00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

|

|

|
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‚en

Agricultura,, do Planejamento e Recursos Hidricos) ee do Governo Federal atraves de

seus ministerios (Meio Ambiente, Saüude, Cidades, Turismo e Desenvolvimento,
Industria e Comercio).

Fonte de recursos como o Centro de Apoio Operacional (CAO) de Urbanismo e
Meio Ambiente vinculado ao Ministerio Püblico do Estado de Säo Paulo, que possui um
fundo de recursos financeiros para investimentos em projetos de protesäo ao meio

ambiente, alem de outras fontes de segmentos e entidades näo governamentais

nacionais e internacionais, que destinam recursos especificos para residuos sölidos.

Os quadros a seguir descrevem as fontes de recursos de investimentos e
operagäo do atual sistema de residuos sölidos do municipio de Nova Canaä Paulista e
a projecäo futura para novos empreendimentos.

NN
CNPJ

00 458 342/ 0001-50

NN

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp
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populacäo

industriais

Gerador

Residuos de öleos lub.

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

U]

Gerador

Gerador

Residuos especiais

rurais

Residuos de atividades

Recursos

Residuos de pneus

municipais

Gerador

municipais

,

branco

Gerador

Iniciativa püblico/privado

-

Inicialiva privada

Recursos muniecipais

Gerador

Gerador

Rec. Mun./ Convänios

Recursos municipais

Gerador

Recursos municipais da venda
de recicläveis

PROGRAMADA

FONTE DE RECURSOS

(

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

Construcäo de unidade de recebimento

leitoso e caixas p/ perfuro-cortantes

plästicos

Recursos

sacos

Aquisicäo

de

residuos conf. regulamentacäo da P.M.

Padronizagäo de acondicionamento de

05 coletores de recicläveis e 13 removiveis

Implantagäo de 66 coletores pub. de lixo

de 100 litros (aprox. 11.000 unid/ano)

Gerador

Gerador

municipais

Residuos da construcäo

Residuos de servico de
saude

comuns

Residuos

logradouros püblicos

de

Aquisicäo de sacos plästicos resistentes

residuos conforme regulamentagäo da

Padronizacäo de acondicionamento de

pare

Residuos

Recursos

padronizados

(aprox. 90.000 unid/ano)

plästicos

Aquisicäo e fornecimento gratuito de sacos

INVESTIMENTOS PROGRAMADOS

Prefeitura Municipal.

de

comercio/prestacäo

Gerador

Gerador

RECURSOS
ATUAL

FONTE DE

servigos

do

Residuos

|Residuos domiciliares

TIPO

2.11.1. ACONDICIONAMENTO/ARMAZENAMENTO

U

150.000,00

4.000,00/ano

-

32.600,00

5.500,00/ano

13.500,00/ano

R$

ESTIMADO

VALOR

4 anos

-

4 anos

Imediato

-

2 anos

imediato

4 anos

4 anos

EXECUCÄO

PRAZO PARA

50

TIPO

industriais

de

öleos

lubrificantes e derivados

Residuos

Residuos especiais

rurais

Residuos de atividades

Residuos de pneus

civil

Residuos da construgäo

saüde

Residuos de servico de

comuns

Residuos

logradouros püblicos

Residuos

de

de

comercio/prestacäo

servigos

do

Residuos

de

entulhos

Iniciativa privada

Recursos municipais

Gerador

Iniciativa privada (ANIP)

5

com

0

convenio

de

com

Iniciativa privada

Iniciativa privada

Gerador

Iniciativa privada

Governo

ou

Governo

municipais

Federal/Estadual

Recursos

Recursos municipais

Gerador

Federal ou Estadual

Convenio

para

para

cacambas

cacamba

caminhäo

caminhäo

FONTE DE RECURSOS
PROGRAMADA

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

removiveis

e

transporte

adquirido com recursos

muniecipais

de

Aquisicäo

de

coleta seletiva

Aquisicäo

INVESTIMENTOS
PROGRAMADOS

Caminhäo basculante

Recursos municipais

Gerador

compactador adquirido
com recurso esiadual

Caminhäo coletor-

RECURSOS ATUAL

FONTE DE

COLETA/TRANSPORTE

Residuos domiciliares

2. 11.2.

200.000,00

4.800,00/ano

100.000,00

4 anos

Em andamento

4 anos

EXECUGÄO

ESTIMADO
R$

PRAZO PARA

VALOR

III

industriais

de

Iniciativa privada
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lubrificantes e derivados

6leos

Residuos

de

Iniciativa privada

Residuos especiais

rurais

av Francisco jalles 2708. centro jales/sp

Iniciativa privada

Iniciativa privada

Iniciativa privada

Iniciativa privada

Residuos de atividades

Federal ou Estadual

de entulhos

Iniciativa privada

Convenio

com

Iniciativa privada

Iniciativa privada

municipais

civil

com

Governo

(mini-usina)

Governo

263.550,00

50.000,00

200.000,00

ou

municipais

Federal/ Estadual

convenio

Recursos

Aquisigäo de mini-usina de reciclagem

Aquisigäo de triturador de galhos.

compostagem.

Mini-usina

Residuos de pneus

Recursos

Iniciativa privada

Residuos da construgäo

saude

Residuos de servico de

comuns

Residuos

logradouros püblicos

Residuos

de

de

comercio/prestacäo

servicos

-

do

Residuos

de

4 anos

2 anos

4 anos

EXECUCÄO

ESTIMADO

PROGRAMADA

PROGRAMADOS

RECURSOS
ATUAL
Implantagäo

PRAZO PARA

VALOR

FONTE DE RECURSOS

INVESTIMENTOS

-

TIPO

Residuos domiciliares

_
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Recursos municipais

Residuos da construcäo

de

6leos
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lubrificantes e derivados

Residuos

Residuos especiais

Iniciativa privada

Recursos municipais

Iniciativa privada

Residuos de atividades

rurais

Iniciativa privada

Residuos de pneus

eivil

Iniciativa privada

industriais

Recursos municipais

RECURSOS
ATUAL

_FONTEDE

Residuos de servico de
saude

comuns

Residuos

logradouros püblicos

Residuos

de

de

comercio/prestacäo

servigos

do

Residuos

Residuos domiciliares

_ TIPO

_

2.11.4. DESTINO FINAL

PROGRAMADOS

INVESTIMENTOS

Galpäo
para

de

av

-

-

civil

e

residuos

Reciclagem

Iniciativa privada

Iniciativa privada

Iniciativa privada

Iniciativa privada

Recursos municipais

Iniciativa privada

Recursos Municipais

PROGRAMADA

FONTE DE RECURSOS

jalles 2708, centro, jales/sp

Aquisigäo de ärea para disposigäo
de material inerte da construgäo

orgänicos.

Compostagem

do

Aquisicäo de ärea para implantacäo

-

30.000,00

30.000,00

ESTIMADO

VALOR

|

4 anos

4 anos

EXECUCÄO

PRAZO PARA

LLMHSSSSERRENENNDN

\

|SERVIGOS/OBRAS

CNPJ 00 458

342/ 0001-50

-

9.500,00

4.000,00

5.500,00

2010

-T

-

42.100,00

3.000,00

4.000,00

29.600,00

5.500,00

2011

23.000,00

4.000,00

5.500,00

13.500,00

2012

ETAPAS

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

TOTAL

AQUIS CAO DE COLETORES DE RECICLAVEIS

AQUIS CÄO DE RECIPIENTES PARA RESIDUOS
ESPECIAIS (PILHAS, BATERIAS E LAMPADAS)

DE SERVIGOS DE SAUDE (SETOR PÜBLICO)

AQUISCAO DE COLETORES PUBLICOS PARA
RESIDUOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS
AQUIS CGÄO DE EMBALAGENS PARA RESIDUOS

AQUIS CÄO DE SACOS PLASTICOS (100 L) PARA
RESIDUOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS

ACONDICIONAMENTO | AQUIS GÄO DE SACOS PLASTICOS P/A RESIDUOS
DOMICILIARES (POP. CARENTE)

SISTEMA

2.12.1. ACONDICIONAMENTO
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23.000,00

4.000,00

5.500,00

13.500,00

2013

_

97.600,00

3.000,00

16.000,00

29.600,00

22.000,00

27.000,00

[TOTALEMRS
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m

CNPJ 00 458

MUNICIPAL

En

nn

mn

0

[0.00

TOTAL

CACAMBAS DE ENTULHOS
COLETA E TRANSPORTE DE RSS

TOTAL

30.000,00

30.000,00

2010

2011

2012

ETAPAS
2013

-

30.000,00

30.000,00

TOTAL EM R$

319.200,00
104.800,00

4.800,00
204.800,00
|

4.800,00

200.000,00

100.000,00

19.200,00

-

100.000,00

2013

513.550,00

TOTAL EM R$

uu

50.000,00

4.800,00

-

-

_——_—

263.550,00

-

263.550,00

200.000,00

4.800,00

200.000,00

-

2012

-

|

-

263.550,00

2013

4.800,00

-

-

2011

2012

ETAPAS

Al

250.000,00

50.000,00

200.000,00

2011

TOTAL EM R$
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4.800,00

2010

2010

ETAPAS

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

COMPOSTAGEM

DE
AQUISIGÄO DE ÄREA PARA IMPLANTAGÄO
MINIS-USINA DE ENTULHOS, RECICLAGEM E

SERVIGOS/OBRAS

TOTAL

A SELETIVA
AQULISICÄO DE CAMINHÄO P/A COLET
TRANSPORTE DE
AQUISIGÄO DE CAMINHÄO P/A

SERVIGOS/OBRAS

342/ 0001-50

ATERRO EM VALAS

SISTEMA

ln

TASPORTE

U
nn

DE RESIDUOS DA CONSTRUCÄO CIVIL
S
AQUISIGAO DE TRITURADOR DE GALHO

DE
MINI-USINA
DE
IMPLANTAGAO
COMPOSTAGEM DE LIXO DOMICILIAR
RECICLAGEM
IMPLANTAGÄO DE MINI-USINA P/A

SERVIGOS/OBRAS

2.12.3. DESTINO FINAL

SISTEMA

2.12.. CTA

TRATAMENTO

SISTEMA

2.12.2. TRATAMENTO
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de Residuos Sölidos Do
lei para implantagäo da Politica Municipal
lista/SP.
municipio de Nova Canaä Pau

