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Apresentação 

 

A geração de resíduos sólidos é um fenômeno de ocorrência praticamente 

inevitável, podendo ser ocasionado por força da natureza e por ação antrópica, 

podendo causar prejuízos irreversíveis ao estado anterior do ambiente, em potencial 

conforme o agente poluidor. Partindo deste princípio e com o amplo acesso à 

informação dos dias atuais, aumenta a percepção da sociedade civil para uma gestão 

mais sustentável do meio ambiente. No fim dos anos 80, foram elaborados mais de 

100 projetos de lei no Brasil, os quais atualmente encontram-se adensados a um 

único documento, que dispõe sobre princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes 

para a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em todo o 

território nacional, o qual foi finalizado e aprovado em 02 de agosto de 2010 – Lei 

12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regulamentada 

pelo Decreto no 7.404 de 23 de dezembro de 2010. A Lei 12.305/2010, determina 

que “A elaboração de plano municipal de gerenciamentode resíduos sólidos, nos 

termos previstos por esta Lei, é condição para os Municípios terem acesso a recursos 

da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou 

fomento para tal finalidade”. 

Para os efeitos deste Plano, define-se como Plano de gerenciamento resíduos 

sólidos “o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 

sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 

social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”, e o 

município de Nova Maringá é uma cidade que busca a alta qualidade de vida, 

incorporando saúde, bem estar, justiça, prosperidade econômica e social, nutridos por 

um ambiente saudável e natural. 
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Introdução 

 

Este Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos destina-se a fornecer 

subsídios para o Município de Nova Maringá estabelecendo programas para prevenir, 

reutilizar e compostar resíduos, metas de melhorias, entre outros programas de 

gestão de resíduos sólidos para os próximos 20 anos, conforme a Lei Nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010.  

Este PGRS é dirigido a três áreas distintas, mas interconectadas ao sistema de 

gerenciamento de resíduos: Prevenção de Resíduos e Reciclagem, Deposição por 

Longos Períodos e todos os demais Resíduos. 
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Caracteristica do município 

1. Contextualização Regional 

1.1 História 

A região foi trabalhada por seringueiros. Na década de sessenta, 

instalaram-se as primeiras fazendas. O fundador do núcleo de colonização, Sr. 

Antonio José da Silva que deu origem ao município de Nova Maringá, português 

de nascimento, que deixou a cidade de Maringá no norte do Estado do Paraná, 

para estabelecer raízes nesta porção territorial mato-grossense. 

Em 26 de agosto de 1969, Antonio José da Silva lançou as bases de fundação da 

localidade, à qual deu o nome de Nova Maringá.  

O nome escolhido pelo colonizador faz homenagem à cidade de Maringá, o 

termo também foi inspirado na canção Maringá, de autoria do compositor Joubert 

de Carvalho, feita em 1931. A canção é de apelo nativista e fala, segundo 

depoimento do próprio autor, de uma certa Maringá, corrutela de Maria do Ingá, 

personagem principal da melodia. 

O maior fluxo de colonização na localidade ocorreu em 1978. Dentre os 

pioneiros destacam-se Rosa Camacho de Souza, Pedro Trizzotte do Nascimento. 

Rodrigo Ralla, Altair Bertolo e outros. 

 

1.2 Localização 

O município de Nova Maringá Localiza-se a uma latitude 13º01'33" sul e a 

uma longitude 57º04'26" oeste, estando a uma altitude de 370 metros. Possui 

uma área de 11.556,5 km² conforme o institudo de Instituto Brasileiro de 

Geografi a e Estatística – IBGE (2015), a figura 1 abaixo mostra a localização do 

município de Nova Maringá dentro do Estado de Mato grosso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude


Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

3 

Prefeitura Municipal de Nova Maringá 

 

 

Figura 1-localização município de Nova Maringá-MT 

 

1.3 Acesso 

O município de Nova Maringá é cortado pela MT 160. O município está a 

396,60 km da Capital do estado.   

 

1.4 Geografia 

O município se encontra a 370 metro de altitude. Sua Mesorregião é o 

Norte Mato-grossense e Microrregião  Arinos. 

  A sua formação Geológica - Coberturas não dobradas do Fanerozóico; 

Bacia Hidrográfica – Bacia Amazônica; . O seu relevo é o Planalto do Parecis . 

Clima predominante - Tropical quente sub- úmido, com 04 meses de seca, 

de maio a agosto. Precipitação anual de 2.250 mm, com intensidade máxima em 

janeiro, fevereiro e março.  

Temperatura média anual 22ºC. Maior máxima 38ºC, menor mínima 0ºC. 

 

1.6 Bioma 

O município de Nova Maringá  – MT está inserido dentro do bioma Cerrado 

e Amazônia. 
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A vegetação predominante é constituída por espécies do tipo tropófilas 

(vegetais adaptados às duas estações distintas, como ocorre no Centro-Oeste), 

além disso, são caducifólias (que caem as folhas no período de estiagem) com 

raízes profundas. A vegetação é, em geral, de pequeno porte, com galhos 

retorcidos e folhas grossas. Em geral, os solos são pobres e muito ácidos. Até 

1970, o cerrado era descartado quanto ao seu uso para a agricultura, mas com a 

modernização do campo, surgiram novas técnicas que viabilizaram a sua 

ocupação para essa finalidade. 

Já o bioma amazônia o principal tipo de vegetação é a floresta ombrófila 

densa, normalmente composta por árvores altas e relacionada a um clima 

quente e úmido. 

 

2. Aspectos sócio econômicos 
 

Buscou-se a partir de informações e indicadores, como, IDHM, renda per 

capita, taxa de pobreza, analfabetismo, industrialização e agronegócios, 

apresentar um perfil socioeconômico do município, apresentando-se algumas de 

suas particularidades. 

Para isso, tomou-se como referências o Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil (2013), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2010), 

o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e o Instituto  Nacional  de 

Estudo e Pesquisa (INEP). 

 

2.1. Demografia 

 

A evolução demográfica no Município de Nova Maringá, apresenta uma 

taxa decrescente desde 1991 a 2000, correspondendo a -0,48%. Do ano de 2000 

a 2010 houve um crescimento de 5,25%da população. Atualmente o município 

possui uma população estimada de 7.975 habitantes com taxa de crescimento de 

de 2010 a 2017 (IBGE, 2017). A Figura 2 representa graficamente a evolução do 

crescimento populacional do município. 



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

5 

Prefeitura Municipal de Nova Maringá 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 2017. 

Figura 2. Crescimento populacional do município de Nova Maringá, no período 

de 1991 a 2017 

 

2.2. Desenvolvimento humano 

O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) tem como 

objetivo contribuir para o combate à pobreza e a desigualdade, o fortalecimento 

da governança democrática, o crescimento econômico e o desenvolvimento 

humano e sustentável, tendo como um dos parâmetros mais importantes o 

índice de desenvolvimento humano (IDH), em vista que o mesmo pode ser 

utilizado também para se questionar as opções políticas nacionais, perguntando 

como dois locais com a mesma renda per capita podem resultar em diferentes 

índices de desenvolvimento humano. O IDH representa a medida média atingida 

em algumas dimensões chave do desenvolvimento humano, como uma vida 

longa e saudável, boa educação e um padrão decente de vida. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), mede a 

evolução humana com base nas mesmas três dimensões: renda (IDH-R), 

educação (IDH-E) e longevidade (IDH-L). O IDH-R é medido pela renda per 

capita, a partir do Censo do IBGE, o IDH-E é medido a partir de dois indicadores, 

a escolaridade da população adulta e fluxo escolar da população jovem e 

finalmente, o IDH-L mede a expectativa de vida ao nascer, calculada por método 

indireto, a partir dos dados dos Censos do IBGE. Esses valores variam de 0 a 1, 
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sendo a posição mais próxima de 1 correspondente ao maior desenvolvimento 

humano de um município. 

A Tabela 1 apresenta a evolução do IDH de Nova Maringá. 

Tabela 1. Evolução do IDH de Nova Maringá- 1991, 2000 e 2010 

Informação 
Ano 

1991 2000 2010 

IDH-E 0,099 0,217 0,509 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 12,43 16,96 35,08 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 8,65 63,92 92,76 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 22,11 24,14 79,34 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 5,03 9,82 47,34 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 0,00 0,00 25,91 

IDH-L  0,701 0,762 0,815 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,07 70,71 73,88 

IDH-R  0,628 0,650 0,702 

Renda per capita (em R$) 397,90 456,34 629,46 

IDH-M 0,352 0,475 0,663 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

2.3. Educação 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo 

Inep em 2007 e representa um só indicador de dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de 

desempenho nas avaliações, em uma escala de zero a dez. É uma ferramenta 

para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) para a educação básica, (INEP, 2016). 

A Tabela 2 apresenta a evolução do IDEB de Nova Maringá/MT. 

 

Tabela 2. Evolução do IDEB do município de Nova Maringá, no período de 

2005, 2007, 2009, 2011 e 2013. 

Ensino Fundamental Regular Rede 
IDEB 

2005 2007 2009 2011 2013 

Anos Iniciais (4° á 5° ano) 

Estadual  3,5 4,5 5,4 - *** 

Municipal  2,6 4,4 4,5 5,5 5,6 

Pública 2,8 4,5 5,0 5,5 5,6 
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Anos Finais (8º á 9° ano) 

Estadual  3,6 4,7 4,0 4,0 3,8 

Municipal  2,5 4,1 4,4 - *** 

Pública 2,9 4,5 4,2 4,2 3,8 

Fonte: INEP, 2016. 

 

O município possui, segundo dados do censo escolar de 2015, um total de 

1.116 alunos matriculados em instituições de ensino (INEP, 2015), distribuindo-

se conforme mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3. Número de alunos matriculados na rede municipal, estadual e 

privada no período de 2015 

Período 
Rede 

Municipal Estadual Privada Total 

Educação 
Infantil 

Creche 155 0 0 155 

Pré-escola      167 0 0 167 

Ensino 
Fundamental 

1° á 5° Ano  404 133 0 537 

6° á 9° Ano  97 359 0 456 

Ensino Médio 0 0 0 0 

Educação Profissional (Nível Técnico) 0 0 0 0 

     
Tabela 3. Número de alunos matriculados na rede municipal, estadual e 

privada no período de 2015 

(continuação) 

EJA (presencial) 
Fundamental ² 14 40 0 54 

Médio ² 0 0 0 0 

EJA (semi-
presencial) 

Fundamental 0 0 0 0 

Médio  0 0 0 0 

Educação 
Especial 

Creche 1 0 0 1 

Pré-escola 1 0 0 1 

1° á 5° Ano  8 5 0 8 

6° á 9° Ano  1 2 0 3 

Médio 0 4 0 2 

Educação Profissional (Nível Técnico) 0 0 0 0 

EJA Fundamental ¹,² 0 1 4 5 

EJA Médio ¹,² 0 0 5 5 

¹ Inclui os alunos do Ensino Médio Integrado e Ensino Médio Normal/Magistério 

² Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional 

Fonte: INEP, 2015. 
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2.4. Estabelecimentos de saúde 

 

O município de Nova Maringá conta com 9 unidades de saúde, dentre elas, 

postos de saúde, clínicas especializadas, consultórios conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4. Número de unidades de saúde 

 

Número de estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento 

 Dez/2009 

Tipo de estabelecimento Público 
Filantropi

co Privado 
Sindica

to Total 

Central de Regulação de Serviços de Saúde 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  
Centro de Atenção Hemoterápica e ou 
Hematológica 

               
-                 -  

               
-  

               
-  

                
-  

Centro de Atenção Psicossocial 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Centro de Apoio a Saúde da Família 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Centro de Parto Normal 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 
              

3                 -  
               

-  
               

-  
                

3  
Clinica Especializada/Ambulatório 
Especializado 

              
1                 -  

               
-  

               
-  

                
1  

Consultório Isolado 
               

-                 -  
              

3  
               

-  
                

3  

Cooperativa 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  
Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia 
Popular 

               
-                 -  

               
-  

               
-  

                
-  

Hospital Dia 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Hospital Especializado 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Hospital Geral 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  
Laboratório Central de Saúde Pública - 
LACEN 

               
-                 -  

               
-  

               
-  

                
-  

Policlínica 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Posto de Saúde 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Pronto Socorro Especializado 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Pronto Socorro Geral 
              

1                 -  
               

-  
               

-  
                

1  

Secretaria de Saúde                               -                                                
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-  -  -  -  

Unid Mista - atend 24h: atenção básica, 
intern/urg 

               
-                 -  

               
-  

               
-  

                
-  

Unidade de Atenção à Saúde Indígena 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 
Terapia 

               
-                 -  

              
1  

               
-  

                
1  

Unidade de Vigilância em Saúde 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Unidade Móvel Fluvial 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  
Unidade Móvel Pré Hospitalar - 
Urgência/Emergência 

               
-                 -  

               
-  

               
-  

                
-  

Unidade Móvel Terrestre 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Tipo de estabelecimento não informado 
               

-                 -  
               

-  
               

-  
                

-  

Total 
              

5                 -  
              

4  
               

-  
                

9  

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 
10/04/2010. 

    Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços 
ao SUS 

    

O município de Nova Maringá possui atualmente 12 leitos hospitalares. 

São atendidas dentros das unidades aproximadamente 25 pessoas por dia, ao 

todos são atendidas 1500 pessoas ao mês. 

Segue a tabela da quantidade de funcionários existente nas unidades de 

saúde no município de Nova Maringá-MT. 

 

Tabela 5-Quantidade de Funcionários existente no setor da saúde 

 

Funcões Quantidade 

Secretária de saúde  01 

Técnico de Enfemagem 12 

enfermeiro 07 

Dentista  03 

Auxiliar de dentista 02 

Farmaceutico 01 

Medico  03 

Écnico de raio X 01 

ACS/ACE 16 16 
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Admistrativo e serviços gerais 22 

Motorista 09 

  

                 Fonte Prefeitura de Nova Maringá –MT Secretaria de Saúde 2017 

 

2.4.1. Natalidade 

 

Os dados sobre a quantidade de nascimentos são importantes, tanto sob 

aspecto demográfico quanto de saúde, por possibilitar a construção de diversos 

indicadores, tais como taxas de natalidade e de fecundidade, e a análise da 

situação da saúde. A Figura 3 apresenta o número de nascidos vivos por 

ocorrência do município, segundo dados do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) e DATASUS, sendo uma informação importante para a 

determinação do comportamento reprodutivo das mulheres segundo a faixa de 

idade. 

 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos(SINASC), 2015. 