3. Modelo de

ä
uos sölidos do municipio de Nova Cana
Estabelecido o diagnostico atual dos resid
coleta, transporte,
/ bem como a estrutura geral para minimizagäo,
Paulista
SP,
final, contemplando tambem o planejamento,
armazenamento, tratamento e disposicäo
residuos
gestäo e gerenciamento dos
execucäo e monitoramento para adequada
uma Peolitica
r publico municipal, de
sölidos, serä necessäria a instituicäo pelo pode
os.
Municipal de Residuos Sölid
em forma de lei municipal, com
Tal Politica Municipal de Residuos Sölidos,
unidade local, deverä definir principios, diretrizes, objetivos
amplo envolvimento da com
e compartilhada dos residuos sölidos,
e instrumentos para a gestäo integrada
do meio
e controle da poluigäo, a protecäo e a recuperagäo
objetivando a prevencäo
dos
da saüde publica, assegurando 0 uso adequado
ambiente, assim como a promogäo
recursos ambientais no municipio e regiäo.

de Residuos Sölidos
3.1. Dos instrumentos da Politica Municipal
Sölidos:
Säo instrumentos da Politica Municipal de Residuos
do gerenciamento dos
I- 0 planejamento integrado e compartilhado

residuos sölidos;

Il- o Plano de Gerenciamento dos Residuos Sölidos;

os planos dos geradores;
IV- o diagnostico municipal de Residuos Sölidos;
V- o licenciamento, a fiscalizagäo e as penalidades;

III —

VI- o monitoramento dos indicadores da qualidade ambiental;

destinados prioritariamente äs
VIl- 0 aporte dos recursos orcamentärios e outros,
e &
A minimizagäo dos recursos gerados
praticas de prevencäo da poluisäo,
residuos
e
o de äreas contaminadas por
recuperacäo de äreas degradadas remediacä
sölidos;

iticios que estimulem as präticas de
VIII- os incentivos fiscais, tributärios e cred
a recuperagäo de
e de minimizacäo dos residuos gerados e
prevengäo da poluicäo
adas por residuos sölidos;
areas degradadas e remediacäo de äreas contamin

U
CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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nistrativas que inibam ou restrinjam
IX- as medidas fiscais, tributärias, crediticias e admi
com maior impacto ambiental;
a produgäo de bens e a producäo de servicos
X- 0s incentivos & gestäo regionalizada dos residuos sölidos;
os programas, as metas, os
Xl- a divulgacäo de dados e informacöes incluindo
indicadores e os relatörios ambientais;
de prevengäo da poluigäo, de
Xll- a disseminacäo de informagöes sobre t&cnicas
final de residuos;
e
minimizagäo, de tratamento destinacäo

XIll- a educacäo ambiental;

visando a redugäo
es
XIV- a gradacäo de metas, em conjunto com os setor produtivos,

causem riscos a saüude publica e ao meio
na fonte e a reciclagem de residuos que

ambiente;

XV- o incentivo ä certificagäo ambiental de produtos;
dos produtos;
o incentivo 4 autodeclaracäo ambiental na rotulagem

XVI-

XVIl-

0 incentivo as auditorias ambientais;

XVIII- 0 incentivo ao seguro ambiental;

XIX-

de unidades de
o incentivo mediante programas especificos para implantagäo

de residuos;
coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem
XX- o incentivo a0 uso de residuos e materiais reciclados como mate£ria-prima;
utilizem tecnologias
XXI- o incentivo a pesquisa e a implementagäo de processos que
limpas.

3.2.Da Gestäo dos Residuos Sölidos
de agöes:
A gestäo dos residuos sölidos devera observar a seguinte seqüiäncia
ou a reducäo da geracäo de residuos na fonte;
I- a
eliminagäo

minimizagäo dos residuos gerados;
e transporte seguro e racional dos residuos;
IN- o adequado acondicionamento, coleta
substäncias ou de energia dos
IV- a recuperagäo ambientalmente segura de materiais,
residuos ou produtos descartados;
o conjunto de
V- o tratamento ambientalmente seguro dos residuos, contemplando
alteram as caracteristicas fisicas, quimicas
unidades, processos e procedimentos que
do risco ä saude publica e a
ou biolögicas dos residuos e conduzam a minimizagäo

II- a

qualidade do meio ambiente;
VI- a disposicäo final ambientalmente

remanescentes,
visem ao
de unidades, processos e procedimentos que
compreendendo © conjunto

ee
CNPJ

segura

dos

residuos

TUT

00 458 342/ 0001-50
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I

E

residuos no solo, garantindo-se a proteç
proteção da saúde publica e à
lançamento de resíduos
qualidade do meio ambiente;

VIl- a recuperação das áreas degradadas e a remediação das áreas contaminadas pelo
VIIpelo tratamento e disposição
manejo inadequado de matérias-primas e produtos, pek
ambientais.
inadequada dos resíduos e por eventuais acidentes ambient:

Para adequada gestão dos resíduos sólidos, comp:
competirá ao Poder Publico, em
parceria com o segmento privado:
|-

articular, estimular e assegurar as ações de elimina
eliminação, redução, reutilização,

disposição final dos resíduos
reciclagem, recuperação, coleta, transporte, tratamento e di
sólidos;
!l- incentivar
I-

a pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a divulgação de novas

de resíduos sólidos, inclusive
tecnologias de reciclagem, tratamento e disposição final de
da
de

à
prevenção à poluição;

Hil-

incentivar a informação sobre o perfil e o impacto ambiental de produtos através da

me

auto-declaração na rotulagem, analise de ciclo de vida e certificação ambiental;

IV- promover ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os
materiais recicláveis e reciclados;

V- incentivar ações que visem ao uso racional de embalagens;
VI- instituir programas específicos de incentivo para implantação de sistemas
ambientalmente adequados de tratamento e disposição final de residuos sólidos;

Vil- incentivar a criação

e o desenvolvimento de cooperativas e associações de

catadores de materiais recicláveis que realizam

a

coleta

e

a

separação,

o

beneficiamento e o reaproveitamento de resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis;
MIll- assegurar a regularidade, continuidade e universalidade nos sistemas de coleta,

transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos;

IX- promover a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, apoiando a

concepção, implementação e gerenciamento os sistemas de resíduos sólidos com
participação social e sustentabilidade;

X- incentivar e promover ações que visem

a reduzir a poluição difusa por resíduos

sólidos, considerados as suas particularidades.

CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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3.3. Dos Resíduos Urbanos

Competira ao municipio, no limite de suas atribuições:
|-

o planejamento e a execução, com regularidade e continuidade, dos serviços de

limpeza, exercendo aa titularidade destes em seus respectivos territórios;
Il- a prestação dos serviços de limpeza publica adequada às peculiaridades e

necessidades definidas nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos,
|Il-

a implantação e a operação dos sistemas de coleta, transbordo, armazenamento,

transporte, tratamento e disposição final de forma direta ou indireta;

IV- a organização e o gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
urbanos como atividade essencial.

V-

a gestão dos resíduos sólidos urbanos de forma preferencialmente integrada e

regionalizada, com a cooperação do Estado e a participação dos organismos da
sociedade civil, tendo em vista a máxima eficiência e a adequada proteção ambiental e
à saude publica;

VI- a coleta dos resíduos urbanos de forma preferencialmente seletiva e com inclusão
social;

VIl- fixar as soluções locacionais e tecnológicas para recebimento, transbordo,
tratamento e disposição final dos resíduos, ou por organismo de caráter regional ou
intermunicipal, em consonância com os Planos Diretores Municipais e aprovados pelo

órgão ambiental competente;
VIII- dar amplia publicidade ás disposições e aos procedimentos do sistema de limpeza
urbana, bem como da forma de coleta, triagem, transporte e seleção, alem dos locais e
horários de entrega dos resíduos.

3.3.1. Dos usuários dos sistemas de limpeza urbana

Os usuários deverão acondicionar os seus resíduos para coleta de forma
adequada, cabendo-lhes observar as normas municipais que estabeleçam as regras
para seleção e acondicionamento dos resíduos no próprio local de origem, e que
indiquem os locais de entrega e coleta.

332

O

Da taxa de limpeza urbana
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Com vistas á sustentabilidade dos serviços, o município poderá fixar critérios de

mensuração dos serviços, para efeito de cobrança de taxa de limpeza urbana, com

base, entre outros, nos seguintes indicadores:
|-

a classificação dos serviços;

Il- a correlação com o consumo de outros serviços públicos;
HI- a

quantidade e frequência dos serviços prestados;

IV- a avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em cada região

geográfica homogênea;

V-

a autodeclaração do usuário.

Podem ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais,
referentes aos resíduos que;
|-

contenham substâncias ou componentes potencialmente perigosos á saúde publica e

ao meio ambiente;
Il- por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa a operação do serviço

publico de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos urbanos.

3.3.3. Da quantidade ou periculosidade de resíduos urbanos
Em razão da quantidade ou eventual periculosidade dos resíduos urbanos

gerados por estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, as autoridades
ambientais e de saúde publica competentes, podem estabelecer procedimentos
diferenciados para seu gerenciamento.
3.3.4. Dos resíduos potencialmente perigosos

Os fabricantes, distribuidores, importadores, comerciantes ou revendedores dos
produtos, que após o seu consumo ou termino de sua vida útil se tornem ou gerem

residuos potencialmente perigosos, no resíduo urbano objeto de coleta publica
municipal,

são

responsáveis

pelo

seu

recolhimento,

acondicionamento,

armazenamento, tratamento e disposição final adequadas.

Estes produtos, quando descartados, devem ser separados e acondicionados
em recipientes adequados para destinação específica.

CNPJ 00 458 342/ 0001-50
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3.4. Dos Resíduos Industriais

3.4.1. Das responsabilidades
Competirá aos geradores de residuos industriais a responsabilidade pelo seu

gerenciamento, desde a sua geração até a sua disposição final, incluindo:
|-

a adoção de ações destinadas á redução de resíduo na fonte, soluções que

possibilitem a prevenção da poluição, a reciclagem e a reutilização dos residuos

gerados, bem como a redução de sua periculosidade;
Il- a separação e coleta interna dos resíduos, de acordo com as classes fixadas, as

características

e a periodicidade determinada em normas especificas, nas fontes

geradoras existentes dentro do estabelecimento;
Hl- o acondicionamento, identificação e transporte interno adequado dos resíduos,

quando for o caso;

IV- a apresentação dos resíduos à coleta externa, quando cabível, de acordo com as
normas pertinentes e na forma exigida pelas autoridades competentes;

V-

a manutenção de áreas adequadas para operação e armazenagem dos resíduos;

VI- o transporte externo, tratamento e destinação final dos resíduos, na forma exigida
pela legislação pertinente.

342 Das industrias de processamento de resíduos
As instalações industriais utilizadas para processamento de resíduos são
consideradas unidades receptoras de resíduos, estando sujeitas às exigências da Lei
Estadual nº 12.300 de 16/03/1006.

343 Dos resíduos das atividades de mineração
Os resíduos das atividades de mineração provenientes dos processos de
pesquisa, de lavra e de beneficiamento ou tratamento de minério devem ter disposição
final especifica, mediante licença ambiental, obedecidas as normas das autoridades
ambientais competentes.
3.4.4. Dos resíduos das atividades de estações de tratamento de água e esgoto

Os resíduos provenientes de Estações de Tratamento de Água

—

ETA's e

Estações de Tratamento de Esgoto- ETE's, devem ter disposição final adequada,
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atendendo as

normas

e

regulamentos estabelecidos

pelos órgãos

ambientais

competentes.

3.4.4.1.Dos resíduos para produção de composto orgânico
Os resíduos que possuem caracteristicas adequadas, segundo as normas
ambientais e sanitárias especificas, podem ser utilizados para fins da produção de
composto orgânico ou biosólidos e destinados à adubação agrícola.
3.5. Dos Resíduos de Serviço de Saúde

3.5.1. Dos geradores

|-

São considerados geradores de resíduos de serviço de saúde:
os prestadores de serviço que promovam ações de assistência domiciliar,

Il- serviços de apoio à preservação da vida, serviços ambulatoriais de atendimento

medico e odontológico, industriais e serviços de pesquisa na área de saúde;

clinicas, consultórios, serviços ambulatoriais de atendimento medico e

HI- hospitais,

odontológico;

IV- serviços de acumputura, entre outros similares

V- serviços veterinários destinados ao tratamento da saúde animal,
VI- serviços de atendimento radiológico, de radioterapia e de medicina nuclear,
VII- serviços de tratamento quimioterápico;

VIll- serviços de hemoterapia e unidades de produção de hemocomponentes e
hemoderivados;

IX- laboratórios de analises clinicas e anatomia patológica;

X- necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam atividades de embalsamento;
Xl- serviços de medicina legal;
XII- drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação;
XIHI-

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde;

XIV- unidades de controle de zoonoses;

XV- industrias farmacêuticas

e bioquímicas;

XVI- distribuidores de produtos farmacêuticos;
XVIlI- laboratórios analíticos de produtos para saúde;

XVIII- importadores, distribuidores e produtores de materiais e contatos para diagnostico
in vitro;

XIX- unidades moveis de atendimento à saúde;
CNPJ 00 458
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XX- lavanderias que prestam serviços

63
a estabelecimentos de saúde;

XXI- outros serviços relacionados ao atendimento em saúde.
3.5.2. Dos medicamentos vencidos ou deteriorados

Equiparam-se aos residuos de serviço de saúde, os medicamentos vencidos ou
deteriorados, os residuos de serviço de transporte e os provenientes de barreiras
sanitárias, quando declarados potencialmente infectantes.
3.5.3. Da responsabilidade dos geradores
Competirá aos geradores de residuos de serviço de saúde a responsabilidade
pelo gerenciamento completo de seus resíduos, de acordo com as peculiaridades dos
serviços por eles oferecidos, desde sua geração até a destinação e disposição final,
incluindo:
a adoção de iniciativas destinadas à
redução de resíduos;
Il- a separação de acordo com sua
classificação e coleta interna periódica dos resíduos
|-

nas fontes geradoras existentes dentro do estabelecimento:
Hl- o acondicionamento, a
identificação, o tratamento preliminar, quando couber, o

transporte interno e o armazenamento para coleta externa dos
resíduos;
IV- a manutenção de áreas para operação e
armazenagem dos resíduos;
V- a apresentação dos resíduos á coleta externa, de acordo com as normas

pertinentes

e na forma exigida pelas autoridades ambientais e de saúde
publica competentes;
VI- o transporte externo, tratamento e
final dos resíduos na

destinação

forma prevista

nas normas aplicáveis.

3.5.4. Do gerenciamento dos Resíduos de
Serviço de Saúde
O gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde em todas as suas fases será
feito com base no Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviço de Saúde,
conforme estabelece legislação municipal, de forma atender os
requisitos de proteção
ambiental e de saúde pública.
3.5.5. Dos sistemas de tratamento e disposição final

Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de
serviço de saúde,
bem como as estações para transferência de residuos de
serviço de saúde, devem ser
licenciados pelo órgão ambiental competente para fins de
e funcionamento e
instalação
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definidos no
acordo com parâmetros e periodicidade
submetidos a monitoramento de
ientais e de saúde
a a atender aos requisitos amb
licenciamento ambiental, de form
pública.

idor de medicamentos
Do importador, fabricante e distribu
bem como os
distribuidor de medicamentos,
O importador, o fabricante e o
coleta dos resíduos
de saúde, são co-responsáveis pela
de
iço
serv
res
prestado
das autoridades
s ou considerados, por decisão
resultantes dos produtos vencido
nciamento
ao consumo. São também responsáveis pelo gere
competentes, inadequados
dos respectivos resíduos de saúde.

356

Rurais
3.6. Dos Resíduos de Atividades
3.6.1. Das responsabilidades
e
a,
dos resíduos provenientes da atividad agropecuári
Competirá aos geradores
sa atividade, o
utilizados no desenvolvimento des
inclusive os resíduos dos insumos
os perigosos e é
duos em todas as suas fases, especialmente
gerenciamento dos resí
e forma
iamento de Resíduos de Atividades Rurais,
feito com base no Plano de Gerenc
ambiental e de saúde publica.
a atender os requisitos de proteção

362 Dos responsáveis pela produção de agrotóxicos

titulares do registro e importadoras
As pessoas fisicas ou jurídicas produtoras,
s

dos resíduo
l são responsáveis pela destinação
de produtos destinados àà atividade rura

gerados por esses produtos.
afins
3.6.3. Dos usuários de agrotóxicos e
aos
s devem efetuar a devolução
Os usuários de agrotóxicos e afin
vazias dos
foram adquiridos, das embalagens
estabelecimentos comerciais em que
desuso de acordo com as
para utilização ou em
produtos e dos produtos impróprios
de compra e
nos correspondentes contratos
normas vigentes, instruções previstas
ária com
de assumirem responsabilidade solid
venda ou manuais de utilização, sob pena
desses resíduos.
o fornecedor pelo gerenciamento
3.6.4. Das culturas perenes

suas sementeiras e viveiros de
Às culturas perenes de interesse econômico,

caracterizando
os cuidados fitossanitarios pertinentes,
er
sofr
de
arem
deix
mudas, que
de pragas e
se transformar em focos de proliferação
abandono, e que possam
de atividades rurais, e
a resíduos sólidos provenientes
moléstias, são equiparadas
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ser erradicadas às expensas de seus

proprietários,

seguindo critérios

estabelecidos pelos órgãos competentes.
3.6.5.

Dos

geradores

de

resíduos

provenientes

da

classificação

ou

industrialização de produtos de origem vegetal
Os geradores de resíduos sólidos oriundos da classificação ou industrialização
de produtos de origem vegetal que possam oferecer riscos de contaminação por
resíduos químicos, conteúdo genético modificado, devem submetê-los a processo de

descontaminação especifica, a critério do órgão competente, devendo sua disposição
final ser autorizada pelo órgão competente.