Figura 3. Número de nascidos vivos por ocorrência no período 2000 á 2014 
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2.4.2. Mortalidade 

As informações sobre a mortalidade permitem conhecer os níveis e 

padrões de mortalidade da população, e tem fundamental importância na 

elaboração das projeções populacionais. 

O número de óbitos infantis (menores de um ano) no período de 2000 a 

2014 totalizou 22, conforme Tabela 6. A principal causa dos óbitos foi devido a 

afecções originadas no período perinatal (15 casos no total), vale ressaltar que 

não são contabilizados os casos de aborto, já que é um dado relevante pois 

sabe-se que há um grande índice de grávidas com idades inferiores a 14 anos, as 

quais assumem um peso maior a vulnerabilidades como esta. 

 

Tabela 6. Óbitos Infantis no período de 2000 á 2013 

Causas  Número de Óbitos 

I. Alguma doença infecciosa e parasitária 1 

    X. Doenças do aparelho respiratório 1 

   XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 15 

   XVII. Malforamação congênita e anomalia 

cromossomicas 3 

 XX. Causas externas de mobidade e mortalidade 1 

Total 22 

Fonte: DATASUS, 2015. 

 

No mesmo período (2000 a 2014), foram registrados 330 óbitos no 

município. As principais causas foram externas de morbidade e mortalidade, 

(incluem-se acidentes, quedas, afogamentos),  totalizaram 97 casos, seguidos de 

doenças do aparelho circulatório com 67 casos. A Tabela 7 apresenta os óbitos 

por categoria CID-10 (Classificação Internacional de doenças). 

 

Tabela 7. Óbitos por categoria CID-10 no período de 2000 á 2014 

Causas  Número de Óbitos 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 13 

Neoplasia 25 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabolicas 12 

Doenças do sistema nervoso 2 
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Doencas do aparelho circulatório 20 

Doenças do aparelho circulatório 67 

Doenças do aparelho digestivo 8 

Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 4 

Doença do aparelho geniturinario 1 

Grasvidez,parto puerpério 1 

 Algumas  afecções originadas no período perinatal 16 

malformação congênita, deformidades e anomaial cromossômicas 4 

 sint, sin e ach anorm clín e lab, ncop 30 

causas externas de morbidade e mortalidade 97 

Sint sinais e achados anormais exames clínico e laboratorial 2 

Total 330 

Fonte: DATASUS, 2015. 

 

2.5. Economia 

 

A base econômica do município é caracterizada pelo predomínio da 

agropecuária, indústria, serviços e em destaque o turismo, conforme Tabela 8, 

sendo os setores mais representativos: agropecuário e serviços. 

 

Tabela 8. Produto Interno Bruto em 2012 

Ramo PIB (em mil reais) 

Agropecuária 186.193 

Indústria 33.489  

Serviços                   64.960  

Fonte: IBGE, 2010. 

 

O índice de Gini consiste em um instrumento usado para medir o grau de 

concentração de renda, apontando as diferenças entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos, tendo que quanto mais próximo de 1 maior é a 

desigualdade de renda, (Atlas, 2013). A Tabela 9 apresenta os índices de renda 

do município. 
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Tabela 9. Índices de Renda 

Renda, pobreza e 

desigualdade 

Período 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 397,90 456,34 629,46 

% de extremamente pobres 4,48 5,75 2,39 

% de pobres 29,76 23,91 8,53 

Índice de Gini 0,56 0,55 0,49 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP (apud Atlas, 2013) 
 
 
 

2.5.1 Despesa econômica  

O município de nova maringá possui uma despeza ecomonica corrente no 

valor de R$ 22.167.791,56 (incluindo os serviços e limpeza urbana ), tendo o 

ano de 2016 como referencia . 

 

3. Situação do Saneamento básico 

 

Saneamento básico abrange aspectos referentes ao abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais, e situação 

dos resíduos sólidos. A atual situação de cada um dos elementos que compõem o 

saneamento básico no município permite uma análise da dimensão das políticas 

públicas atuantes em cada setor. 

3.1. Abastecimento de Água 

 

O abastecimento de água no município é realizado por meio de 

administração direta pela Prefeitura Municipal de Nova Maringá. 

O munícipio possui consumo médio de água 265 m³/ano, com o total de 

ligações (incluindo ativas e inativas) de 1.104, destas 773 são ativas. O 

município possui 50% de hidrometação.  A captação é realizada em poço tubular 

profundo e fio d’água sem barragem de nível. 

Em relação a qualidade da água fornecida, a portaria 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde é atendida parcialmente. 
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3.2. Esgotamento Sanitário 

 Segue a tabela 10 referente a situação de esgotamento do município de 

nova maringá referente ao ano de  1991 a 2010, conforme o Datasus.  

 

 

Tabela 10-Rede geral de esgoto ou pluvial por domicílio 

Rede geral de esgoto ou 

pluvial por domicílio  

Período 

1991 2000 2010 

Rede geral de esgoto ou 

pluvial 
- 1 375 

Fossa séptica  - 2 8 

Fóssa rudimentar - 974 1.460 

vala  4 - 

Outros Escoadoro - 1 9,0 

Não sabe o tipo de  

Escoadoro 
- - - 

Não tem instalação Sanitária - 37 20 

Total - 1.019 1.872 

Fonte: Datasus/Ministério da Saúde 
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4. Arcabouço Legal 

 

Os princípios jurídicos definidos por leis nacionais, estaduais e municipais 

sobre a gestão de resíduos sólidos produzidos pela população ou industria estão 

elencados neste item.  

 

4.1. Classificação dos resíduos 

Para que haja uma melhor compreensão dos mecanismos adotados para a 

gestão dos resíduos sólidos gerados no município, utilizamos a classificação dos 

resíduos de acordo com a NBR 10.004/2004, que os classificam quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. 

 

a) Resíduos classe I – Perigosos 

Compreende a esta classe aqueles resíduos que apresentam periculosidade 

em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podendo 

apresentar inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade 

ou outras características como:  

 risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices;  

 riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada. 

 

b) Resíduos classe II – Não perigosos 

Pertencem a esta classificação os resíduos listados na Tabela 11. 
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Tabela 11. Classificação dos resíduos classe II – não perigosos 
Descrição do resíduo 

Resíduo de restaurante (restos de alimentos)  

Sucata de metais ferrosos 

Sucata de metais não ferrosos (latão etc.)  

Resíduo de papel e papelão  

Resíduo de plástico polimerizado 

Resíduos de borracha 

Resíduo de madeira 

Resíduo de materiais têxteis 

Resíduos de minerais não-metálicos 

Areia de fundição 

Bagaço de cana  

Outros resíduos não perigosos 

Fonte: ABNT - NBR 10004/2004 

 

b.1)  Resíduos classe II A – Não inertes 

São os resíduos que não apresentam periculosidade, porém não são 

inertes; podem ter propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade 

ou solubilidade em água. São basicamente os resíduos com as características do 

lixo doméstico. 

 

b.2) Resíduos classe II B – Inertes 

São aqueles que, ao serem submetidos aos testes de solubilização (NBR 

10.007/2004 da ABNT), não tem nenhum de seus constituintes solubilizados em 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. Isto significa que 

a água permanecerá potável quando em contato com o resíduo. Muitos destes 

resíduos são recicláveis. Não se degradam ou não se decompõem quando 

dispostos no solo, pois se degradam muito lentamente. Estão nesta classificação, 

os entulhos de demolição, pedras e areias retirados de escavações. 

Os Resíduos de Construção Civil (RCC) a partir da Resolução CONAMA nº 

307/2002 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão destes 

resíduos, que são classificados da forma a qual a Tabela 12 destaca.   
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Tabela 12.Classificação dos RCC de acordo com o CONAMA nº 307/2002. 
Classe  Definição 

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 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

B 
São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plástico, madeira, papel, 

papelão, metais, vidro, embalagem de cimento e outros. 

C 
São os resíduos em que não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem, ou recuperação. 

D 

São resíduos perigosos, oriundos do processo de construção, tais como: tintas, 

solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e 

reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) também possuem classificação 

própria (Tabela 13), de acordo coma CONAMA nº 358/2005 temos: 

  

Tabela 13. Classificação dos resíduos de acordo com o CONAMA nº 358/2005. 
Grupo Definição  Exemplos 

A 

Resíduos com a possível presença de 

agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar 

risco de infecção. 

Culturas e estoques de microrganismos, resíduos 

de fabricação de produtos biológicos. 

B 

Resíduos contendo substâncias 

químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio 

ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e 

toxicidade. 

Produtos hormonais e antimicrobianos; resíduos 

contendo metais pesados; reagentes para 

laboratório. 
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Tabela 13. Classificação dos resíduos de acordo com o CONAMA nº 358/2005. 

(continuação) 

Grupo Definição  Exemplos 

C 

Quaisquer materiais resultantes de 

atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades 

superiores aos limites de eliminação 

especificados nas normas da 

Comissão Nacional deEnergia 

Nuclear (CNEN) e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não 

prevista. 

Materiais resultantes de laboratórios de pesquisa e 

ensino na áreade saúde, laboratórios de análises 

clínicas e serviços de medicina nuclear e 

radioterapia que contenhamradionuclídeos em 

quantidade superior aos limites de eliminação. 

D 

Resíduos que não apresentem risco 

biológico, químico ou radiológico à 

saúde ou aomeio ambiente, podendo 

ser equiparados aos resíduos 

domiciliares. 

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes 

higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto 

alimentar de paciente, material utilizado em 

antissepsia e hemostasia de venóclises, equipo de 

soro. 

E 
De maneira geral materiais 

perfurocortantes ou escarificantes. 

Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 

de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 

capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; 

espátulas; e todos os utensílios de vidro 

quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 

sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

4.2. Leis nacionais 

 
No âmbito de leis, são seguidos prioritariamente as diretrizes preconizadas 

na Lei 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Esta Lei possui objetivos definidos em seu art. 7° que de forma geral visa a 

implantação da gestão integrada de resíduos sólidos, de modo a abranger 

aspectos como o estímulo a adoção de padrões sustentáveis incentivando a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem; também buscando a adoção, 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas. Cabendo também ao 

município ou prestadora de serviço assegurar a regularidade, continuidade, 
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funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, e unir-se a comunidade empresarial 

para que haja uma cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 

resíduos sólidos.  

No que tece a seção ii desta Lei no art. 30, temos que é instituída a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 

implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante 

as atribuições e procedimentos previstos na mesma Lei. Os objetivos que 

pretende-se alcançar com a descentralização da responsabilidade de acordo com 

o parágrafo único do art. 30 são: 

 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos tem por objetivo:  

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e 

sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com 

os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, 

direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou paraoutras cadeias 

produtivas;  

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de 

materiais, a poluição e os danosambientais;  

IV - incentivar a utilização de insumos de menor 

agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;  

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o 

consumo de produtos derivados demateriais reciclados e recicláveis;  

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem 

eficiência e sustentabilidade;  

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade 

socioambiental. (Lei nº12.305, 2010) 

 

A esta responsabilidade compartilhada cabe a Prefeitura Municipal ações 

que visem a fiscalização destes procedimentos, de modo a implementar e 

assegurar esta prática.  

A PNRS ainda prevê a implantação do mecanismo de logística reversa nos 

municípios, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010 entre outras 



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

20 

Prefeitura Municipal de Nova Maringá 

 

providências cria o Comitê orientador para a implantação dos sistemas de 

logística reversa. Este decreto define este instrumento como:  

 

[...]instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 

ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada. (Decreto nº 7.404, 2010) 

 

No Art. 33 da PNRS orienta ainda como deverão se estruturar as empresas 

que utilizam produtos passiveis de aplicação da Lei, da seguinte maneira: 

 

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas 

de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 

consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como 

outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo 

perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos 

perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 

normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e 

de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (Lei nº 

12.305, 2010)  

 

Referente a logística reversa a Lei é clara no que diz respeito ao disposto 

em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados 

entre o poder público e o setor empresarial, estendido a produtos 

comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, defensivos 

agrícolas, pneus, óleos lubrificantes, e aos demais produtos e embalagens, 

considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública 

e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Dentro deste raciocínio faz-se 

necessário enfatizar que cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e 
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comerciantes dos produtos passíveis desta logística tomar todas as medidas 

necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema sob 

seu encargo, podendo, entre outras medidas:  

 

 implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

 disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

 atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

 

Aos consumidores caberá a devolução após o uso, aos comerciantes ou 

distribuidores, dos produtos e das embalagens dos produtos que são passíveis 

deste sistema. E aos comerciantes e distribuidores efetuar a devolução aos 

fabricantes ou importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos. 

E por fim caberá aos importadores e fabricantes a reutilização ou reciclagem, dos 

materiais passíveis deste tratamento, e destinação final dos rejeitos, que 

obrigatoriamente, deverá ser ambientalmente correta na forma estabelecida pelo 

órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e, se 

houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, já que são 

estes que serão responsáveis pelo ciclo de vida do produto em questão.  

 A PNRS ainda marca a obrigatoriedade da disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, que deveria ser implantada em até 4 (quatro) anos após 

a data de publicação da Lei, que ocorreu em 2010, ou seja, até agosto de 2014 

todos os municípios brasileiros teriam a obrigação de dispor seus rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 

riscos à saúde pública, à segurança e minimizar os impactos ambientais 

adversos. A disposição como explicitada na Lei não obriga que o município de 

início opere um aterro, mas que busque entre outras alternativas como 

consórcios intermunicipais de resíduos ou aterros privados.  
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4.3. Leis estaduais 

 

No estado de Mato Grosso em termos de lei aplicada sobre a gestão dos 

resíduos sólidos, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei n° 7.862/2002, que 

faz referência a gestão integrada dos resíduos nos municípios, trata sobre as 

unidades geradoras, transportadoras e receptoras de resíduos, que deverão ser 

projetadas, implantadas, operadas e monitoradas, e no encerramento de suas 

atividades, de acordo com a aprovação prévia do órgão ambiental estadual, que 

é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA - 

MT). Ainda em relação as unidades citadas, faz-se obrigatória a permanência de 

um técnico responsável pelas operações do dispositivo de disposição de resíduos 

sólidos adotado.  

Em relação a exportação e transporte de resíduos, dependerá de 

autorização prévia da SEMA, e seguirão os seguintes critérios citados no Art. 17 

da lei: 

§ 1º Somente será permitida a importação de resíduos sólidos 

recicláveis. 