37 Dos resíduos provenientes de Portos, Aeroportos, Terminais Rodoviários

e

Ferroviários, Postos de Fronteira e estruturas similares.
371 Das responsabilidades
Competirá ao administrador dos portos, aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários, postos de fronteiras e estruturas similares à responsabilidade pelo

gerenciamento completo dos residuos sólidos por eles gerados em todas as suas

etapas, desde a geração atem a disposição final, de forma a atender aos requisitos
ambientais e de saúde pública.

3.7.2. Do gerenciamento
O gerenciamento dos resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais

ferroviários e rodoviários, postos de fronteiras e estruturas similares, especialmente os

perigosos, será feito com base no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
provenientes de portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, postos de
fronteiras e estruturas similares.

3.7.3. Dos resíduos gerados a bordo de unidades de transporte
|-

os resíduos gerados a bordo de unidades de transporte e suas respectivas estruturas

de apoio provenientes de áreas não endêmicas devem ser enquadrados como residuos

urbanos, para efeito de manuseio e disposição final.
Il- os resíduos gerados a bordo de unidades de transporte e suas respectivas estruturas

de apoio provenientes de áreas endêmicas, definidas pela autoridade de saúde publica,

competente, os provenientes de instalações de serviços de atendimento medico e os

animais mortos a bordo, são considerados resíduos de serviço de saúde para efeito de
gerenciamento.
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3.7.4. Das cargas em perdimento

Às cargas em perdimento, consideradas como resíduos, para fins de tratamento
e disposição final, presentes nos terminais públicos e privados, devem atender ao

disposto em legislação especifica.

3.7.5. Dos resíduos provenientes de áreas de manutenção

Os resíduos provenientes das áreas de manutenção de unidades de transporte,
depósitos de combustíveis, de armazenagem de cargas, áreas de treinamento contra
incêndio ou similares, que apresentem risco á saúde pública ou ao meio ambiente

devido ás suas características, devem ser gerenciadas como resíduos industriais, e

demais normas aplicáveis.
3.7.6. Das cargas apreendidas

As

cargas apreendidas por autoridades de fiscalização, deterioradas,
contaminadas ou abandonadas nos serviços de transporte devem ser, ate que se
manifestem as autoridades competentes, consideradas como fontes potenciais de risco
para o meio ambiente e á saúde publica.

3.8. Dos Resíduos da Construção Civil

3.8.1. Das responsabilidades
Competirá aos geradores de resíduos da construção civil, a responsabilidade
pelo gerenciamento completo dos resíduos sólidos por eles gerados em todas as suas

etapas, tendo como objetivo prioritário à não geração de resíduos e, secundariamente,
a redução, a reutilização, a reciclagem e a disposição final ambientalmente adequada

dos mesmos, com base no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e
de forma a atender aos requisitos ambientais de saúde publica.
3.8.2. Da responsabilidade pelo gerenciamento

São responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos da construção civil:
|-

o proprietário do imóvel e/ou do empreendimento;

Il- o construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha poder de

decisão na construção ou reforma; e,

ll-

as

empresas e/ou

pessoas que prestem serviços de coleta, transporte,
beneficiamento e disposição de resíduos da construção civil.

383

Da classificação dos resíduos da construção civil
Os resíduos da construção civil são classificados em:
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Classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
:

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras
obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimentos, etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, etc.) produzidos nos canteiros de obras.
Il-

Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plástico,

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

ll- Classe C:

são os residuos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais
como os produtos oriundos do gesso;
IV- Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como
tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde,
oriundos de demolições, reformas e reparos de clinicas radiológicas,
instalações
industriais e outros, bem como telhas e demais objetos que contenham amianto ou
outros produtos nocivos à saúde.

3.8.4. Da destinação dos resíduos

Os resíduos da construção civil devem ser destinados das seguintes formas:
I- Classe A: devem ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou
encaminhados para áreas de aterros de resíduos da construção civil, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
Il- Classe B: devem ser reutilizados, reciclados ou encaminhados
para áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou

reciclagem futura;
lll- Classe C: devem ser armazenados, transportados e encaminhados à
destinação
final em locais e nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental
competente;

IV- Classe D: devem ser armazenados, transportados, reutilizados e encaminhados à

destinação final em locais e nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental
competente.
3.8.5. Da restrição de uso
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Os resíduos da construção civil não devem ser dispostos em aterros de residuos
em
domiciliares, em áreas de "bota fora”, em encostas, corpos d'água, lotes vazios e
áreas protegidas por lei.
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3.9. Dos Resíduos

Especiais
3.9.1. Dos tipos de resíduos
Os resíduos sólidos que, por suas características exijam ou possam exigir
sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte,
tratamento ou destinação final são denominados resíduos especiais e incluem:
|-

os resíduos de agrotóxicos e suas embalagens,

|I-

as pilhas, baterias e assemelhados,

IIl- as lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista;

IV- os pneus;

V- os óleos lubrificantes e assemelhados;
VI- outros a serem definidos pelo órgão ambiental competente.
3.9.2. Dos resíduos de Agrotóxicos e suas embalagens

É de responsabilidade das empresas fabricantes, empresas titulares de registro
e importadoras de agrotóxicos e afins, a coleta, o transporte, O tratamento e a
e afins, inclusive
disposição final de residuos de agrotóxicos, seus componentes
produtos vencidos, proibidos ou apreendidos, contemplando:
|- a adoção de ações destinadas à redução de resíduos na fonte,
a manutenção de áreas adequadas para operação e armazenagem dos resíduos;
tratamento e destinação final dos resíduos, na forma exigida pela
|Il- o

|l-

transporte,

legislação pertinente;
IV- buscar soluções que possibilitem a prevenção da poluição, a redução da geração de
resíduos, a reciclagem e a reutilização dos resíduos gerados, bem como a redução de
sua periculosidade.

3921

Das responsabilidades
As empresas fabricantes, empresas titulares do registro e importadoras de

e armazenamento e
agrotóxicos e afins devem estabelecer mecanismos de recebimento
dar o destino final ambientalmente adequado das embalagens de agrotóxicos, dos

obedecida às
produtos em desuso, vencidos ou apreendidos pela ação fiscalizadora,
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condições e critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente e observado o
disposto na legislação estadual e federal.
Devem dar destinação ambientalmente adequada aos resíduos de agrotóxicos e
implantar unidades de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, adotando

soluções que possibilitem a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição final
correta e segura das embalagens.
3.9.2.2. Das embalagens com restos de produtos ou em desuso

As embalagens com restos de produtos, produtos em desuso, ou
impróprios
para comercialização e utilização ou que contiverem formulações de agrotóxicos
vencidos, proibidos ou apreendidos devem ser tratadas e destinadas de acordo com as

normas especificas.

Os postos e centrais não podem receber as embalagens referidas acima,
cabendo às empresas titulares do registro, empresas fabricantes e
comercializadoras,
promover o seu recolhimento e a destinação adequada.

3923

Da reutilização

E proibida a reutilização de toda

e qualquer embalagem de agrotóxico por

usuário, comerciante, distribuidor, cooperativa ou prestador de serviços.
3.9.2.4. Da tríplice lavagem das embalagens

As embalagens rígidas que contiverem formulações de agrotóxicos miscíveis ou
dispersíveis em água devem sofrer, obrigatoriamente, a tríplice lavagem pelo usuário
de agrotóxico e afins imediatamente após seu esvaziamento, fazendo uso de EPIsEquipamentos de Proteção Individual indicados para o preparo e aplicação dos
produtos, e as águas de lavagem adicionadas à calda de
pulverização, por
procedimentos aprovados pelos órgãos normatizadores competentes.

a) as embalagens plásticas e metálicas vazias, imediatamente após sofrerem a
tríplice lavagem pelo usuário de agrotóxicos e afins, devem ser perfuradas e
inutilizadas, mantendo intactos os seus rótulos.
b) As embalagens de vidros vazias, imediatamente após sofrerem a tríplice

lavagem pelo usuário de agrotóxicos e afins, devem ser quebradas
diretamente em um recipiente destinados a recebê-las.
c) É proibido o enterro no solo, o abandono na lavoura, a disposição em lixo
domestico ou a queima de embalagens, mesmo após a tríplice lavagem.
a
3.9.3.5. Da disposição final

CNPJ 00 458 342/ 0001-50

av. Francisco jalles, 2708, centro, jales/sp

70

MN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME

As embalagens rígidas vazias após tríplice lavagem devem ser conduzidas pelo
usuário aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, ou a uma unidade
de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins, de onde são destinadas

ás indústrias recicladoras.
de instalações adequadas,
a) os estabelecimentos comerciais devem dispor
devidamente dimensionadas para recebimento e armazenamento das
recolhidas
embalagens vazias devolvidas pelos usuários, ate que sejam
pelas respectivas empresas produtoras e comercializadoras, responsáveis
pela sua destinação final.
tiverem condições de receber ou
b) Os estabelecimentos comerciais que não
armazenar embalagens vazias no mesmo local onde são realizadas as

vendas dos produtos devem credenciar posto ou central de recebimento,
e acesso não
previamente licenciado, cujas condições de funcionamento
venham aa dificultar a devolução pelos usuários.
e)

As empresas titulares de registro respondem solidariamente pela existência
de instalações adequadas para destinação final.

d)

As indústrias recicladoras de embalagens rígidas de agrotóxicos devem estar
devidamente licenciadas pelos órgãos competentes, para o processamento
de embalagens vazias e lavadas de agrotóxicos.

terem
e) Somente podem ser recicladas as embalagens rígidas vazias, após
sido submetidas à tríplice lavagem ou descontaminadas por tecnologia
a
equivalente que reduza os resíduos de agrotóxicos na embalagem padrões
compatíveis com a segurança da saúde publica e do meio ambiente,

definidos em legislação específica.