§ 2º Os resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso somente 

poderão ser exportados para outros Estados da Federação mediante 

prévia autorização do órgão ambiental do Estado importador; 

§ 3º Não será permitido importar resíduos sólidos perigosos (Lei nº 

7.862, 2002) 

 

O CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente) na Resolução nº 

01/2009 dispos sobre as unidade volantes de coleta de embalagens vazias de 

agrotóxicos. É importante frisar que esta resolução foi publicada antes da PNRS, 

portanto aspectos da PNRS prevalecem sobre a Resolução nº 01/2009, e neste 

caso o mais restritivo prevalece. 

A Resolução nº 01/2009 designa o Instituto de Defesa Agropecuária 

(INDEA – MT) como responsável pela análise de solicitações para a operação da 

unidade volante de embalagens vazias de agrotóxicos, e ainda indicar central ou 

posto ao qual a unidade estará vinculada. Também é de responsabilidade do 

INDEA – MT cientificar a SEMA do pedido. As empresas que comercializam 
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agrotóxicos e afins, na região, são responsáveis pelo custeio da 

operacionalização das unidades volantes, centrais e/ou postos associados.  

 

4.4. Leis municipais 

 

O município de Nova Maringá possui um conjunto de procedimentos legais 

os quais instruem as adequadas ações e atividades, de modo a preservar o meio 

ambiente em que está inserido. 

O art. 84° da Lei Complementar nº 293/2003 que “dispõe sobre o código 

de postura do município de Nova Nova Maringá e dá outras providências”, trata a 

cerca do recolhimento do lixo: 

Art. 84. O lixo das habitações será recolhido em vasilhames  

apropriadas ou acondicionadas em sacos plásticos apropriados para 

tal  e de acordo com a capacidade, dimensão e material 

estabelecidos pelo órgão de limpeza pública da prefeitura e deverão 

ser mantidos em boas condições de utilizações.  

A Lei Complementar nº 592/2010 que “dispõe sobre a gestão de sistema 

de  limpeza urbana de Nova Maringá/MT e dá outras providências”, no art. 2° 

classifica os serviços de limpeza urbana: 

Art. 9 - Endende-se por Manuseio de resíduos o conjunto das 

atividades e infra-estrutura domésticas até à sua oferta no 

logradouro, para ser coletado pelo órgão ou entidade municipal 

competente. 

 

O art. 7° da mesma lei trata sobre os resíduos sólidos urbanos  

identificados pelo RU  abrangem:  

I –O lixo domicíliar ou doméstico produzido em habitação 

unifamiliar ou multifamiliar com característica não perigosas, 

especialmente aquele proveniente das atividades de preparação de 

alimentos ou da limpeza regular desses locais; 

II-os bens inservíveis oriundos de habitações unifamiliar ou 

multifamiliar, especialmente peças de mobília, eletrodomésticos ou 

assemelhados, cuja forma ou volume os impeçam de ser removidos 

pelo veículos da coleta domiciliar regular. 

III- os resíduos de poda de mantenção de jardim, pomar ou horta 

de habitação unifamiliar ou multifamiliar, especialmente troncos, 

aparas, galhadas e assemelhados, de acordo com as quantidades e 
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periodicidade estabelecidas pelo órgão ou entidade municipal 

competente; 

 

Art. 10 – A coleta, transporte e destinação do lixo público gerado 

na execução dos serviços de limpeza urbana serão de 

responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. 

O art. 46° da mesma lei trata sobre a remoção de entulhos de obras domesticas   

Art. 46 – é terminantemente proibido abandonar ou descarregar 

entulhos de obras e restos de apara de jardins, pomares e hortas 

em logradouros e outros espaços públicos do município ou em 

qualquer terreno privado, sem prévio lincenciamento junto ao órgão 

ou entidade municipal competente e consentimento do proprietário. 
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Situação dos resíduos sólidos 

5. Dados gerais e caracterização dos resíduos sólidos 

 

As informações de quantidade, tipo de resíduos gerados e alternativas de 

disposição de um município, servem como indicadores para auxílio na escolha de 

técnicas e estratégias de manejo mais adequadas as possibilidades locais, 

considerando ainda os costumes e a cultura local. 

 

5.1. Composição Gravimétrica 

Na primeira quinzena de Abril de 2017 a empresa Marcio Souza Faria 

Eireli-Me  realizou a análise da composição gravimétrica dos resíduos domiciliares 

do município de Nova Maringá –MT, teve como objetivo estudar de forma 

representativa a quantidade de resíduos produzida no município, de acordo com 

seus componentes, objetivando-se ainda determinar a quantidade de resíduos 

per capita, visando-se indicar uma média por pessoa de resíduos gerados por 

dia, mês ou ano. Esse dado tem grande relevância quando há a necessidade de 

planejamento de ações, sejam elas de curto ou longo prazo. 

Essa caracterização utilizou uma equipe técnica composta por uma 

engenheira Sanitaria e Ambiental especialista em manejo de resíduos sólidos, e 

quatro trabalhadores experientes munidos de Equipamentos de Proteção 

Individual (luvas, mascaras e calçado de segurança), utensílios (sacos plásticos 

de 100 litros, lonas de 16 m² e balança para pesagem). 

A origem deste tipo de resíduo se da nas residências e estabelecimentos 

comerciais da zona urbana. 

 

5.1.1. Passos do Estudo 

 

1. Seleção de bairros na área urbana; 

2. Delimitação das amostragens conforme regiões analisadas: 
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a. Zoneamento1: representada pelos bairros Euroupa , Jardim 

América , São Pedro e Seringal.  

b. Zoneamento2: representada pelos bairros centros, Jardim 

Tropical, Mario Duilho Henry e Jardim Mayra. 

3. Coleta nos locais pré-determinados por zoneamento.  

4. Recepção dos resíduos na Usina de Triagem, local pré-determinado 

para os procedimentos do estudo. 

 

 

Figura 4 – chegada dos resíduos  
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5. Abertura dos sacos de resíduos  

 

Figura 5 Abertura dos sacos 
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6. Separação dos sacos de resíduo  por tipo 

 

a)        b)           

 

c)         d)  
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e)            f)  

 

g)            h)  

Figura 6 – a) Abertura dos sacos para separação dos tipos de resíduos b) 

matéria orgânica; c) Plástico duro; d)Plastico Mole; e)Tetra pak f) latas g) 

Papel/Papelão h) Papel higiênico  
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7. Pesagem dos resíduos por tipo. 

 

Figura 7 - Pesagem dos resíduos por tipo 

 

 

5.1.2. Resultados da Composição Gravimétrica 

 

Com os dados obtidos nas pesagens dos resíduos por zoneamento, foi obtido a 

quantidade de resíduo por domicílio, conforme dados apresentados na tabela 14. 

A produção de resíduo teve uma média de geração por domicilio de 3,46 

Kg/domicilio, com uma média de aproximadamente 4 hab/domicilio, vista que 

foram amostrados 440 habitantes. 

Tabela 14.Tabela do número de domicílios amostrados 

  

N° Domicílios 
amostrados 

Total 
Resíduos 

(Kg) 

Produção de Resíduos por 
Domicílio (Kg/Domicílio) 

Zoneamento 1 70 195,5 3,71 

Zoneamento 2 40 155,07 3,09 

Soma 110 350,07   

 

De posse dos resultados de habitantes amostrados e quantidades de resíduos 

foi obtido um per capita de 0,79 Kg/hab.dia.  
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Os gráficos a seguir ilustram os resultados da composição gravimétrica 

expressa em porcentagem. Na figura 8, podemos constatar que 

aproximadamente 53% dos resíduos é composto por matéria orgânica. Os 

demais materiais recicláveis somam 22%. 

 

 

 

 

Figura 8-Composição Gravimétrica total 
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5.2. Coleta 

 

As atividades de coleta compreendem reunir os resíduos sólidos dispostos 

em locais de coleta, normalmente lixeiras, com o intuito de realizar o seu 

transporte. A etapa que sucede a coleta é o transporte, e diz respeito a condução 

destes resíduos coletados à unidade de tratamento ou disposição final.  

A coleta e o transporte compreendem etapas distintas porém na maioria 

das cidades, os mesmos veículos realizam ambas etapas. Em Nova Maringá não 

é diferente, os mesmos veículos que realizam a coleta também realizam o 

transporte dos resíduos a disposição final adotada.  

 

5.2.1. Coleta dos resíduos sólidos domiciliares e públicos 

 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos e públicos no município de Nova 

Maringá cobre 100% da população urbana, totalizando um total de 3.400 

habitantes de acordo com dados da Prefeitura do município.  

A disposição para coleta e transporte dos resíduos nas vias públicas, 

adotada pelo munícipio é feita das mais variadas formas: em sacos de lixo, em 

sacolinhas plásticas de mercado, caixas de papelão, lata, bombonas e tambores, 

em alguns casos, cerca de 20%, os sacos plásticos são dispostos dentro de 

cestos de lixo suspensos, nos passeios públicos porém, a maioria dos moradores 

as dispõem na calçada em frente as residências. 

 No município não existe cobrança pelo serviço de coleta dos resíduos. 

O município possui um cronograma de coleta como mostra o tabela 15 a 

seguir. 

Tabela 14-Cronograma de coleta de resíduo doméstico 
Bairros Dias e Horarios 

B. Jardim Mayra, l, e   

 

Segunda, Quarta e Sexta-feira 

Das 7:00 ás 11 e dás 13:00 ás 

Tropical 

Mário Duilho Henry 

Assentamento Casulo 
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Avenida principal 17:00 

 Arinos. 

B.São Pedro  

Terça e Quinta- feira 

Dás 7;00 as 11 e dás 13:00 as 

17:00 

 

Jardim América 

Secador  

Casulinho 

 

 

São coletados aproximadamente 2 (duas) toneladas de resíduos por dia. 

Existe atualmente 1 (um) caminhão compactador  de 15 m3, conforme mostra a 

figura 9 a seguir. 

 

Figura 9-Caminhão Compatador existente no município 

 

5.2.2.   Limpeza Urbana 

5.2.2.1 Varrição Manual 

 

Compreende os serviços de varrição manual a atividade de limpeza de vias 

públicas, com o recolhimento de todo e qualquer resíduo sólido urbano dos 

passeios e pista de rolamento de veículos dos logradouros públicos. Também 

fazem parte dos serviços emquestão a retirada de resíduos dos cestos coletores 
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públicos e o recolhimento de terra e demais resíduos das aberturas para 

captação de águas pluviais (bocas-de-lobo). 

Os resíduos eventualmente dispostos em bocas-de-lobo são retirados com 

o auxílio de enxadinha de pequeno porte. A varrição manual é feita com o 

emprego de vassouras confeccionadas em madeira com cerdas de nylon. Os 

detritos varridos são recolhidos por pás apropriadas e acondicionados em sacos 

plásticos com capacidade de 100 litros. Os sacos plásticos são conduzidos 

acoplados em carrinhos de varrição. 

Os sacos plásticos, quando repletos de resíduos, são fechados e 

depositados nos passeios públicos, em locais previamente determinado para 

posterior recolhimento. 

 

 

5.2.3.  Capina 

5.2.3.1.   Capina manual 

 

Remoção, com o auxílio de enxada, de vegetação rasteira e gramíneas 

com suas raízes, em crescimento junto ao meio-fio de ruas e avenidas 

pavimentadas, na pista de trânsito de veículos, ao redor de árvores, postes, 

canteiros e tampas de caixas pluviais localizadas em passeios públicos. A 

execução desse serviço compreende, também, o recorte de aproximadamente 

cinco centímetros da vegetação com terra e raízes no encontro com o meio-fio de 

áreas gramadas, como canteiros centrais de avenidas e canteiros nos passeios 

públicos, serviço popularmente chamado de carioquinha. 

Os resíduos gerados pelo serviço de capina manual são varridos, com a 

utilização de vassourões de cabo inclinado, para o passeio público ou 

acostamento. Posteriormente, com o auxílio de carrinhos-de-mão, os resíduos 

deverão ser recolhidos e dispostos em montes. Os montes são carregados 

diretamente para dentro dos compartimentos de carga. 
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5.2.3.2. Capina mecanizada 

 

A capina mecanizada compreende a remoção, com o auxílio de capinadeira 

mecânica, de vegetação rasteira e gramíneas com suas raízes, junto à sarjeta de 

ruas e de avenidas pavimentadas, bem como junto às sarjetas dos canteiros 

centrais, nos interstícios  do pavimento da pista de rolamento de veículos e ao 

redor de postes, mobiliário urbano e tampas de caixas diversas localizadas em 

passeios públicos. 

 

A execução da capina nas vias públicas é complementada pelos seguintes 

serviços: 

a) roçada ou aparo de vegetação rasteira e gramíneas, até a altura máxima de 

5cm, em canteiros centrais de avenidas, rótulas, passeios públicos, passarelas, 

escadarias e taludes contíguos às vias capinadas; 

b) retirada de terra, areia, barro, lama, pedras ou quaisquer resíduos minerais, 

do leito das vias públicas e de aberturas de captação das águas pluviais dos 

locais onde os serviços estiverem sendo executados; 

c) varrição da pista de rolamento, passeios públicos e demais áreas públicas 

contíguas às vias capinadas, com remoção completa de resíduos sólidos de 

qualquer natureza, incluindo folhas de árvores, embalagens, tocos de cigarro, 

papéis em geral, oferendas religiosas, animais mortos de pequeno e médio porte, 

dejetos de animais, etc; 

d) remoção de resíduos dispostos em focos, podas, entulhos, móveis e 

eletrodomésticos abandonados em quaisquer áreas públicas que estiverem 

inseridas nos locais em que os serviços estiverem sendo executados; 

e) coleta e transporte dos resíduos gerados pelos serviços relacionados. 
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Os serviços de varrição de logradouros, capina e poda são de 

responsabilidade da  pela prefeitura, esse trabalhos são  realizada uma vez por 

semana. 

O município de nova maringá possui um gasto de aproximadamente 

R$162.000,00 ao ano e 13.500,00 mensal com a limpeza e manutenção do 

município referente ao ano de (2016).  

A receita da prefeitura com o serviços de manejo do RSU está no valor de  

R$ 93.629,43 por ano e R$ 7802,4525 por mês.  

 

 

5.2.3. Catadores 

 

No município existe a presença de catadores autônomos no lixão. 

 

5.2.4. Coleta seletiva 

 

No município de Nova Maringá –MT não possui programa de coleta 

seletiva. 

Em pesquisa de opinião pública surgiram dados interessantes sobre a 

questão, mostrando que a população almeja e deve participar efetivamente do 

processo de coleta seletiva no município. 

A atual Administração Pública demonstra interesse na implantação da 

Coleta Seletiva no Município, mesmo porque não se trata mais de opção e sim de 

obrigação imposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

 

5.2.5. Coleta dos resíduos de serviços de saúde 

 

O Ministério da Saúde (MS) estabelece as responsabilidades com relação 

aos resíduos de serviços de saúde (RSS), por meio da Resolução ANVISA RDC 
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33/2003, a qual elabora o Regulamento Técnico ao Gerenciamento dos RSS, 

buscando desenvolver e estabelecer diretrizes para uma política de RSS; e 

Resolução ANVISA RDC 306/2004, a qual atualiza a RDC 33, dispondo sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

O Ministério de Meio Ambiente, por sua vez, normatiza a questão com as 

seguintes resoluções: CONAMA 05/1993, que estabelece em seu art. 4º que cabe 

ao gerador de resíduos o gerenciamento dos mesmos, desde a geração até a 

disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúdepública; 

CONAMA 237/1997, que estabelece sobre a Licença Ambiental para 

estabelecimentos de serviços de saúde; CONAMA 283/2001, que atualiza a 

CONAMA 05/93, que dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos 

dos serviços de saúde, seguindo os seguintes princípios de prevenção, da 

precaução, do poluidor pagador; e CONAMA 358/2005, que é atualização da 

CONAMA 283/01 que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos 

de serviços de saúde.  

Ainda em esfera federal, a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – 

RDC 306/2004estabelece o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). 

 

Legislação Vigente:  

 Resolução CONAMA n.º 05/93, atualizada pela Resolução 283/01;  

 Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA RDC nº33/03, substituída 

pela RDC n.º 306/04.  

No âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas a 

seguir também devem ser observadas para o controle dos RSS:  

 NBR 10.004, de setembro de 1987 – Classificação de Resíduos Sólidos 

quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde;  

 NBR 12.807, de janeiro de 1993 – Terminologia dos RSS;  

 NBR 12.809, de fevereiro de 1993 – Procedimento de manuseio dos RSS;  

 NBR 12.810, de janeiro de 1993 – Procedimento para coleta de RSS;  
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 BR 7.500, de março de 2000, errata em outubro de 2000 – Símbolos de 

risco e manuseio para o transporte e armazenagem de materiais;  

 NBR 9.190, de dezembro de 1985 – Classificação de sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo;  

 NBR 9.191, de julho de 2000 – Especificação de sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo. 

 

 

5.2.6.  Segregação 

Com a segregação dos RSS pretende-se atingir os seguintes objetivos: 

 
 Reduzir os riscos: enquanto os RSS (comuns e infectantes) forem 

manejados juntos, toda a massa de resíduos produzida será 

potencialmente perigosa.  

 Baixar os custos de gestão: minimizando a massa de resíduos que 

necessitam de tratamento especializado por sua periculosidade.  

  Permitir a reciclagem: a separação entre RSS dos Tipos A, B e C permite 

que estes últimos possam ser manejados sem precauções especiais e, 

eventualmente, reciclados.  

 

Posteriormente, os sacos plásticos devem ser colocados em contêineres 

que permitam o fácil deslocamento dos resíduos para abrigos temporários. Esses 

contêineres devem ser brancos para os resíduos infectantes e de qualquer outra 

cor para transporte de lixo comum. Os abrigos temporários devem ser 

ladrilhados e ter os cantos arredondados para facilitar a lavagem. Sugere-se que 

o órgão de saúde do município determine aos estabelecimentos que obedeçam 

aos critérios e disposições contidas nas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) 

da ANVISA e nas normas técnicas pertinentes, no que se refere ao manejo 

interno e disposição para a coleta.  
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No município de Nova Maringá a coleta e o tratamento dos resíduos sólidos 

de saúde pública (RSS) é realizado por empresas especializadas particular 

pertencente ao município de Rondonópolis – Bio Resíduos - Soluções Ambientais.  

A coleta é realizada 1 (uma) vez ao mês, sendo coletados cerca de 190 

kilos de resíduos hospitalar. Esses resíduos são coletados em um caminhão com 

carroceira fechada, acondicionada em contêiner. 

 O valor pago pela coleta do resíduo hospilatar corresponde cerca de R$ 

1.200,00 por mês. 

Segue a abaixo a tabela 15 e 16 demonstrativa dos resíduos que são 

gerados na área da Saúde por setor e forma de acondicionamento dos resíduos. 

 

Tabela 15.Resíduos gerados por setor 

Setor Tipos de resíduos gerados 

Almoxarifado  papel, plástico, tecido 

Coordenadoria papel, plásticos 

Copa matéria orgânica, papel, plástico 

Enfermagem  gessos, papel, plásticos, perfuro cortante, tecidos 

Farmácia medicamentos vencidos, papel, perfuro cortantes 

Limpeza papel, plástico, tecido 

Recepção papel, plásticos 

  Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Maringá, 2017. 
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Tabela 16.Forma de acondicionamento dos resíduos 

Tipos de Resíduos 
Forma de Acondicionamento dos 

Resíduos 

Agulha, bisturi, lâmina,dispositivos para 

infusão venosa, remédios vencidos, vidro 
Caixa para perfuro cortantes 

Algodão, bolsa de sangue, bolsa coletora de 

urina, cateter descartável,compressa de 

gases, drenos, frascos de remédios, luvas, 

seringa, 

Saco de lixo infectante 

Alumínio, matéria, orgânica, papel, papelão, 

plásticos, tecido 
Saco de lixo convencional 

Carregadores, filmes de raio X, lâmpadas, 

pilhas  
Caixa de papelão 

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Maringá-MT. 

 

Foi verificado que todos os estabelecimento de Saúde (PFS) do município 

fazem a segreção dos resíduos hospitalar, assim como existe o acondicionamento 

específico para cada resíduo, como mostra a figura 10. 

 

 

Figura 10-Acondicionamento interno dos Resíduos de Serviço de Saúde e 

Resíduo Comum 

 

Resíduo 

Infectante 

Resíduo 

Comum 

Resíduo 

Perfurocortante 
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Foi verificado a existência de abrigos externos, figura 11, nas unidades de 

saúde (PFS) que são ambientes exclusivo destinado à guarda externa de 

recipientes contendo resíduos de serviços de saúde (RSS) e higienização dos 

mesmos, com acesso facilitado para os veículos coletores. 

 

 

Figura 11-Abrigo externo dos Residuos hospitalares 

 

Os resíduos dos serviçosde saúde gerados nas residências por pessoas 

doentes e cuidadas em casa não possui um programa de coleta, sendo os 

mesmos, na maioria dos casos dispostos juntamente com os resíduos 

domiciliares, podendo causar acidentes e contaminações nos garis e catadores. 
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5.3. Destinação e disposição final 

 

A destinação e disposição final compreendem tratamentos distintos para 

os resíduos sólidos. A destinação, de acordo com o PNRS, inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. Entre a destinações 

admitidas e indicadas temos a disposição final ambientalmente adequada, que 

observa normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública, e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.  

 

5.3.1. Resíduos sólidos urbanos 

 

A destinação dos resíduos sólidos urbanos coletados e transportados pela 

Prefeitura Municipal são despejados no lixão municipal (Figura 14). 

A área de disposição dos resíduos ocupada aproximadamente 10,5 

hectares e são dispostos 14 toneladas de resíduos por semana. No local existe 

duas vala impermeabilizada que seriam destinada a disposição dos resíduos, 

porém a mesma se encotra desativada pela mal execução e falta licenciamento.   

        Estas valas se encontram descobertas, e em épocas de chuvas acumula-se 

água em seu interior propiciando um ambiente para mosquitos da dengue e 

outros , segue abaixo a figura 12, da vala exitente. 
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Figura 12-Vala de resíduo desativada 

. 

 

Desta forma  os resíduos coletados são depositados no solo sem nenhuma 

impermeabilização, diante do que o Ministério do Meio Ambiente classifica o local 

se aplica a denominação de lixão, figura 14. 

O Lixão de Nova Maringá está localizada nas Coordenadas (S: 13º 1’3.93” 

e W: 57º 4’ 55.78) se encontra a 2 km do centro urbano, figura 13. 
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Figura 13-Localização do Lixão de Nova Mraringá –MT 
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Figura 14. Disposição dos resíduos no lixão municipal 

 

Existe um isolamento com o uso de cercas como pode ser vista na figura 

15. No local não existe instalações administrativas ou de apoio aos 

trabalhadores.  
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Figura 15-Cerca de proteção 

  

Não existe controle de entrada de pessoas devido a um rompimento na 

cerca de proteção,por este motivo verifica-se a disposição de praticamente todos 

os tipos de resíduos gerados no município, como: resíduos eletrônicos (celulares, 

pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes); resíduos contaminados provenientes 

das oficinas mecânicas e indústrias (mangueiras hidráulicas, filtros de óleo, 

estopas sujas impregnadas de óleo e graxas frascos de óleo lubrificante); 

resíduos provenientes da construção civil; resíduos de podas e supressão de 

árvores;  e outros tipos de resíduos que não poderiam ser depositados nessa 

área, pela periculosidade dos mesmos. 

 

5.3.2. Resíduos agropastotril 

 

A Lei 12.305 em seu artigo 13 item I, subitem i, define resíduos 

agrossilvopastoris como: os gerados nas  atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluidos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

Desta forma o município não coleta esse tipo de resíduo.  
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5.3.3.  Resíduo na zona rural 

 

Este item trata dos resíduos produzidos nas residências dos moradores da 

zona rural. No município de nova maringá, como na grande maioria dos 

municípios brasileiros, não é realizado coleta de resíduos na zona rural. No 

entanto, são gerados resíduos sólidos diversos, como garrafas PET, sacolas 

plásticas, garrafas, papéis, etc. Não existe programa de coleta seletiva na zona 

rural do município.  

Dados oficiais do IBGE 2010 apontam uma população rural de Nova 

Maringá corresponde a  3.169 habitantes. 

De acordo com as informações levantadas a maioria dos proprietários 

rurais efetuam a queima ou enterram os resíduos produzidos em suas 

propriedades. 

5.3.4. Resíduos dos serviços de transporte  

A Lei 12.305/2010 – Politica Nacional de Resíduos Sólidos define este 

resíduo em seu artigo 13, inciso I, alínea j: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

 O município não apresenta problemas quanto a este tipo de resíduo uma 

vez que não possui os pontos de geração descritos na Lei. É importante frisar 

que se trata dos resíduos trazidos de outras localidades e que tenham disposição 

final no município e que podem estar contaminados a ponto de afetar a saúde 

pública. 

5.3.5. Resíduos de Construção Civil 

Os resíduos de construção civil que são os provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, 

compensados, forros e argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 

plásticos, tubulações e fiação elétricos, comumente chamados de entulhos de 

obras, caliça ou metralha. Este resíduo (RCC) não são coletados pela prefeitura 
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municipal de nova maringá sendo de responsabilidades dos geradores conforme 

a política Nacional de Residuos sólidos 12305/2010. 

Devido a isso os pequenos geradores, que normalmente executam essas 

atividades de contrução, demolição e reformas informais nem sempre tem 

condições de contratar uma empresa especializada para remoção desse resíduos, 

acabam depositando ao longo de estradas. 

 

5.3.6. Resíduos de serviços Publicos de Saneamento Básico 

Faz parte deste item os resíduos dos serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário que são de responsabilidade da própria 

Prefeitura Municipal. O município possui 100% do perímetro urbano com rede de 

abastecimento de água potável e não possui redes coletoras de esgoto. O 

sistema de tratamento se da por fossa  sépticas indivualizada. 

A captação de agua potável é feita através de poços artesianos que são 

direcionadas para reservatórios onde são adicionados flúor e cloro. Por não ter a 

necessidade de ETA – Estação de Tratamento de Agua, não existe geração de 

resíduos. 

Por não possuir estação de tratamento de esgoto, também não gera este 

tipo de resíduo, porém, quando da instalação da estação de tratamento de 

esgoto será necessário o correto manejo dos resíduos oriundos da atividade a ser 

desenvolvida neste empreendimento. 

 

5.4. Análise Financeira sobre a gestão dos resíduo sólidos no município 

 

O município de Nova Maringá não realiza a cobrança de tributo relativo à 

gestão de resíduos sólidos no município, nas faturas de IPTU, no quadro de 

composição da parcela, prevê o recolhimento de valor financeiro para a Coleta de 

Lixo e Limpeza Pública, porém, não é lançado nenhum valor nestes itens, sendo 

assim, a prefeitura não tem cobrança especifica para os serviços de Limpeza 

Urbana. 



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

49 

Prefeitura Municipal de Nova Maringá 

 

A quantidade que o município gasta com a manutenção e limpeza da 

cidade corresponde a uma média de R$ 162.000,00 /ano. A receita financeira 

anuais dos serviços de manejos custeia-se ao valor  de R$ 93.629,43 ano. 

O inventário do SNIS 2012 aponta que em média os municípios brasileiros 

gastam R$ 99,46/habitante/ano, partindo de um patamar de R$ 

58,68/habitante/ano na região norte e chegando a R$112,71/habitante/ano na 

região sudeste. A região centro-oeste gasta R$ 103,90/habitante/ano e que por 

faixa de população indica que municípios até 30 mil habitantes gastam em media 

R$ 67,45/habitante/ano. Desta forma Dividindo-se o valor que o município 

gasta ao ano  pelo número de habitantes urbanos (3.421 IBGE 2010) temos uma 

média de R$ 47,35/habitante/ano. 

Comparando-se com a média da região centro-oeste que é R$ 103,90 

(SNIS 2012), apura-se que o gasto com limpeza urbana do município está abaixo 

da média regional, mas dentro do esperado pelo quantidade de população 

existente no município menores 30 mil habitantes. 

Destaca-se ainda que este valor é um pouco maior uma vez que não 

consta os gasto com caminhões, máquinas e mão de obra da prefeitura, uma vez 

que não é possível no momento apurar estes valores. 

A importância de se ter uma conta contábil especifica para os serviços de 

limpeza pública, ou gestão dos resíduos sólidos é saber o quanto o município de 

Nova Maringá esta gastando por habitante/ano, e comparar com os dados 

expostosno paragrafo anterior e verificar se os gastos com esta atividade estão 

dentro dos parâmetros regionais e nacionais. 