9

As embalagens flexíveis não contaminadas, que não entram em contato
direto com o agrotóxico, podem ter outra destinação, desde que autorizada

pelos órgãos competentes.
não passiveis de
9) As embalagens de agrotóxicos vazias, consideradas
descontaminação, devido às suas próprias características ou à formulação

dos agrotóxicos que contiverem, devem ser destinadas em instalações
licenciadas pelo órgão ambiental competente.

3.9.3.6. Dos postos e centrais de recebimento
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Os postos e centrais de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos
devem ser devidamente licenciadas pelos órgãos competentes.

394 Das Pilhas, Baterias e Assemelhados
e

3.9.4.1. Dos tipos de resíduos

As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio,
mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de
aparelhos, veículos ou sistemas, moveis ou fixos, bem como os produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível,

após seu esgotamento energético, são entregues pelos usuários aos estabelecimentos
que as comercializarem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas
indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem,

diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem,
tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.

Incluem-se ainda baterias, pilhas, acumuladores chumbo-ácido, acumuladores
elétricos, baterias industriais, baterias veiculares, pilhas e baterias portáteis, pilhas e

baterias de aplicação especial, conforme definidos em normas especificas.

3.9.4.2. Dos estabelecimentos de comercialização, rede de assistência técnica e

importadores.
Os estabelecimentos que comercializam os produtos descritos anteriormente,
bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores

destes produtos, ficam obrigados a aceitar dos usuários a devolução das unidades
usadas, cujas caracteristicas sejam similares aquelas comercializadas, com vistas aos
procedimentos estabelecidos.

As pilhas e baterias recebidas deverão ser acondicionadas adequadamente e
armazenadas de forma segregada, obedecidas às normas ambientais e de saúde
pública pertinentes, bem como as recomendações definidas pelos fabricantes ou
importadores, até o seu repasse a estes últimos.

3.9.4.3. Da proibição na destinação final
Ficam proibidas as seguintes formas de destinação final de pilhas e baterias
usadas de qualquer tipo ou caracteristicas:
|-

lançamento “in natura” a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais;
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ou equipamentos não
ll- queima a céu aberto ou em recipientes, instalações

adequados;

manguezais, terrenos baldios, poços,
lançamento em corpos d'água, praias,
s de drenagem de águas pluviais, de esgotos,
cacimbas, cavidades subterrâneas, rede
abandonadas ou em áreas sujeitas à
de eletricidade ou de telefone, mesmo que

Hll-

inundação.

3944 Das pilhas e baterias isentas

em normas especificas,
Às pilhas e baterias que atenderem os limites previstos

sanitários
com os resíduos domiciliares, em aterros
podem ser dispostas juntamente
dos pelos fabricantes e importadores,
licenciados. Tais produtos deverão ser identifica
e nos produtos, de modo a permitir ao
mediante a aposição de simbolo nas embalagens
e baterias comercializados.
usuário distingui-los dos demais tipos de pilhas

de mercúrio, vapor de sódio e luz
3.9.5. Das lâmpadas fluorescentes, de vapor

mista.
3.9.5.1. Das responsabilidades

de vapor de mercúrio,
Os fabricantes e importadores de lâmpadas fluorescentes,
ados são responsáveis pelo recolhimento, pela
vapor de sódio, luz mista e assemelh
final de seus respectivos produtos, contemplando:
descontaminação e pela destinação
de resíduos na fonte;
|- a adoção de ações destinadas à redução
dos residuos;
e
ll- a manutenção de áreas adequadas para operação armazenagem
final dos resíduos, na forma exigida pela
Hll- o transporte, tratamento e destinação

legislação pertinente;
da geração de
a
IV- buscar soluções que possibilitem a prevenção da poluição, redução
dos resíduos gerados, bem como a redução de
residuos, a reciclagem e a reutilização
sua periculosidade.

3.9.6. Dos Pneus

3.9.6.1. Das responsabilidades
Cabe aos fabricantes

e

importadores

de

pneus

novos,

recapados,

recauchutados ou remoldados:
amente ou através de sua rede de
|receber os pneus usados ou inservíveis, diret
distribuição e vendas;
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I

armazenar temporariamente os pneus recebidos,

|l-

de

forma

ambientalmente

adequada;
|ll-

encaminhar os pneus recebidos, depositados em suas empresas, a unidades de

destinação final.
Para o armazenamento temporário posterior destinação final ambientalmente

adequada, os fabricantes e os importadores podem criar centrais de recebimento, a
serem localizadas e instaladas de acordo com legislação específica.
3.9.6.2. Da destinação final adequada de pneus

Considera-se destinação final adequada de pneus inservíveis, mediante prévia
aprovação do órgão ambiental competente:
|-

a disposição em aterros sanitários, ou qualquer outro tipo de sistema de disposição

final desde que:

a) seja feita prévia descaracterização do pneu, mediante tritura ou retalhamento,
da qual resultem apenas partes insuscetíveis de acumular águas ou outros líquidos;
b) seja feita previa mistura destas partes com resíduos domiciliares ou ao seu

espalhamento sob estes, de forma a haver proporcionalidade entre ambos os resíduos
para garantia da estabilidade do aterro.
|l-

a utilização para geração de energia ou incorporação a outros materiais, substancias

ou produtos;
III- a

recuperação de materiais e produtos por meio de processos industriais.

3.9.7. Dos Óleos Lubrificantes e Assemelhados

3971 Das responsabilidades
O produtor, o importador e o revendedor de óleo lubrificante acabado, bem como
o gerador de óleo lubrificante usado, são responsáveis pelo recolhimento do óleo

lubrificante usado ou contaminado, nos limites de suas atribuições , contemplando:
|-

|l-

a adoção e ações destinadas à redução de resíduos na fonte;
a

manutenção de áreas adequadas para operação e armazenagem dos resíduos;

lll- o transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, na forma exigida pela
legislação pertinente;

IV- buscar soluções que possibilitem a prevenção da poluição, a redução da geração de
e a reutilização dos resíduos gerados, bem como a
residuos, a reciclagem
redução de sua periculosidade.
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3.9.7,2. Das condições para
destinação final
I- todo óleo lubrificante usado
ou contaminado

deve ser recolhido, coletado e ter
destinação final, de modo que não afete nega
tivamente o meio ambiente e propicie a
máxima recuperação dos constituintes nele
s contidos;
|l- todo óleo lubrificante usad
o ou contaminado coletado deve ser
destinado à
reciclagem.
Jli- a reciclagem realizada
pro processo de rerrefino ou outro proc
esso tecnológico com
eficácia ambiental equivalen ou
te
superior, deve ser licenciada pelo órgã ambiental
o
competente;
IV- constatada a inviabilidade de
destinação prevista, poderá ser dada outra
utilização
ao óleo lubrificante usado ou contaminado
mediante licenciamento ambienta
l;
V- a incineração de óleo lubrificante usado
ou contaminado é considerada uma form
a
adequada de destinação final desse tipo de resíduo.

3.9.7.3. Da proibição

Ficam proibidos quaisque descartes de
r
óleos usados ou contaminados em
solos, subsolos, águas interiores, zona econômic
a exclusiva e sistemas de
esgotos ou
efluentes industriais.
3.9.7.4. Dos produtos derivados

A mistura de óleos usados ou contaminados
não re-refináveis ou biod
egradáveis
com óleos usados ou contaminados
re-refináveis é considerada óleo usad
o ou

contaminado não re-refinável, não
biodegradável e resíduo perigoso, devendo sofrer
destinação ou disposição final compatível com sua
condição.
3975 Da responsabilidade de terceiros

A contratação de coletor terceirizado não
exonerado o produtor ou
importador da

responsabilidade pela coleta e dest
inação legal do óleo usado ou contaminado
coletado.
O produtor e o importado
r respondem solidariamente pelas açõe e omissões
s
dos coletores que contratarem.

3.10. Dos Resíduos Peri
gosos
3.10.1. Do gerenciamento dos resíduos

perigosos

O gerenciamento dos resíduos
perigosos, em todas as suas fases, deve estar
incluído em item especifico e destacado
nos Planos de Gerenciamento de Resí
duos
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Sólidos de que trata este documento, de forma a atender
os requisitos de proteção
ambiental e saúde publica.
3.10.2. Da responsabilidade

E de responsabilidade dos geradores o
gerenciamento completo dos resíduos
perigosos por eles gerados, contemplando:
I- a adoção de

ações destinadas à redução de resíduos na fonte;
Il- a manutenção de áreas
adequadas para manuseio e armazenamento dos resíduos;
Hl- o transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos, na forma exigida pela
legislação pertinente;
IV- buscar soluções que possibilitem a
prevenção da poluição, a redução da geração de
a
resíduos, reciclagem e a reutilização dos resíduos
gerados, bem como a redução de

sua periculosidade.

V- manter os locais de manuseio, os
recipientes e os veículos de transporte

relacionados ao gerenciamento de resíduos
perigosos devidamente identificados, de
acordo com as normas técnicas pertine
ntes;
VI- não adotar condutas capazes de causar aumento de
periculosidade dos resíduos ou
que dificultem, de alguma forma, seu gerenciamento;
VII- manter inventário atualizado e facilmente acessível
dos resíduos perigosos;
VIII- informar imediatamente ao
órgão de controle ambiental sobre a ocorrência de
acidentes ou sobre desaparecime
nto de resíduos, durante qualquer etapa do
gerenciamento;
IX- ser responsável pelas inform
ações a serem prestadas à vizinhança das unidades
geradora de resíduos.

3.10.3.Do monitoramento
Os sistemas de armazenamento, de tratamento e de
disposição final de resíduos
perigosos, devem ser licenciados pelo órgão ambiental
competente e submetidos a
monitoramento de acordo com parâm
etros e periodicidade definidos no licenciamento
ambiental, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde
publica.
3.10.4. Da utilização dos resíduos
perigo

sos

O emprego de resíduos industriais
perigosos, mesmo e tratados, reciclados ou
recuperados para utilização como adubo, matéria-prim ou fonte de
a
energia, bem como
suas incorporações em materiais, substâncias ou
produtos, dependerá de previa
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aprovação dos órgãos competentes, mantida, em qualquer caso, a responsabilidade do
gerador.
fabricante

deve comprovar que o produto resultante da utilização dos resíduos
referidos acima, não implicara risco adicional à saúde publica e ao meio
ambiente;
I- o

l-

a

À

À

os produtos fabricados por meio de processos que utilizem resíduos industriais
devem apresentar qualidade final similar aos produtos gerados em
processos que não
incluam o reaproveitamento industrial dos resíduos;

deve demonstrar que as incorporações referidas anteriormente se darão
exclusivamente para substituição de energia ou de matéria-prima
virgem;
IHI-

Se

À

o BE

o fabricante

—

IV- é vedada a incorporação de resíduos industriais
perigosos in-natura em materiais,
substancias ou produtos, para fins de diluição de substancias
perigosas.

o—
R
e e)

3.11. Dos Métodos de Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos
3.11. 1. Das condições mínimas.

9
o

e

Preferencialmente deve ser adotada a técnica de minimização dos residuos mediante
a adoção de praticas ambientalmente adequadas de
redução na fonte, reutilização,
reciclagem, e recuperação dos resíduos gerados, antes de submete-los aos sistemas de

pee)À

tratamento e disposição final;
ll- todo e qualquer sistema de tratamento térmico deve contar com
unidades de

o

|-

a

e

E

REA
me)
—

ame,
—

À

m
É el
eme
eme
—

a
É cl
cd
<A
«o
<=

recepção, armazenamento, alimentação, tratamento das emissões de gases e
partículas, tratamento de efluentes líquidos e tratamento de cinzas e
escórias;
a) os resíduos recebidos pelo sistema de tratamento térmico devem ser
controlados, por meio de registro, do qual conste sua origem, quantidade e

caracterização, consoante disposições especificas dos órgãos ambientais
competentes.
b) Nas

áreas

de

armazenamento

de

residuos

devem

ser

adotados

procedimentos que atenuem ou eliminem a emissão de substancias
odoríferas, de modo a diminuir o impacto por percepção olfativa fora dos
limites do sistema de tratamento térmico.

lll- para licenciamento das unidades de tratamento térmico de
resíduos, devem ser
observados os seguintes critérios quanto à localização e ao
funcionamento, nos termos
da legislação vigente:

<p
E

+
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ss

a) os

ss

O

snsc

ss

sistemas

devem

ser

instalados

preferencialmente

em

áreas

industrializadas e prever o reaproveitamento energético dos resíduos;
de segurança
b) deve ser utilizada tecnologia que atenda às normas e preceitos
industrial, meio ambiente e saúde ocupacional;

c) o estudo da dispersão das emissões atmosféricas do sistema de tratamento
térmico deve, necessariamente, alicerçar a decisão quanto à sua localização.
d) os sistemas de tratamento térmico de resíduos, com ou sem recuperação
energética, devem dispor de um programa de monitoramento a ser definido
no licenciamento ambiental, cujos resultados devem ser disponibilizados

para o publico em geral, por meio da rede mundial de computadores.
devem
e) os sistemas de tratamento térmico de resíduos de serviço de saúde

ser

instalados

preferencialmente,

em

áreas

independentes

daquelas

integrantes dos complexos hospitalares.
IV- as instalações onde se realizam atividades de co-processamento devem dispor de

áreas adequadas para recepção, o armazenamento temporário e a manipulação segura
dos resíduos e/ou mistura de resíduos, em conformidade com o estabelecido pelo órgão
ambiental competente:

a) pode

ser

autorizado,

pelos

órgãos

ambientais

competentes,

O

co-

processamento de resíduos ou mistura de resíduos que não substituam
combustível ou matéria-prima no processo nas situações em que houver
ganho ambiental comprovado;
de
b) o co-processamento de resíduos domiciliares brutos, resíduos de serviço
saúde, resíduos radioativos, explosivos, organoclorados, agrotóxicos e afins,
somente é possível, mediante autorização do órgão ambiental competente.
V- são considerados, para fins de co-processamento em fornos de produção de

DOOR

DO

clinguer, resíduos passiveis de serem utilizados como substituto de matéria-prima e/ou
de combustível, desde que as condições do processo assegurem o atendimento às

O

DO

po

exigências técnicas a aos parâmetros fixados em legislação especifica, comprovados a
partir dos resultados práticos:
a) o resíduo pode ser utilizado como substituto de matéria-prima desde que
apresente características similares à dos componentes normalmente empregados,
incluindo neste caso os materiais mineralizadores ou fundentes;
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O ss ss

fins de
b) o resíduo pode ser utilizado como substituto de combustível, para

reaproveitamento de energia, desde que o ganho de energia seja comprovado.
VI- os aterros para disposição final de residuos sólidos devem ser classificados de

acordo com os critérios estabelecidos pela autoridade ambiental competente e os
residuos, devidamente classificados quanto à natureza, somente podem ser

encaminhados para um aterro de classificação correspondente,
fazer
a) os aterros sanitários, mesmo que de propriedade particular, devem
parte dos sistemas integrados de limpeza urbana.
VII- o encerramento de aterro para disposição final de resíduos sólidos deve ocorrer

conforme Plano de Encerramento elaborado pelo seu responsável e aprovado pelo

órgão ambiental estadual, contemplando obrigatoriamente o monitoramento periódico
da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e das emissões atmosféricas, por um
período de 40 anos:

a) o órgão ambiental

estadual estabelecera o conteúdo do Plano de

Encerramento, bem como os parâmetros a serem monitorados, a frequência das
analises e a apresentação dos relatórios com os resultados obtidos.
3.12. Dos Planos de Resíduos Sólidos.
O Plano de Resíduos Sólidos divide-se em duas categorias:
|-

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos: documento elaborado pelo Poder Publico, que

aponta e descreve as ações relativas à gestão de resíduos sólidos no âmbito municipal

e regional;
|I-

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:

documento

elaborado pelo

gerenciador dos resíduos e integrante do processo de licenciamento ambiental, que
dos
aponta e descreve as ações relativas ao manejo de residuos sólidos, no âmbito
estabelecimentos e atividades relacionados às categorias estabelecidas anteriormente,
contemplando os aspectos referentes a todas as etapas e ações que constituem a

gestão dos resíduos sólidos.
3.12.1. Dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos

3.12.1.1 Do conteúdo
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and

Os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos devem ser
apresentados ao órgão
ambiental estadual competente (CONSEMA) a cada
os
quatro anos,

=”

em
quo

a)
o)
a)
o)

o)
o)
a)
o)

=

a)
2)

o

A)
o)
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contemplando

seguintes aspectos:
a origem, a quantidade e a
caracterização dos resíduos gerados em seu território;
II- a estratégia geral para
minimização. coleta, transporte, armazenamento, tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos gerados em seu território;
|-

as medidas que conduzam à otimização de recursos, com vista à
implantação de
soluções conjuntas e ação integrada, assegurada a participação da sociedade civil;
IV- as áreas para as futuras instalações de
recebimento, tratamento e disposição final
de resíduos, em consonância com o Plano Diretor e
legislação de uso e ocupação de
solo;
Hll-

V-

o diagnostico da situação gerencial atual e a
proposta institucional para a futura
gestão do sistema;

VI- o diagnostico e as ações sociais, com a
avaliação da presença de catadores nos
lixões e nas ruas da cidade, bem como as alternativas da sua inclusão
social;
VII- o cronograma de implantação, o
programa de monitoramento e demais mecanismos
de acompanhamento das metas do Plano e das medidas e
ações implementadas;
VIll- as fontes de recursos para investimentos,
operação do sistema e amortização de
financiamentos;
IX- as diretrizes estabelecidas nos Planos Estaduais de
Resíduos Sólidos, Recursos
Hídricos e de Saneamento e demais instrumentos de
planejamento;

X- diretrizes técnicas

e procedimentos para o exercício das
responsabilidades dos
de
pequenos geradores
resíduos não classificados como resíduos urbanos, em

conformidade com os critérios do sistema de limpeza urbana local.
3.12.1.2. Da analise e aprovação

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e O Plano
Regional de
Resíduos Sólidos devem ser submetidos aos Comitês da Bacia
Hidrográfica em que se
inserem a sede do município, para analise e ao Conselho
Estadual de Recursos
Hídricos -CRH para aprovação, antes de sua
apresentação ao órgão ambiental
competente, para envio ao CONSEMA.

3.12.2. Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
3.12.2.1, Da obrigatoriedade
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a ser elaborado
pelo
gerenciador dos resíduos é documento obrigatório do processo de licenciamento

ambiental ee deve atender aos critérios estabelecidos pelos
órgãos de saúde e meio
ambiente, e contemplar, no mínimo, os aspectos referentes à geração,

segregação,

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final
dos resíduos gerados pelo empreendimento bem como, a
eliminação dos riscos e a
proteção à saúde e ao meio ambiente.