Isto faz com que o município possa melhor planejar a aplicação financeira 

nesta importante atividade pública que tem ligação direta com a qualidade de 

vida dos munícipios. Deve o município ainda efetuar a cobrança destes serviços 

para que haja a sustentabilidade financeira dos mesmos. 
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Plano de Ação 

6. Aspectos Gerais 

 

O plano de ação foi definido com objetivo de atingir os resultados 

almejados no prazo estipulado para cada uma das ações, no âmbito do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). As ações tiveram como base as 

seguintes considerações: 

 dados coletados no diagnóstico; 

 principais tendências: evolução demográfica, consumo e renda per capita, 

evolução da situação de emprego, desempenho das atividades econômicas 

locais e regionais; 

 aspectos ambientais: avaliação dos impactos das tendências consideradas 

mais importantes, na geração e gestão dos resíduos sólidos. 

 

As diretrizes e estratégias do PGRS foram definidas para elaboração do 

Plano de Ação e em conformidade com as exigências da Lei nº 12.305/2010 – 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos e Lei nº 11.445/2007 – Política Nacional 

de Saneamento Básico, com especial ênfase na sustentabilidade econômica e 

ambiental do PGRS, e na inclusão social dos catadores de materiais recicláveis.  

 

6.1. Perspectivas para a gestão associada 

 

Este plano de gerenciamento dá condições para o município ter acesso a 

recursos da união, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 

limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por 

incentivos de entidades federais de crédito ou fomento.  

 De acordo com a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010b): 

Art. 16, § 1º 

Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no 

caput os Estados que instituírem microrregiões, consoante o § 3º 

do art. 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o 
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planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios 

limítrofes na gestão dos resíduos sólidos.[...] 

Art. 18, § 1º 

Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no 

caput os Municípios que:  

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a 

gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e 

implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de 

forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos 

referidos no § 1º do Art. 16; 

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 

baixa renda.[...] (Lei nº 12.305, 2010) 

 

Para o Governo Federal, é importante que os municípios se articulem, com 

o intuito de construírem políticas públicas de resíduos sólidos integradas e que 

complementem a Política Nacional, buscando alternativas que otimizem recursos 

e se traduzam em oportunidades de negócios com promoção de emprego e 

renda e também receitas para os municípios. 

 

6.2. Responsabilidades públicas e privadas 

 

No PGRS foram considerados todos os atores envolvidos e suas 

respectivas responsabilidades para a delimitação das diretrizes, estratégias e 

programação das ações. Basicamente, e sem prejuízo da responsabilidade 

compartilhada, estas responsabilidades são as seguintes: 

 serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos domiciliares – 

órgão público competente; 

 resíduos gerados em órgãos públicos (RSS gerado em hospitais públicos, 

RCC gerado em obras públicas, resíduos de prédios administrativos, etc.) 

– órgão público competente; 

 RSS gerados em ambientes privados (atividades em geral) – órgão 

público; 

 resíduos definidos como de logística reversa – fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes; 
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 resíduos com plano de gerenciamento obrigatório (instalações de 

saneamento, indústrias, serviços de saúde, mineradoras, construtores, 

terminais de transporte e outros) – gerador privado; 

 acondicionamento adequado e diferenciado, e pela disponibilização 

adequada para coleta ou devolução (munícipes em geral)– 

consumidor/gerador domiciliar. 

 

7. Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para o manejo 
dos resíduos 

 

O planejamento do manejo de cada resíduo contemplará as diretrizes, 

estratégias, metas, de programas e ações específicas, objetivando garantir fluxos 

adequados. 

As diretrizes traçadas no PGRS foram consideradas as exigências da Lei nº 

12.305/2010, Lei nº 11.445/2007 e a valorização do Decreto nº 7.404 de 

dezembro de 2010 onde cria a implantação dos Sistemas de Logística Reversa. 

As diretrizes específicas serão: 

 Separação dos resíduos domiciliares recicláveis na fonte de geração 

(resíduos secos e úmidos); 

 Coleta seletiva dos resíduos secos, realizada porta a porta, com pequenos 

veículos que permitam operação a baixo custo, priorizando-se a inserção 

de associações ou cooperativas de catadores; 

 Compostagem da parcela orgânica dos RSU e incentivo à compostagem 

doméstica; 

 Segregação dos RCCs e demolição com reutilização ou reciclagem dos 

resíduos de Classe A (trituráveis) e Classe B (madeiras, plásticos, papel e 

outros); 

 Segregação dos resíduos volumosos (móveis, inservíveis e outros) para 

reutilização ou reciclagem; 
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 Segregação na origem dos RSS, considerando que grande parte é 

classificado como resíduo comum; 

 Implantação da logística reversa com o retorno à indústria dos materiais 

pós-consumo (embalagens de agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; 

embalagens de óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes, de vapor de 

sódio e mercúrio e de luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes); 

 Encerramento de lixões e bota foras, com recuperação das áreas 

degradadas. 

 

O quadro que segue (Tabela 18) resume e especifica as propostas futuras 

para todos os tipos de resíduos identificados no município. 
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Tabela 17.Diretrizes, estratégias, metas, programas e ações dos resíduos sólidos.  

Tipos de resíduos e 

abordagens 
sugeridas 

O quê Como? Quanto? Quando? Com quem? 

Diretrizes Estratégias Metas quantitativas Programas e ações 

RSD - coleta 
convencional 
(Resíduo Sólido 

doméstico) 

Coleta porta a porta dos RSD não segregados 
A coleta será gradativamente finalizada 
 

A meta será a finalização desta coleta até 
Janeiro de 2018. 

-Divulgação porta a porta através 
de agentes públicos e junto a mídia 
dos prazos de finalização da coleta 
convencional; 
-Implantação de campanhas 

educacionais e mobilização social 
para coleta seletiva. 
 

RSD - secos 

- Coleta porta a porta; 
- PEVs – escola, creches e órgãos públicos; 
- PEV – Central; 
- Comércio. 

 
A coleta do resíduo seco será duas vezes por 
semana 

Área comercial: os geradores em maior potencial serão 

responsáveis pelo transporte dos resíduos a área da usina 
de triagem; 
A empresa contratada pela coleta convencional, também 
será responsável pela coleta dos resíduos secos. O 
transporte será com caminhão tipo basculante; 
Coleta porta a porta realizada pela associação de 

catadores; 

A implantação será de forma gradativa, 
iniciando em áreas comerciais e órgãos 
públicos. Pretende-se que até julho de 2018 
a coleta de resíduos secos atenda toda área 
urbana. A meta é atingir 100% da coleta de 
resíduos secos para aproveitamento.  

-Divulgação nos bairros o ínicio das 

coletas; 
-Acompanhamento pela prefeitura 
através de fiscalização; 
-Criação de associações de 
catadores; 
-Divulgação de relatórios da coleta 

e volumes à população; 

RSD - úmidos 
Coleta porta a porta, três vezes por semana; 
 

Empresa contratada para coleta dos RSD úmidos será a 
mesma do seco; 
Para coleta será utilizado o caminhão tipo compactadores; 
Compostagem doméstica; 
Produção de adubo orgânico; 

A meta será de implantar a coleta dos RSD 
úmido em até julho de 2018 em toda área 
urbana, representando este uma 
porcentagem de 50% do volume total 
coletado. 

-Implantação de campanhas 
educacionais para compostagem; 
-Acompanhamento pela prefeitura 
através de fiscalização; 
 

Limpeza pública 
Limpeza diária nas vias principais, área comercial, 

órgãos públicos e escolas. 

Aquisição de mão de obra; 
Aquisição de material (carrinhos de mão, carrinhos de gari 
pás, vassouras, enxadas, rocadeiras, máquinas de 

aplicação de veneno, trator); 
Aquisição de caminhões; 
Aquisição de equipamentos de proteção (luvas, mascaras, 

uniformes, bonés, protetor solar). 

Atendimento a toda área comercial, vias 

públicas e órgãos públicos em 3 meses. 

Palestras educativas junto as 

escolas e associações, orientando as 

problemáticas da disposição 
inadequada de resíduos. 

RCC 

As empresas responsáveis pela coleta dos RCC 

deverão encaminhar para aterro específico, sendo 

que na fonte estes deverão ser segregados por 

classe 

Fomento a pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico – 

reutilização e reciclagem de RCC; 

Busca de Disponibilização linhas de financiamento 

específicas para o estabelecimento de tecnologias 

(empresas) que forneçam equipamentos/processos que 

conduzam à redução da geração de rejeitos e RCC. 

Meta será a elaboração de plano de 

gerenciamento de RCC PARA 2019. 

 

Programas educativos junto as 

empresas de bota fora e 

construtoras em orientação a 

segregação dos RCC; 

Divulgação do local específico para 

recebimento dos RCC. 

Volumosos 
Local específico para recebimento dos resíduos 
volumosos 

Será solicitado o recolhimento junto a prefeitura e através 
de agendamentos. 

A partir da divulgação do PGRS, em 3 meses 
o sistema será implantado, sendo que este 

serviço deverá ser tarifado.  

-Divulgação nos bairros local de 
recolhimento; 
-Divulgação de contatos para 

agendamento; 
-Divulgação da tarifa cobrada; 

Verdes 
Coleta realizada pela prefeitura. Esta deverá 
encaminhar para local específico para processo de 
trituração e compostagem. 

Serão necessários trituradores e área disponível para 
compostagem. 

O composto orgânico será utilizado em 
jardinagem. 

Divulgação a população dos 
resultados obtidos. 

Serviços de saúde 

A coleta e destinação dos resíduos de saúde 
públicos e privado será de responsabilidade da 

prefeitura ou de empresas especializadas, desde 
que esta esteja legalizada junto ao órgão ambiental 

Registrar os Planos de Gerenciamento de Resíduos das 
instituições públicas e privadas no sistema local de 
informações sobre resíduos; 
Cadastro de transportadores e processadores; 
Segregação do resíduo comum do resíduo hospitalar; 

Até inicio de 2019 a estratégia deverá ter 
sido implantada, a destinação obrigatória e o 
aterro do município. 
Empresas contratadas para a coleta e 
transporte deverá emitir relatórios de volumes 
coletados e fazer a destinação no aterro do 
município 

-Programas de educação ambiental 
para segregação dos resíduos; 

-Implantação de tarifas para 
disposição no aterro; 
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Tabela 18– Diretrizes, estratégias, metas, programas e ações dos resíduos sólidos. (continuação) 

Tipos de resíduos e 
abordagens 
sugeridas 

O quê Como? Quanto? Quando? Com quem? 

Diretrizes Estratégias Metas quantitativas Programas e ações 

Equipamentos 
eletroeletrônicos 

Os consumidores poderão devolver ao fornecedor e ou destinar ao 
PEV. 

A prefeitura fará divulgação através da mídia e projeto de lei. 
Após divulgação o prazo implementação será de 3 
meses  

Implantar cursos de oficina de 
informática para restauração dos 
equipamentos; 
Cadastramento associações e 
entidades para recuperação e 
reutilização.  

Pilhas e baterias 
Os consumidores poderão devolver ao fornecedor e ou destinar ao 
PEV. 

A prefeitura fará divulgação através da mídia e projeto de lei. 
Após divulgação o prazo implementação será de 3 
meses 

Programas de educação ambiental 
em alerta destinação irregular 
desses resíduos junto as escolas e 
mídias. 

Lâmpadas 
fluorescentes 

Os consumidores poderão devolver ao fornecedor e ou destinar ao 
PEV. 

A prefeitura fará divulgação através da mídia e projeto de lei. 
Após divulgação o prazo implementação será de 3 
meses 

Programas de educação ambiental 
em alerta destinação irregular 
desses resíduos junto as escolas e 
mídias. 

Pneus 
Os consumidores poderão devolver ao fornecedor e ou destinar ao 
PEV. 

A prefeitura fará divulgação através da mídia e projeto de lei. 
Após divulgação o prazo implementação será de 3 
meses 

Programas de reciclagem para 
reutilização de pneus junto as 
escolas e associações. 

Óleos lubrificantes 
e embalagens 

Recolhimentos pelos fornecedores que deverão ter local 
apropriado para armazenamento  

A prefeitura fará divulgação através da mídia e projeto de lei. 
Após divulgação o prazo implementação será de 3 
meses 

Programas de educação ambiental 
em alerta destinação irregular 
desses resíduos junto as escolas e 
mídias. 

Embalagens de 
agrotóxicos 

Conforme a Lei nº 8.588, de 27 de novembro de 2006 os 
geradores devem possuir local para armazenamento de produtos e 
embalagens de agrotóxicos adequados. Será de responsabilidade 
do gerador o envio das embalagens a central de recebimento.  

A central de recebimento atualmente gerida pela ARDAVA 
(Associação dos Representantes de Defensivos Agrícolas do 
Vale do Araguaia) deverá enviar ao município relatórios de 
fluxos desses resíduos. 

A regularização junto ao órgão competente. 

Programas de educação ambiental 
em alerta destinação irregular 
desses resíduos; 
Programas quanto a correta 
lavagem, armazenamento e destino 

dessas embalagens; 

Sólidos cemiteriais 

As instalações deverão se manter limpas e a manutenção deverá 
ser diária; 
Instalações de coletores para resíduos secos e úmidos; 
Instalação de placas orientativas na área para disposição dos 
resíduos. 

Serviços de responsabilidade do município. 
Os coletores deverão ser implantados 2 meses após 
divulgação deste plano. 

Programas de educação ambiental 
junto a população em alerta 
destinação irregular desse resíduo. 

Serviços públicos 
de saneamento 
básico 

Os resíduos gerados nos serviços de saneamento, em específico, o 
lodo proveniente dos sistemas de tratamento, deverá ter 
tratamento adequado.  
Não será permitido o descarte desses resíduos sem tratamento em 
mananciais superficiais e/ou solo. 

O município deve fiscalizar a execução e operação dos 
sistemas; 
Destinar em aterro sanitário os resíduos pós tratamento; 

  

Óleos comestíveis Implantação de PEVs nas escola e creches para recebimento 
Parceria para recebimento e reutilização; 
Divulgação através da mídia; 

Após divulgação o prazo implementação será de 3 
meses 

Programas de educação ambiental 
junto a população em alerta 
destinação irregular desse resíduo; 
Campanhas educativas junto a 
população, em específico as 
escolas, informando os locais de 
recebimento e informando os 
resultados obtidos 

Industriais 
Os empreendimentos serão responsáveis pelo armazenamento, 
tratamento e destinação adequada dos resíduos gerados 

O município deverá realizar cadastramento dos 
empreendimentos; 
Os empreendimentos deverão apresentar o PGRS e 
atualizações ao município 

Para o ano de 2019 o PGRS será exigido na 
renovação do alvará de funcionamento; 
Para empreendimentos localizados em área rural 
também deverão apresentar o PGRS a cada início 
de ano. 

 

Serviços de 
transportes 

O município fará o controle de fluxos através de cadastramento e 
relatórios trimestrais. 

 Será implantados logo após divulgação do PGRS  
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Tabela 18 – Diretrizes, estratégias, metas, programas e ações dos resíduos sólidos.  

(continuação) 
Tipos de 

resíduos e 
abordagens 

sugeridas 

O quê Como? Quanto? Quando? Com quem? 

Diretrizes Estratégias Metas quantitativas Programas e ações 

Agrosilvopastoris 
Os empreendimentos serão responsáveis pelo 
armazenamento, tratamento e destinação adequada dos 
resíduos gerados 

Os empreendimentos deverão apresentar o PGRS e 

atualizações ao município 

Para o ano de 2019 o PGRS será exigido na 
renovação do alvará de funcionamento; 
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7.1. Estratégias de implementação e manejo 

 

O projeto de coleta seletiva é o primeiro passo para a implantação do 

manejo adequado dos resíduos sólidos em Nova Maringá e deve envolver todos 

os setores públicos e privados. Este deve ser aprovado junto ao órgão ambiental 

competente (Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - 

SEMA-MT).  

A prefeitura deve mobilizar a população a relevancia da implantação da 

coleta seletiva através de projetos educacionais, cartilhas educativas, banners, 

mídia local e eventos em escolas. 

O projeto de coleta seletiva deve abordar os Pontos de Entregas 

Voluntárias (PEVs) dos resíduos recicláveis secos, para implantação em escolas e 

creches. Os PEVs devem ser implantados em pontos estratégicos e de fácil 

acesso a população. Deveram ter no mínimo três PEVs implantados no município. 

No âmbito do PGRS, a prefeitura implantará um PEV Central, onde haverá 

área disponível para recebimento não somente dos resíduos recicláveis 

(plásticos, vidros, metais, papel/papelão), como também os volumosos, resíduos 

de construção civil, madeira e podas. No local haverá um funcionário para o 

controle do recebimento dos resíduos. 

A implantação de um aterro sanitário, considerando toda infraestrutura 

necessária, como usina de triagem para resíduos secos, disposição e tratamento 

para rejeito, compostagem e demais instalações inerentes a atividade, demanda 

um investimento considerável.  

A disposição dos rejeitos implicará na implantação de estruturas para: 

 Área de transbordo para rejeitos; 

 Usina de triagem para resíduos domiciliares secos; 

 Usina de compostagem para os resíduos úmidos; 

 Área para destinação dos resíduos de construção civil  
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7.2. Metas quantitativas e prazos 

Tendo em vista a elaboração deste PGRS, que tem como objetivo geral 

orientar o desenvolvimento do sistema de limpeza pública do município com o 

estabelecimento de diretrizes e metas para o fortalecimento institucional, 

administrativo e de modernização tecnológica com inclusão socioeconômica. 

As definições de proposta de metas aqui elencadas estão definidas no 

Plano Nacional e no Plano Estadual de Residuos Sólidos.  

As metas apresentadas remetem a questões mais genéricas e guardam 

correlação entre os resultados a serem obtidos e o problema a ser solucionado 

ou minimizado. 

Estas metas estão planificadas na Tabela 19, que segue abaixo. 
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Tabela 18.Ações e metas proposta a serem implantados.  

Ações e metas 2018 2019 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Implantação do aterro sanitário 

Limpeza da área de implantação x x               

Orçamento de equipamentos elétricos para instalação de energia  x x               

Processo licitatório para contratação de empresa para implantação do aterro x                

Ligação de energia pela concessionária   x x             

Instalação da área administrativa    x              

Abertura da vala  x               

Impermeabilização de base e laterais   x x             

Implantação dos drenos de gases e lixiviados   x x x            

Implantação da lagoa para tratamento do lixiviado  x x x x            

Início de operação       x           

Coleta seletiva – Área comercial 

Reuniões de conscientização junto aos órgãos públicos, comércio e clínicas de saúde x                

Cadastramento dos estabelecimentos  x               

Coleta de resíduos secos em comércios e órgãos públicos, 2 (duas) vezes por semana, de preferência nas 
terças e quinta podendo ser alterado de acordo com as necessidades locais 

     x x x x        

Campanha educativa orientando a segregação  x x x x x x x x x x x x x x x 

Notificação para os estabelecimentos que não atenderem a coleta seletiva e/ou falha na segregação        x x x x x x x x x x 

Auto de infração após 2 notificações para os estabelecimentos que não atenderem a coleta seletiva e/ou 
falha na segregação 

        x x x x x x x x 

Coleta seletiva – Área residencial 

Campanha educativa para segregar resíduo seco e úmido   x x x x x x x x x      

Implantação da coleta seletiva em parte da área urbana      x x x x x x      

Implantação da coleta seletiva na totalidade da área urbana.       x x x x x      

Notificação dos domicílios que não atenderem a coleta seletiva e/ou apresentar falha na segregação;       x x x x x x x x x x 

Auto de infração para os domicílios que não atenderem a coleta seletiva e/ou falha na segregação         x x x x x x x x 

Implantação de PEVs – Escola e Creches 

Divulgação dos locais de implantação  x x x             

Instalação   x              

Início da coleta dos recicláveis, em específico, PET, embalagem tetra pak, latas de alumínio .      x           

Coleta dos recicláveis, em específico, PET, embalagem tetra pak, latas de alumínio e óleo de cozinha usado. 
    

 x x x x x x x x x x x 

Implantação de PEVs (Órgãos Públicos) 

Divulgação dos locais de implantação  x x x             

Instalação   x              

Início da coleta dos recicláveis, em específico, PET, embalagem tetra pak, latas de alumínio      x x          

Coleta de óleo de cozinha usado.       x x x x x x x x x x 

Usina de Triagem (Resíduos Secos) 
Elaboração de projeto da usina de triagem de matérias secos (plásticos, papel, pets, vidros)   x x             

Instalação do barracão e equipamentos de triagem                  

Início da operação do galpão de triagem      x x           

Usina de Compostagem 

Busca de parceria para implantação da compostagem no município      x x x          

Elaboração de projeto da usina        x x x        

Viabilização de recurso para implantação da usina         x x x x      

Implantação da usina de compostagem              x x x  
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Tabela 19 – Ações e metas a serem implantados.  

(continuação) 

Ações e metas 

Metas (mês) 

2018 2019 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Remediação e desativação da área do lixão 

Levantamento da área do lixão através de estudo geológico, higrogeológico, geomorfológico e 

pedológico 
  x x x x           

Campanhas de amostragem de água subterrânea para verificação de possível expansão de pluma de 
contaminação 

  x              

Verificação através das amostragens a possibilidade de implantação de mais 3 (três) poços de 
monitoramento de água subterrânea.1 

   x             

Elaboração do projeto de remediação;     x x           

Continuidade do monitoramento de água subterrânea;       x x x        

Viabilização de recurso financeiro para execução do projeto de remediação       x          

Protocolização do Projeto de Remediação junto a SEMA/MT        x         

Protocolização do Projeto de Remediação junto ao órgão financeiro;        x         

Análise e aprovação do Projeto de Remediação         x x x      

Execução do Projeto de Remediação2            x x x x  

 

                                       
1 Importante salientar que depende da aprovação projeto junto ao órgão financeiro.  
2 Importante salientar que depende da aprovação projeto junto ao órgão financeiro. 
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7.3. Programas e ações 

 

Para obter eficiência na implementação da gestão dos resíduos, ações e 

programas deverão ser implementados, conforme as descrições que seguem: 

 A prefeitura deverá exigir que setor comercial (supermercados, 

açougue, panificadoras), clínicas de saúde, bancos, discipline as 

atividades de geradores, transportadores e receptores de resíduos, 

exigindo os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos quando 

cabível; 

 cadastramento e formalização dos catadores presentes no processo de 

coleta de resíduos. 

 na existência de ONGs, estas deverão ser formalizadas e envolvidas na 

prestação de serviços públicos; 

 a prefeitura deverá aderir aos compromissos da Agenda Ambiental na 

Administração Pública, incluíndo o processo de compras sustentáveis, 

para todos os órgãos da administração pública local; 

 valorização da educação ambiental como ação prioritária; 

 incentivo a implantação de eco negócios por meio de cooperativas, 

indústrias ou atividades processadoras de resíduos. 

 

O município deverá buscar meios e recursos para implementação das 

ações específicas a cada tipo de resíduo, conforme detalhamento da Tabela 20. 
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Tabela 19.Ações específicas para gestão dos resíduos.  

 

Tipo de resíduo 
 

 

Ação 

RSD coleta 

convencional 

Buscar redução significativa da presença de resíduos orgânicos da coleta 

convencional nos aterros, para redução da emissão de gases, por meio da 

biodigestão e compostagem quando possível. 

Implantar coleta conteinerizada, inicialmente em condomínios e similares. 

RSD secos 

Desenvolver Programa Prioritário com metas para avanço por bacia de captação, 

apoiada nos PEVs e logística de transporte com pequenos veículos para 

concentração de cargas. 

Priorizar a inclusão social dos catadores organizados para a prestação do serviço 

público e quando necessário, complementar a ação com funcionários atuando sob a 

mesma logística. 

Implementar o manejo de resíduos secos em programas “Escola Lixo Zero”. 

RSD úmidos 

 

Desenvolver Programa Prioritário, estabelecendo coleta seletiva de RSD úmidos em 

ambientes com geração homogênea (indústrias, restaurantes e outros) e promover 

a compostagem. 

Implementar o manejo de resíduos úmidos em programas “Escola Lixo Zero”. 

Resíduos da 

limpeza pública 

 

Implementar a triagem obrigatória de resíduos no próprio processo de limpeza 

corretiva e o fluxo ordenado dos materiais até as Áreas de Triagem e Transbordo e 

outras áreas de destinação. 

Definir cronograma especial de varrição para áreas críticas (locais com probabilidade 

de acúmulo de águas pluviais) vinculado aos períodos que precedam as chuvas. 

Definir custo de varrição e preço público para eventos com grande público. 

RCC 

Desenvolver Programa Prioritário com metas para implementação das bacias de 

captação e seus PEVs (Eco pontos) e metas para os processos de triagem e 

reutilização dos resíduos classe A. 

Incentivar a presença de operadores privados com RCC, para atendimento da 

geração privada. 

Desenvolver esforços para a adesão das instituições de outras esferas de governo às 

responsabilidades definidas no PGRS. 

Resíduos 

volumosos 

 

Promover a discussão da responsabilidade compartilhada com fabricantes e 

comerciantes de móveis, e com a população consumidora. 

Promover o incentivo ao reaproveitamento dos resíduos como iniciativa de geração 

de renda. 

Incentivar a identificação de talentos entre catadores e sensibilizar para atuação na 

atividade de reciclagem e reaproveitamento, com capacitação em marcenaria. 
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Tabela 20.Ações específicas para gestão dos resíduos.  

(continuação) 
Tipo de Resíduo Ação 

Resíduo 

Volumosos 

tapeçaria etc., visando a emancipação funcional e econômica. 

Promover parceria com o Sistema “S” (SENAC, SENAI) para oferta de cursos de 

transformação, reaproveitamento e design. 

Resíduos verdes 

 

Elaborar “Plano de Manutenção e Poda” regular para parques, jardins e 

arborização urbana, atendendo os períodos adequados para cada espécie. 

Estabelecer contratos de manutenção e conservação de parques, jardins e 

arborização urbana em parceria com a iniciativa privada. 

Envolver os Núcleos de Atenção Psicossocial - NAPS, a fim de constituir equipes 

com pacientes desses núcleos para atender demandas de manutenção de áreas 

verdes, agregados às parcerias de agentes privados (atividade terapêutica e 

remunerada das equipes com coordenação psicológica). 

Incentivar a implantação de iniciativas como as “Serrarias Ecológicas” para 

produção de peças de madeira aparelhadas a partir de troncos removidos na área 

urbana. 

RSS 

 

Registrar os Planos de Gerenciamento de Resíduos das instituições públicas e 

privadas no sistema local de informações sobre resíduos. 

Criar cadastro de transportadores e processadores, referenciado no sistema local 

de informações sobre resíduos. 

Resíduos 

eletroeletrônicos 

 

Criar “Programa de Inclusão Digital” local que aceite doações de computadores 

para serem recuperados e distribuídos a instituições que os destinem ao uso de 

comunidades carentes. 

Resíduos dos 

serviços públicos 

de saneamento 

básico 

 

Estabelecer cronograma de limpeza da micro e macro drenagem, de acordo com a 

ocorrência de chuvas, visando reduzir os impactos econômicos e ambientais por 

ocorrência de enchentes; 

Reduzir volume de resíduos de limpeza de drenagens levados a aterro de resíduos 

perigosos, por meio de ensaios de caracterização; 

Identificar e responsabilizar os potenciais agentes poluidores reconhecidos nos 

lodos dos processos de dragagem ou desassoreamento de corpos d’água. 

Resíduos sólidos 

cemiteriais 

 

Garantir que os equipamentos públicos tenham um cenário de excelência em 

limpeza e manutenção, com padrão receptivo apropriado para a finalidade a que 

se destinam. 
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8. Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para outros 
aspectos do plano 

 

Diretrizes, estratégias, metas, programas e ações específicas deverão ser 

abordadas para as questões de disposição final, logística reversa, indicadores de 

desempenho e demais itens, devendo estar em conformidade com as 

capacidades locais e legislações pertinentes.  

 

8.1. Definição de áreas para disposição final 

 
A atual disposição final dos resíduos é em lixão. No intuito de atender o 

PNRS o município está buscando soluções que melhor se adequem aos recursos 

que serão disponibilizados. Considerando a projeção populacional e a geração per 

capita de resíduo, as melhores alternativas para o município são a implantação 

de aterro sanitário e/ou a parceria na disposição em município mais próximo com 

aterro sanitário em operação. 