3.12.2.2. Das condições
I- o horizonte

de planejamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deve
ser compatível com o período de
implantação dos seus programas e projetos e
compatibilizado com o plano vigente, quando houver;
Il- o Plano deve ser elaborado sob a
responsabilidade de profissional de nível superior,
habilitado pelo seu conselho de classe, com
apresentação da Anotação de

Responsabilidade Técnica

-

ART, Certificado de responsabilidade Técnica ou

documento similar:
Hl- O Plano deve conter um
programa de monitoramento e outros mecanismos de

acompanhamento de suas metas, os quais são avaliados e fiscalizados pelos órgãos
estaduais competentes, no âmbito de suas respectivas
atribuições;
IV- os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos devem ser
apresentados aos

órgãos competentes, por ocasião do pedido de licenciamento ou
renovação das
de
suas
atividades.
licenças

3.12.3.Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos
3.12.3.1. Da obrigatoriedade
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos
elaborado e
implementado pelo município é documento obrigatório do processo de licenciamento
ambiental e de renovação de licenças das atividades e
empreendimentos municipais
relacionados aos resíduos urbanos no que se refere à sua
geração, segregação,

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final,
bem como à eliminação dos riscos e à
proteção à saúde e ao meio ambiente.
3.12.3.2. Do conteúdo

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Urbano deve ser
apresentado a cada
quatro anos, contemplando os seguintes aspectos:
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uos gerados, bem como os prazos
a origem, a quantidade e a caracterização dos resíd

máximos para sua destinação;

mento, armazenamento,
Il- a estratégia geral do responsável pela geração, acondiciona
tratamento e disposição final dos residuos sólidos,

reciclagem, coleta, transporte,
da construção civil, com vistas à
inclusive os provenientes dos serviços de saúde e
meio ambiente;
proteção da saúde publica e ao
com vista à implantação de
Ill- as medidas que conduzam à otimização de recursos,
a
ipação da sociedade civil;
soluções conjuntas e ação integrada, assegurada partic
tratamento e disposição final
IV- as áreas para as futuras instalações de recebimento,
de uso e ocupação de
de resíduos, em consonância com o Plano Diretor e legislação

solo;

V- os tipos e a setorização da coleta;
VI- a forma de transporte, armazenamento e disposição final;
as:
VII- a definição e a descrição de medidas e soluções direcionad
a) às praticas de prevenção à poluição;
uos gerados,
b) à minimização dos resíd

por

meio

da

reutilização,

reciclagem e recuperação;

c) a compostagem;
e
d) ao tratamento ambientalmente adequado;
e) à disposição final ambientalmente adequada.

caso de manuseio
Vill- as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no
incorreto ou de acidentes;
e demais mecanismos
IX- o cronograma de implantação, o programa de monitoramento
adas;
de acompanhamento das metas do Plano e das medidas e ações implement
de
X- as fontes de recursos para investimentos, operação do sistema e amortização

financiamentos;

uos Sólidos, Recursos
XI- as diretrizes estabelecidas nos Planos Estaduais de Resíd
Hídricos e de Saneamento e demais instrumentos de planejamento;

striais
3.12.4. Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Indu
3.12.4.1. Da obrigatoriedade
a ser elaborado e
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais
constitui documento obrigatório do processo
implementado pelo gerador dos resíduos,
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de

licenciamento

ambiental

e

de

82

renovação

de

licenças

das

atividades

e

empreendimentos municipais relacionados aos resíduos urbanos no
que se refere à sua
geração, segregação, acondicionamento, armazenamento,
coleta, transporte,
tratamento e disposição final, bem como à
eliminação dos riscos e à proteção à saúde e
ao meio ambiente.

3.12.4.2. Do conteúdo
O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Indus
triais deve contemplar os
seguintes aspectos:
|- a origem, a
quantidade e a caracterização dos resíduos gerad
os, bem como os prazos
máximos para sua destinação;
Il- as formas de separ
ação e coleta interna dos resíduos, de acordo com suas classes e
caracteristicas;
HI- o acondicionamento,
identificação e transporte interno, quando for o
IV- a manutenção de áreas
sua

para

caso;

operação e armazenagem;

V- a apresentação dos resíduos à coleta
externa, quando cabível, de acordo com as

normas pertinentes e na forma
exigida pelas autoridades competentes;
VI- o transporte, tratamento e
destinação dos resíduos, na forma exigida pela legisl
ação
pertinente;

VIl- a forma de coleta, transporte, armazenamento
e disposição final;

VIII- a definição e a descr
ição de medidas e soluções direcionadas:
f) às praticas de prevenção à poluição;

9) à

minimização dos

resíduos gerados,

por

meio

reciclagem e recuperação;

da

reutilização,

h) a compostagem;

ao tratamento ambientalmente
adequado; e
à
j)
disposição final ambientalmente adequada.
IX- as ações preventivas e corretivas a serem
praticadas no caso de manuseio incorreto
ou de acidentes;
i)

X-

o cronograma de impla
ntação, O programa de monitoramento e

demais mecanismos
de acompanhamento das metas do Plano e das
medidas e ações implementadas;
Xl- as gradações de metas estabelecidas
pelas suas associações representativas
setoriais e pelo órgão ambiental;
XII- outras informações, critério do
órgão ambiental.
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3.12.4.3. Dos setores produtivos

São considerados os seguintes setores produtivos:
a) atividade de extração de minerais
b) indústria metalúrgica;

c) indústria de produtos de minerais não-metálicos:
d) indústria de materiais de transporte;

e) indústria mecânica;
f) indústria de madeira, de mobiliário, e de papel, papelão e celulose;

g) indústria de borracha;
h) indústria de couros, peles e assemelhados e de calçados;
i) indústria química e petroquímica;

j) indústria de produtos farmacêuticos, veterinários e de higiene pessoal;
k) indústria de produtos alimentícios;
|)

indústria de bebidas e fumo;

m) indústria têxtil e de vestuário, artefatos de tecidos e de viagem;
n) indústria da construção;

o) indústria de produção de materiais plásticos;
p) industria de material elétrico, eletrônico e de comunicação;

q) indústria de embalagens.

3.12.4.4. De casos especiais
|-

as bolsas de resíduos, caso previstas nos planos de gerenciamento de resíduos

industriais, objetivando o reaproveitamento e o gerenciamento eficiente dos resíduos

sólidos, devem ser constituídas, por ato próprio, de forma a integrar as ações do
município e da sociedade civil;
|- O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais pode prever a destinação
em centrais integradas de tratamento para múltiplos resíduos.

3.12.5. Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

3.12.5.1. Da obrigatoriedade
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

—

PGRSS

a ser

elaborado e implementado pelo gerador deve ser apresentado para analise e aprovação
pelos órgãos do meio ambiente e de saúde, dentro de suas respectivas esferas de

competência e é documento integrante do processo de licenciamento ambiental e
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sanitário e de renovação de licenças, baseado nos princípios da não geração de
resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações

relativas ao seu manejo, e deve contemplar aspectos referentes à geração, segregação,
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final,
bem como a proteção à saúde publica. Estão obrigados a apresentar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde todos os geradores relacionados no
item 17.5. deste documento.

3.12.5.2. Do conteúdo
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deve contemplar

desde a geração até a disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e apresentar
o seguinte conteúdo mínimo:

Identificação do estabelecimento prestador de serviços de saúde;
II- Caracterização e quantificação, por grupo, dos resíduos gerados;
|-

HI- Identificação

dos locais de geração de resíduos do Grupo e descrição dos seus

fluxos internos;

IV- Descrição da forma e dos tipos de recipientes utilizados para acondicionamento dos
resíduos gerados, por Grupo;

V- Descrição

e identificação em planta baixa das instalações para armazenamento de

resíduos, abrigos externos existentes ou a construir, com especificação das condições
de armazenamento por Grupo de resíduos;

VI- Descrição da coleta interna de resíduos, por Grupo, especificando tipo, capacidade
e quantidade de equipamentos utilizados para cada Grupo de Resíduos;

VIl- Descrição e identificação em planta baixa, quando for

o

caso, dos tipos de

tratamento e equipamentos utilizados para cada Grupo de resíduos;
VIll- Descrição, quando houver, do processo de triagem de materiais recicláveis

destacando os tipos de resíduos que são reciclados, forma e local de armazenamento
dos recicláveis, transporte dos recicláveis dentro da unidade geradora, e o destino e
utilização dos resíduos recicláveis com razão social e endereço das empresas que os

«E

CADA

A

coletam;

IX- Descrição, quando houver, do processo de triagem de materiais recicláveis,
destacando os tipos de resíduos reciclados e a forma, local de armazenamento e
transporte dos recicláveis dentro da unidade geradora;

O
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da coleta externa de cada
Grupo e tipo de resíduo, destacando
tipos de
(domiciliar, residuos de serv
iços de saú

X- Descrição
coleta

de, recicláveis, etc.) veículos,
equipamentos e EPI's utilizados, freq
uência e horários de coleta, e o resp
onsável pela
da
execução
coleta (próprio gerador,
município ou empresa contratada,
etc.);
XI- Especificação dos
tipos de tratamento extra unidade
para cada Grupo de resíduo,
com a identificação de cada unid
ade de tratamento,
relação dos equipamentos e
de
instalações
apoio, e descrição do sistema de tratamento e
sua capacidade nominal e
operacional;

XIl- Especificação de
destinação final para cada Grupo de resíduo com
,
identificação da
unidade e capacidade total de
recebimento;

Xill- O cronograma de
implantação,

o programa de monitoramen
to e demais
mecanismos de acom
panhamento das metas do Plano e das
medidas e ações
implementadas;

XIV- Outras informações a critério do
,
órgão ambiental competente.
3.12.6. Dos Planos de Gerenciam
ento de Resíduos de Atividades Rur
ais
3.12.6.1. Da obrigat

oriedade

O Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos de Atividades Rur
ais a ser
elaborado e implementa
do pelo gerador de residuos constitui doc
umento obrigatório do
processo de licenciamento ambiental e de
renovação de licenças das atividades
enquadradas na legislação como
objeto de licenciamento ambiental, e deve
contemplar
desde a sua geração até a sua
disposição final.