Como descrito, deverão ser tomadas todas as medidas possíveis para 

segregação e reciclagem dos resíduos no município, considerando a eficiência 

das medidas adotadas os resíduos excedentes, serão encaminhados para 

destinação final. A disposição em aterro sanitário é regulamentada pela 

Resolução CONAMA N° 404, de 11 de Novembro de 2008, que descreve em seu 

artigo 3, in verbis: 

Art. 3º Nos aterros sanitários de pequeno porte 

abrangidos por esta Resolução é admitida a disposição 

final de resíduos sólidos domiciliares, de resíduos de 

serviços de limpeza urbana, de resíduos de serviços de 

saúde, bem como de resíduos sólidos provenientes de 

pequenos estabelecimentos comerciais, industriais e de 

prestação de serviços. § 1º O disposto no caput 

somente será aplicado aos resíduos que não sejam 

perigosos, conforme definido em legislação especifica, e 

que tenham características similares aos gerados em 

domicílios, bem como aos resíduos de serviços de 

saúde que não requerem tratamento prévio à 
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disposição final e aqueles que pela sua classificação de 

risco necessitam de tratamento prévio à disposição 

final, de acordo com a regulamentação técnica dos 

órgãos de saúde e de meio ambiente, conforme RDC 

Anvisa nº 306, de 2004 e Resolução Conama nº 358, 

de 2005. § 2º A critério do órgão ambiental 

competente, poderá ser admitida a disposição de lodos 

secos não perigosos, oriundos de sistemas de 

tratamento de água e esgoto sanitário, desde que a 

viabilidade desta disposição seja comprovada em 

análise técnica específica, respeitadas as normas 

ambientais, de segurança e sanitárias pertinentes. § 3º 

Não podem ser dispostos nos aterros sanitários de que 

trata esta resolução os resíduos perigosos que, em 

função de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e 

perfurocortantes, apresentem risco à saúde pública e 

ao meio ambiente, bem como os resíduos da 

construção civil, os provenientes de atividades 

agrosilvopastoris, dos serviços de transportes, de 

mineração de serviço de saúde classificados na RDC 

Anvisa nº 306, de2004 e Resolução CONAMA nº 385, 

de 2005 com exigência de destinação especial. 

 

Desta forma, cabe ao município e ao órgão ambiental fiscalizador, verificar 

a disposição dos resíduos no aterro sanitário, evitando que materiais que tenham 

legislação especifica e/ou apresente periculosidade de contaminação ao meio 

ambiente não sejam dispostos como lixo comum. Cabe também ao Município 

selecionar a área mais propicia assim como a realização de estudos de 

embasamento para seleção da área, atendendo aos critérios de: 

 • Seleção preliminar das áreas disponíveis 

 • Critérios de seleção:  

 Critérios técnicos   

 Critérios econômico-financeiros   

 Critérios político-sociais 

 • Priorização dos critérios de seleção 

 • Seleção da melhor área   
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 Análise da área selecionada frente aos critérios utilizados   

 Ponderação do atendimento aos critérios  

 Escolha da melhor área 

 

Junto das alternativas para disposição final, priorizando a busca da gestão 

associada, serão inseridas atividades relacionadas ao encerramento do lixão e 

bota foras, que ocorrerá paralelamente as discussões para a solução dos 

eventuais problemas sociais relacionados a presença de moradores nesses locais 

que sobrevivem da catação de recicláveis. Nesses casos, a prefeitura buscará a 

inclusão social dos catadores conforme previsto na PNRS.  

Os dados apresentados nos gráficos das Figuras 16 a 17 apresentam 

dados com base em estudos contratados pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA 

que revelam ser extremamente diferenciados os custos de implantação e de 

operação de aterros sanitários convencionais em municípios de pequeno e 

grande porte. É possível observar que para municípios de pequeno porte, o custo 

em reais por tonelada varia de R$643,48 a R$126,28. Já para uma população de 

40.000 habitantes o custo diminui para R$80,54, representando um decréscimo 

de 56% por tonelada, quando comparadas cidades com uma população de 

20.000 para 40.000 habitantes. Em outra escala populacional, de 2.500 a 

40.000, o acréscimo no custo do manejo é de cerca de 700%. Estes números 

justificam a prioridade da busca da disposição consorciada dos resíduos de 

municípios de pequeno porte. 
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Figura 16-Custos de implantação inicial dos aterros sanitários teóricos, por 

tonelada. 
Fonte: Apresentação de Cássio Versiani no Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de 
Manejo deResíduos Sólidos, a partir do Estudo Técnico para Avaliação dos Custos de Implantação Inicial e de 
Operação de Aterros Sanitários. 

 

É possível também observar essa variação entre municípios de pequeno e 

grande porte para custos por habitante para implantação de aterro como 

também custo por tonelada para operação de aterro sanitário (Figuras 17 e 18). 

A variação de custos torna-se estável para populações acima de 300.000 

habitantes. 
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Figura 17 Custos de implantação inicial dos aterros sanitários teóricos, por 

habitantes 
Fonte: Apresentação de Cássio Versiani no Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de 
Manejo de Resíduos Sólidos, a partir do Estudo Técnico para Avaliação dos Custos de Implantação Inicial e de 
Operação de Aterros Sanitários. 
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Figura 18-Custos unitário de operação de aterros sanitários, em função da 

população 
Fonte: Apresentação de Cássio Versiani no Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de 
Manejo deResíduos Sólidos, a partir do Estudo Técnico para Avaliação dos Custos de Implantação Inicial e de 
Operação de Aterros Sanitários. 

 

Na Tabela 21, é apresentado o custo por tonelada/ano de resíduo gerado 

sem implantação da coleta seletiva. No dimensionamento, tomou-se como base o 

crescimento populacional com taxa anual de crescimento do município de Nova 

Maringá 2,3%, a produção per capita de resíduos é de 0,94 kg/hab.dia. A 

estimativa do custo para implantação e operação de um aterro sanitário para um 

município do porte de Nova Maringá é de R$ 970.407,64/aa. Ao final da vida útil 

estimada, de 20 anos para as instalações, os gastos totalizariam R$ 

19.408.133,75. 
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Tabela 20 - Dimensionamento de custos para implantação e operação de 

aterro sanitário sem implantação de coleta seletiva. 
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 para Per capita de 0,79kg/hab.dia 

D
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r
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M
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s
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A
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u
a
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2017 3.979 3,1 94,2999 1.132 

643,48 

728.161 

1005,76 

1.138.117 1.866.279 

2018 4.059 3,2 96,1888 1.154 742.747 1.160.914 1.903.661 

2019 4.138 3,3 98,0777 1.177 757.333 1.183.712 1.941.044 

2020 4.218 3,3 99,9666 1.200 

351,66 

421.851 

508,46 

609.948 1.031.799 

2021 4.298 3,4 101,855 1.222 429.822 621.473 1.051.295 

2022 4.377 3,5 103,744 1.245 437.793 632.998 1.070.791 

2023 4.457 3,5 105,633 1.268 

250,55 

317.597 

341,46 

432.834 750.431 

2024 4.537 3,6 107,522 1.290 323.276 440.574 763.850 

2025 4.617 3,6 109,411 1.313 328.955 448.314 777.269 

2026 4.696 3,7 111,3 1.336 334.634 456.054 790.688 

2027 4.776 3,8 113,189 1.358 

201,95 

274.302 

258,96 

351.737 626.038 

2028 4.856 3,8 115,078 1.381 278.879 357.606 636.486 

2029 4.935 3,9 116,967 1.404 283.457 363.476 646.933 

2030 5.015 4,0 118,856 1.426 288.034 369.346 657.380 

2031 5.095 4,0 120,744 1.449 292.612 375.216 667.828 

2032 5.174 4,1 122,633 1.472 297.189 381.085 678.275 

2033 5.254 4,2 124,522 1.494 301.767 386.955 688.722 

2034 5.334 4,2 126,411 1.517 306.345 392.825 699.169 

2035 5.414 4,3 128,3 1.540 310.922 398.695 709.617 

2036 5.493 4,3 130,189 1.562 315.500 404.564 720.064 

2037 5.573 4,4 132,078 1.585 320.077 410.434 730.511 

Total 19.408.133 

 

Na tabela 22, é apresentado o custo por tonelada/ano de resíduo gerado 

com implantação de coleta seletiva. No dimensionamento, tomou-se como base 

o crescimento populacional com taxa anual de crescimento de 2,3%, e produção 

per capita de resíduos de 0,79 kg/hab.dia além da aplicação de metas na 

geração de rejeito. Neste cenário, estima-se um decréscimo na geração de 

rejeito com aumento do programa de coleta seletiva. De imediato, com 

implantação da coleta seletiva, estima-se um decréscimo de 31% de resíduos a 

serem dispostos no aterro sanitário. A estimativa do custo para implantação e 

operação de um aterro sanitário para um município do porte de Nova Maringa é 
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de R$ 665.921,769/aa. Ao final da vida útil estimada, de 20 anos para as 

instalações, os gastos totalizariam R$ 13.318.435,4. 

 

Tabela 21 - Dimensionamento de custos para implantação e operação de 

aterro sanitário com implantação de coleta seletiva. 
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2017 3.979 3,1 94,2999 1.132 

imediato 

962 

643,48 

618.937 

1005,76 

1.138.117 1.757.054 

2018 4.059 3,2 96,1888 1.154 981 631.335 1.160.914 1.792.249 

2019 4.138 3,3 98,0777 1.177 1.000 643.733 1.183.712 1.827.444 

2020 4.218 3,3 99,9666 1.200 

curto 

840 

351,66 

295.296 

508,46 

426.964 722.259 

2021 4.298 3,4 101,855 1.222 856 300.875 435.031 735.907 

2022 4.377 3,5 103,744 1.245 871 306.455 443.099 749.554 

2023 4.457 3,5 105,633 1.268 

médio 

824 

250,55 

206.438 

341,46 

281.342 487.780 

2024 4.537 3,6 107,522 1.290 839 210.129 286.373 496.503 

2025 4.617 3,6 109,411 1.313 853 213.821 291.404 505.225 

2026 4.696 3,7 111,3 1.336 868 217.512 296.435 513.947 

2027 4.776 3,8 113,189 1.358 

longo 

679   137.151 

258,96 

175.868 313.019 

2028 4.856 3,8 115,078 1.381 690   139.440 178.803 318.243 

2029 4.935 3,9 116,967 1.404 702   141.728 181.738 323.466 

2030 5.015 4,0 118,856 1.426 713   144.017 184.673 328.690 

2031 5.095 4,0 120,744 1.449 724   146.306 187.608 333.914 

2032 5.174 4,1 122,633 1.472 736 201,95 148.595 190.543 339.137 

2033 5.254 4,2 124,522 1.494 747   150.884 193.478 344.361 

2034 5.334 4,2 126,411 1.517 758   153.172 196.412 349.585 

2035 5.414 4,3 128,3 1.540 770   155.461 199.347 354.808 

2036 5.493 4,3 130,189 1.562 781   157.750 202.282 360.032 

2037 5.573 4,4 132,078 1.585 792   160.039 205.217 365.256 

Total 13.318.435 

 

Estima-se uma economia de aproximadamente 31% com os custos de 

implantação e operação do aterro sanitário com a implantação da coleta seletiva, 

que além de atender as normas exigidas diminui os riscos ambientais e sociais e 

traz benefícios econômicos. 
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Figura 19 - Custos dimensionados para implantação e operação de aterro 

sanitário ao longo dos 20 anos. 

 

Os resíduos de saúde municipais deverá continuar com coleta diferenciada. 

É obrigatória a segregação dos RSS na fonte e no momento da geração, de 

acordo com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a 

serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. 

 

8.2. Planos de gerenciamento obrigatórios 

A Prefeitura deverá buscar afirmarção do Termo de Cooperação junto a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA para licenciamento de atividades 

de baixo e médio potencial poluidor, ficando a cargo da Secretaria do Meio 

Ambiente o controle e fiscalização para regularização das atividades geradoras 
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de resíduos. Tais atividades deverão apresentar anualmente o PGRS, como 

também se comprometer com plano de coleta seletiva do município, na 

segregação e logística reversa para os resíduos. 

A prefeitura orientará quanto as adequações, documentos exigidos e 

esclarecer quanto às penalidades aplicáveis pelo seu não cumprimento, os 

responsáveis por: atividades industriais; agrossilvopastoris; estabelecimentos de 

serviços de saúde; serviços públicos de saneamento básico; empresas de 

transporte; mineradoras; construtoras, e os grandes estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviço. 

O Art. 56 do Decreto nº 7.404/2010 (BRASIL, 2010d) afirma que: 

Os responsáveis pelo plano de gerenciamento deverão 

disponibilizar ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador 

do SISNAMA e às demais autoridades competentes, com 

periodicidade anual, informações completas e atualizadas sobre a 

implementação e a operacionalização do plano, consoante as 

regras estabelecidas pelo órgão coordenador do SINIR, por meio 

eletrônico. (Decreto nº 7.404, 2010) 
 

A Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010b) em seu Art. 21, § 2º estabelece que 

“A inexistência do PGRS não obsta a elaboração, implementação e 

operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.” 

As atividades geradoras de resíduos de saúde derão ser notificadas para 

apresentação do PGRSS. O PGRS para as demais empresas será documento 

condicionante para liberação da renovação do Alvará de Funcionamento, portanto 

a cada emissão anual de alvará será exigido atualização do plano, conforme 

previsto em legislação (Sistema Declaratório). Caberá a Secretaria do Meio 

Ambiente obter infraestrutura, recursos humanos para estabelecer fluxos de 

informação entre os geradores junto ao Sistema de Informações sobre a Gestão 

dos Resíduos Sólidos – SINIR. 

 

8.3. Ações relativas aos resíduos com logística reversa 

As indústrias fabricantes de produtos eletroeletrônicos, pilhas, baterias, 

lâmpadas fluorescentes, óleo lubrificantes e agrotóxicos, como também 
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importadores, distribuidores e comerciantes serão responsáveis em implementar 

sistema de logística reversa.  

Caberá aos consumidores devolver os produtos que não são mais usados 

em postos específicos, estabelecidos pelos comerciantes. Às indústrias cabe a 

retirada destes produtos, através de um sistema de logística, seja para reciclá-

los ou reutilizá-los. À Administração incumbe criar campanhas de educação e 

conscientização para os consumidores, além de fiscalizar a execução das etapas 

da logística reversa. A figura 20 abaixo desmostra os resíduo de logística 

reversa. 

  

Figura 20-Resíduo de logistica reversa 

 

Na Tabela 23, em específico serão traçados o planejamento de logística 

reversa para os produtos já citados acima. 
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Tabela 22. Planejamento para logística reversa. 

Resíduos  Diretrizes Estratégias Metas 

quantitativas 

Programas e ações 

Produtos 

eletroeletrônicos 

Os consumidores poderão 

devolver ao fornecedor e ou 

destinar ao PEV. 

A prefeitura fará 

divulgação através da 

mídia e projeto de lei. 