3.12.6.2. Do conteúdo

O Plano de Gestão de Res
íduos de Atividades Rurais deve
apresentar os

seguintes aspectos:
|-

a origem, a quantid
ade e a caracterização dos resíduos
gerados;

ll- a forma de coleta,
transporte, armazenamento e disp
osição final;
Hl- a definição e a
descrição de medidas e soluções direcionadas:
a) às praticas de prevenção à
poluição;
b) à minimização dos resíduos
gerados, por meio da reutilização,
reciclagem e recuperação;
c) a compostagem;
d) ao tratamento ambientalmente
adequado; e
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e) à disposição final ambientalmente adequada.
IV- as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de manuseio incorreto
ou de acidentes;

V- o cronograma de implantação, o programa de monitoramento e demais mecanismos
de acompanhamento das metas do Plano e das medidas e
ações implementadas;
VI- outras informações, a critério do órgão ambiental:
a

3.12.7. Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
provenientes de portos,
aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, postos de fronteira e estrutura

similares.
3.12.7.1. Da obrigatoriedade
O Plano de Gerenciamento de Resíduos provenientes de
portos, aeroportos,
terminais rodoviários e ferroviários, postos de fronteira e estrutura similares é o

conjunto
de informações e estratégias integradas de
gestão, registradas em um documento parte
do processo de licenciamento ambiental e sanitário e de
renovação de licenças,
destinado a normatizar os procedimentos operacionais de
gerenciamento de resíduos

sólidos, contemplando os aspectos referentes à geração,
minimização, segregação,
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento,
disposição final,

vigilância e controle, que resultem em condições aceitáveis do ponto de vista sanitário e
ambiental.

3.12.7.2. Do conteúdo
O Plano de Gestão de Resíduos provenientes de
portos, aeroportos, terminais
rodoviários e ferroviários, postos de fronteira e estrutura similares deve

apresentar os

seguintes aspectos:
|-

a origem, a quantidade e a
caracterização dos resíduos gerados;

ll- a forma de acondicionamento, sistema de armazenamento
transitório, numero e
localização dos pontos de coleta:
IIl- instalação de tratamento de resíduos dentro da área de
geração dos mesmos;
IV- sistema de tratamento e/ou disposição final;

V- sistema de controle e monitoramento:
Vi- as ações preventivas e corretivas a serem praticadas

no caso de manuseio incorreto

ou de acidentes;

VII- plano de contingência para residuos
perigosos;
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o

programa de

monitoramento e demais

mecanismos de acompanhamento das metas do Plano e das medidas e ações
implementadas;

IX- outras informações, a critério do órgão ambiental;

3.12.8.Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
3.12.8.1. Da obrigatoriedade
O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve ser elaborado
e implementado em conformidade com o Plano Municipal de Gestão de Resíduos

Sólidos pelos geradores de resíduos da construção civil que possam ser, por força da
profissão ou atividade continuada, considerados geradores habituais, e deve
estabelecer diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades,
em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local, visando
o manejo e a

destinação ambientalmente adequados.

3.12.8.2. Do Plano
O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil é documento integrante
do processo de licenciamento ambiental e de renovação de licenças, baseado nos
princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que
I-

aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, e deve contemplar aspectos
referentes á geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento,
transporte, tratamento e disposição final, bem como aa proteção à saúde publica;
l- os empreendimentos e atividades não enquadrados na legislação como objeto de
licenciamento ambiental, devem apresentar o referido plano, juntamente com o projeto
do empreendimento para analise pelo órgão competente do Poder Publico
Municipal,
em conformidade com o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:

Ill- fica a critério da autoridade competente definir

necessidade de apresentação do
Plano previsto neste documento, quando se tratar de obra ou reforma de pequena
dimensão ou de execução urgente.
a

3.12.8.3. Do conteúdo
O Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil deve contemplar os

seguintes aspectos:
|-

a origem, a quantidade e a caracterização dos resíduos gerados, bem como os prazos

máximos para sua destinação;
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Il- a separação e a coleta interna dos resíduos, de acordo com suas classes e

características;
HI- a

manutenção de áreas para sua operação e armazenagem:

IV- a apresentação dos resíduos á coleta externa, quando cabível, de acordo com as
normas pertinentes e na forma exigida pelas autoridades competentes;

V- o transporte, tratamento e destinação

final dos resíduos, na forma da legislação

pertinente;

Vl-a forma de coleta, transporte,

armazenamento e disposição final;

b) à

y

A

F

VIl- a definição e a descrição de medidas e soluções direcionadas:
a) às praticas de prevenção à poluição;
minimização

dos resíduos

gerados,

por

meio

da

reutilização,

reciclagem e recuperação;

c) a compostagem;
d) ao tratamento ambientalmente adequado; e

e) à disposição final ambientalmente adequada.

VIll- as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de manuseio
incorreto ou de acidentes;

IX- o cronograma de implantação, o programa de monitoramento e demais mecanismos
de acompanhamento das metas do Plano e das medidas e ações implementadas;

X- as gradações

de metas estabelecidas pelas suas associações representativas

setoriais e pelo órgão ambiental.
3.13. Da Informação e da Educação Ambiental
3.13.1. Do Sistema de Informação sobre Resíduos Sólidos.

Fica assegurado, ao publico em geral, o acesso às informações relativas a resíduos
sólidos existentes nos bancos de dados dos órgãos e das entidades da
|-

administração

direta e indireta do município.

ll- Os fabricantes, importadores, empresas titulares do registro e fornecedores de
produtos que, após o seu consumo ou termino de sua vida útil se tornem ou gerem
resíduos potencialmente nocivos à saúde publica ou ao meio ambiente, devem informar
à comunidade sobre os riscos decorrentes de seu manejo, de maneira ostensiva e

adequada. As informações devem estar inseridas nas campanhas publicitárias relativas
aos produtos e serviços;
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Os fabricantes e os importadores de produtos que gerem resíduos potencialmente
nocivos ao meio ambiente devem informar os consumidores sobre os impactos
Illl-

ambientais deles decorrentes, bem como de seu processo de produção, por meio de
rotulagem específica.

3.13.2. Do Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos

Os geradores e/ou órgãos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos
devem informar,
perigosos, considerados prioritários pelo órgão ambiental competente
anualmente ou sempre que solicitado pelas autoridades competentes do município, no
mínimo o que se segue:
|-

Identificação do gerador;

Identificação dos resíduos sólidos- origem, as quantidades de residuos gerados,
ou tratados,
manipulados, acondicionados, armazenados, coletados, transportados
|I-

conforme cada caso especifico, assim como a natureza dos mesmos, classificação,

estado físico, aspecto geral e sua disposição final;
fll- dados sobre o transporte dos resíduos sólidos

—

transportador,

forma de

acondicionamento;

IV- dados sobre a estocagem, tratamento e destino dos resíduos

—

identificação do

local;

V- as medidas adotadas com o objetivo de reduzir

a quantidade e a periculosidade dos

resíduos e de aperfeiçoar tecnicamente o seu gerenciamento;
VI- as instalações de que dispõem e os procedimentos relacionados ao gerenciamento
de residuos;

VII- os dados que forem julgados necessários pelos órgãos competentes.
3.13.3. Da Educação Ambiental
sobre
Compete ao Poder Publico fomentar e promover a educação ambiental
resíduos sólidos, inclusive por meio de convênios com entidades públicas e privadas,

contemplando ações que estimulem:
|-

o gerador eliminar desperdícios e a realizar a triagem e a seleção dos resíduos

sólidos;
|lHII-

oo consumidor a adotar praticas ambientalmente saudáveis de consumo;

o gerador e o consumidor a aproveitarem os resíduos gerados;
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IV- a sociedade a corresponsabilizar-se pelo consumo de produtos e pela disposição
dos resíduos;

V- o setor educacional a incluir, nos planos escolares, programas educativos sobre
praticas de prevenção da poluição e minimização dos resíduos gerados;

VI- promover a implantação, em parceria com instituições de ensino e pesquisa e

organizações não-governamentais, de Programa Municipal de Capacitação de Recursos
Humanos com atuação na área de residuos sólidos;

VIl- promover ações que conscientizem e discipline os cidadãos para o adequado uso
do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos.
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ANEXOS

5.1.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO ATERRO EM VALAS MUNICIPAL

5.2.

PLANTA DA SITUAÇÃO ATUAL DE OCUPAÇÃO DO ATERRO EM VALAS

5.3. PLANTA DA

ÁREA DE EXPANSÇÃO DO ATERRO EM VALAS

5.4.

PLANTA DO SISTEMA DE VARRIÇÃO PÚBLICA

5.5.

PLANTA DE LOCLAIZAÇÃO DOS COLETORES PUBLICOS

5.6.

PLANTA DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

5.7.

PLANTA DO GALPÃO PARA MINKUSINA DE COMPOSTAGEM

5.8.

PLANTA DA MINI-USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHOS

5.9.

PLANTA DE
IMPLANTAÇÃO DA MINI-USINA DE ENTULHOS, RECICLAGEM E
COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS
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