Após divulgação, o prazo de 

implementação será de 3 

meses 

Cursos de oficina de informática para 

restauração dos equipamentos; 

cadastramento de população, associações e 

entidades para recuperação e reutilização. 

Pilhas e baterias 

Os consumidores poderão 

devolver ao fornecedor e ou 

destinar ao PEV. 

A prefeitura fará 

divulgação através da 

mídia e projeto de lei. 

Após divulgação, o prazo de 

implementação será de 3 

meses 

Programas de educação ambiental em alerta 

destinação irregular desses resíduos junto as 

escolas e mídias. 

Lâmpadas 

fluorescentes 

Os consumidores poderão 

devolver ao fornecedor e ou 

destinar ao PEV. 

A prefeitura fará 

divulgação através da 

mídia e projeto de lei. 

Após divulgação, o prazo de 

implementação será de 3 

meses 

Programas de educação ambiental em alerta 

destinação irregular desses resíduos junto as 

escolas e mídias. 

Pneus 

Os consumidores poderão 

devolver ao fornecedor e ou 

destinar ao PEV. 

A prefeitura fará 

divulgação através da 

mídia e projeto de lei. 

Após divulgação, o prazo de 

implementação será de 3 

meses 

Programas de reciclagem para reutilização 

de pneus junto as escolas e associações. 
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Tabela23.Planejamento para logística reversa. 

Continuação. 

Resíduos  Diretrizes Estratégias Metas 

quantitativas 

Programas e ações 

Agrotóxicos e 

embalagens 

Conforme a Lei nº 

8.588/2006, os geradores 

devem possuir local para 

armazenamento de 

produtos e embalagens de 

agrotóxicos adequados. 

Será de responsabilidade 

do gerador o envio das 

embalagens a central de 

recebimento.  

A prefeitura fará 

divulgação através 

da mídia e projeto 

de lei. 

Após divulgação, o 

prazo de implementação 

será de 3 meses 

Programas de educação ambiental em 

alerta destinação irregular desses 

resíduos junto as escolas e mídias 

Óleos 

lubrificantes e 

embalagens 

Recolhimentos pelos 

fornecedores que deverão 

ter local apropriado para 

armazenamento  

A prefeitura fará 

divulgação através 

da mídia e projeto 

de lei. 

Após divulgação, o 

prazo de implementação 

será de 3 meses 

Programas de educação ambiental em 

alerta destinação irregular desses 

resíduos junto as escolas e mídias. 
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Conforme previsto na Lei Federal 12.305, Art. 33,§ 7º, a Prefeitura 

Municipal de Nova Maringá será remunerada quanto utilizar os serviços públicos 

de coleta para o sistema de logística reversa em PEVs ou Eco pontos situados em 

empreendimentos privados, esta remuneração deverá ser firmada através de um 

termo de compromisso e/ou contrato. 

Os estabelecimentos que comercializam produtos da logística reversa terão 

áreas específicas para concentração desses resíduos e deverão definir os fluxos 

de retorno aos respectivos sistemas produtivos, os procedimentos serão 

conforme acordos setoriais.  

Os dados de fluxos dos resíduos deverá ser continuamente informado a 

prefeitura (Secretaria do Meio Ambiente) de modo a permitir o cadastramento 

das instalações locais, urbanas ou rurais, inseridas nos sistemas de logística 

reversa adotados. 

Contudo, os planos de logística reversa, contemplarão as ações públicas de 

divulgação sobre as obrigações do consumidor quanto à segregação, destinação 

adequada dos resíduos e penalidades previstas. 

 

8.4. Indicadores de desempenho para os serviços públicos 

 

A prefeitura, em específico, o órgão que fará a gestão do PGRS adotará os 

seguintes critérios para avaliação dos serviços: 

 Universalidade: os serviços devem atender toda a população, sem 

exceção; 

 Integralidade do atendimento: devem ser previstos programas e ações 

para todos os resíduos gerados; 

 Eficiência e a sustentabilidade econômica; 

 Articulação com as políticas de inclusão social, de desenvolvimento 

urbano e regional e outras de interesse relevante; 

 Tecnologias: adotar tecnologias apropriadas, considerando a capacidade 

de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e 

progressivas e adequação à preservação da saúde pública e do meio 

ambiente; 
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 Grau de satisfação do usuário. 

 

Em específico, considerando o SNIS como referência, e que produz 

indicadores que permitem análises entre municípios de mesmo porte e/ou da 

mesma região, dentre outras possibilidades, utilizaremos o sistema no intuito de 

somar os novos dados a série histórica existente. Os itens de indicadores do 

SNIS adotados serão: 

 Incidência das despesas com o manejo de resíduos sólidos nas despesas 

correntes da prefeitura (SNIS 001);  

 Despesa per capita com manejo de resíduos sólidos em relação à 

população (SNIS 006); 

 Receita arrecadada per capita; 

 Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de resíduos 

sólidos (SNIS 005); 

 Taxa de empregados em relação à população urbana(SNIS 001); 

 Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo 

de resíduos sólidos (SNIS 007); 

 Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de 

empregados no manejo de resíduos sólidos (SNIS 010). 

Interessam também indicadores sobre resíduos urbanos como: 

 Cobertura do serviço de coleta em relação à população total atendida 

(declarada) (SNIS 015); 

 Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em 

relação à população urbana (SNIS016); 

 Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos (exceto 

matéria orgânica e rejeitos) em relação à população urbana (SNIS 032); 

 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de secos (exceto matéria 

orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos 

domésticos(SNIS 053); 

 Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos(exceto matéria 

orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total (SNIS 031); 

 Massa recuperada per capita de matéria orgânica em relação à 

população urbana; 
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 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de matéria orgânica em 

relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domiciliares; 

 Taxa de recuperação de matéria orgânica em relação à quantidade total; 

 Massa de matéria orgânica estabilizada por biodigestão em relação à 

massa total de matéria orgânica. 

Podem também ser incluídos indicadores sobre resíduos de serviços de 

saúde e resíduos da construção civil: 

 Massa de resíduos dos serviços de saúde (RSS) coletada per capita 

(apenas por coletores públicos)em relação à população urbana (SNIS 

036); 

 Massa de resíduos da construção civil (RCC) coletada per capita (apenas 

por coletores públicos) em relação à população urbana. 

 

Junto a integração de ações com o trabalho das equipes de agentes 

comunitários de saúde, serão levantados dados de indicadores para o 

acompanhamento dos resultados das políticas de inclusão social, formalização do 

papel dos catadores de materiais recicláveis e participação social nos programas 

de coleta seletiva, como: 

 

 Número total de catadores, especificando autônomos e número de 

catadores remunerados pelo serviço público de coleta; 

 Número de domicílios participantes dos programas de coleta em relação 

ao número total de domicílios. 

 

8.5. Mobilização social: participação e cidadania 

 

O sucesso da coleta seletiva está diretamente associado aos trabalhos 

feitos com a população, por meio da mobilização social, com enfoque na 

sensibilização e conscientização. Essa etapa é fundamental porque não existe 

sistema que funcione sem o engajamento da população. 

Cabe ressaltar ainda que será preciso uma mobilização social pré-

implantação e uma pós-implantação, pois a primeira terá um caráter mais 
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informativo e de sensibilização do público e a última buscará aperfeiçoar a 

sensibilização do público já informado (conscientizado), para manter o sistema 

implantado em funcionamento. 

 

8.5.1. Procedimentos de mobilização social adequada 

 

A mobilização da sociedade para implantação da coleta seletiva possui dois 

componentes principais: 

 A conscientização: Que busca informar o porquê da necessidade de 

segregação e tem como alvo o lado racional do público que se pretende 

mobilizar. 

 A sensibilização: Que objetiva fazer um apelo ao lado emocional do 

público, para que sua cooperação aconteça por ele estar sensível à 

problemática que envolve o gerenciamento do lixo, tanto em nível 

municipal, quanto em nível planetário. 

 

Portanto, a conscientização e a sensibilização precisam ser direcionadas ao 

público que se pretende mobilizar. Diferenciando as formas de divulgação e 

intervenção para cada tipo de ator social. Dessa forma, é preciso produzir 

materiais e programas formatados para cada público que se pretende atingir. 

Será preciso avaliar também, no caso de escassez de recursos, qual 

público pode ser eleito para ser mobilizado e depois funcionar como multiplicador 

para os demais. 

Junto as ações comunitárias, poderão planejar formação de grupos a visita 

nos locais de disposição final de resíduos, tais como galpão de triagem, PEV 

central. Também será preciso contar coma divulgação da mídia televisiva e rádio 

difusão, para fazer as imagens e objetivos do local de disposição final chegar até 

o cidadão. Existem pesquisas que comprovam que a mobilização da população 

para a coleta seletiva está diretamente ligada ao conhecimento ou 

desconhecimento da destinação final dos resíduos em seu município. Fazendo 

uma analogia, se a população puder ver o que acontecerá com o reciclável que 

ela segregará em casa, poderá entender a necessidade de sua cooperação. 
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As formas de mobilização sociais utilizadas serão: 

 Distribuição de peças gráficas como cartilhas, panfletos e ímãs de 

geladeira; 

 Veiculação de mensagens na mídia (televisão, jornal e programas de 

rádio); 

 Sinalização com faixas, cartazes e placas; 

 Divulgação em igrejas e estabelecimentos comerciais; 

 Programa de educação ambiental nas escolas; 

 Realização de peças teatrais; 

 Parceria com programas que têm inserção domiciliar tradicional. 

 

É importante notar também que os mecanismos de mobilização social para 

a coleta seletiva serão diferentes para cada etapa. Para a fase de implantação, 

as necessidades de conscientização e sensibilização dos diversos públicos são 

diferentes das necessárias na fase de manutenção da coleta seletiva. 

Na implantação, o público será esclarecido do que vai acontecer; na fase 

de manutenção, esse público tomará consciência de que a coleta seletiva 

continua acontecendo e/ou foi alterada em algum aspecto operacional, quando é 

o caso da mudança de rotas e formas de coleta. 

 

8.5.2. Lançamento da Coleta Seletiva 

 

Para inaugurar o programa de coleta seletiva será fundamental que seja 

promovido um evento de lançamento, onde através de palestras e demais 

atividades, poderão ser apresentados a população todo programa, desde a 

elaboração até a consolidação dos trabalhos realizados, enfatizando a 

participação de todos os profissionais envolvidos, incluindo, principalmente, a 

população, consistindo em uma estratégia de divulgação do programa e de 

sensibilização. 
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8.5.3. Sistema de cálculo dos custos operacionais e investimentos e 

forma de cobrança 

 

A prefeitura definirá um sistema de cálculo dos custos da prestação dos 

serviços públicos, tais como limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, sendo 

a forma de cobrança desses serviços em conformidade com as diretrizes da Lei 

Federal de Saneamento Básico, que determina a recuperação dos custos 

incorridos na prestação do serviço, bem como a geração dos recursos 

necessários à realização dos investimentos previstos para a execução das metas. 

Buscando transparência, tais informações serão divulgadas.  

A taxa de manejo de resíduos sólidos domiciliares, referente a serviços 

divisíveis, deverá ser contemplado com uma sistemática de reajuste e revisão, 

que permita a manutenção dos serviços. A prefeitura deverá contratar uma 

Agência de Regulação para controle destes serviços. 

Os fatores considerados para os cálculos serão: 

 localização dos domicílios atendidos: bairros populares, de renda média 

ou renda alta; 

 as indústrias atendidas se caracterizarem por baixa, média ou elevada 

geração de resíduos assemelhados aos domiciliares; 

 os estabelecimentos não industriais atendidos se caracterizarem por 

baixa, média ou elevada geração de resíduos assemelhados aos 

domiciliares; 

 a presença de terrenos vazios, de pequeno, médio ou grande porte, 

aos quais os serviços são oferecidos, mesmo que não seja usufruído; 

 

A ampla maioria dos municípios brasileiros inclui os custos com os serviços 

de manejo dos resíduos nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), porém, diferentes estudos revelam que, independentemente da 

qualidade dos serviços ofertados, as receitas auferidas não cobrem os custos. 

Conforme a Lei 11.445/2010, Art. 29, a prefeitura deve buscar cobrança 

pelo lançamento de taxa, tarifa ou preço público e estabelecer a diretriz de 
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transparência na demonstração da lógica de cálculo empregada na composição 

de custos, as proporções entre níveis de geração e outras considerações. 

 

8.6. Iniciativas para controle social 

O cidadão, gerador de resíduos, deve ser informado sobre seus direitos e 

deveres, no que tange ao consumo ambientalmente consciente de bens e ao 

acondicionamento e disposição dos resíduos.  

Pode-se dizer que o controle social é, ao mesmo tempo, um direito e um 

dever, mas para ser exercido pressupõe o acesso à informação e aos canais de 

comunicação.  

O principal público-alvo é a sociedade, que deve ser incentivada 

einstrumentalizada para participar de todo o processo da gestão dos resíduos 

sólidos, desde a concepção, com a definição de objetivos e metas, até o 

acompanhamento da execução das atividades operacionais e de controle e 

avaliação de seus resultados, buscando sempre garantir a universalização e a 

qualidade da prestação dos serviços. Este controle social pode ser exercido tanto 

individualmente como também por meio de instâncias representativas, como 

fóruns e conselhos. 

Conforme Decreto nº 7.217/2010, Art. 34, para controle social serão 

adotados mecanismos para os serviços estipulados no PGRS: 

 Debates e audiências públicas; 

 Consultas públicas; 

 Conferências das cidades; e 

 Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo: titulares dos 

serviços; órgãos governamentais relacionados ao setor; prestadores de 

serviços públicos; usuários dos serviços; entidades técnicas, organizações 

da sociedade civil e de defesa do consumidor. 

 

8.6.1. Sistemática de organização das informações locais ou regionais 

 

A prefeitura se responsabilizará em disponibilizar o PGRS no Sistema 

Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos –SINIR e Sistema 
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Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA, como também a cada 

ano sobre os resíduos sob sua esfera de competência.  

A sistemática de envio das informações será gradual e progressiva, 

portanto seguirá os seguintes passos: 

1. Encaminhamento do PGRS ao SINIR; 

2. Recepção e análise dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de 

suas atualizações, rotina anual de renovação da informação a cargo dos 

grandes geradores; 

3. Criação de banco de dados informatizado, agregando, além das 

informações já citadas:  

a. sistematização e registro das informações coletadas no período da 

construção do diagnóstico para o Plano de Gestão; 

b. inclusão dos dados referentes aos programas e ações 

implementados a partir da aprovação dos planos sobre recursos 

humanos, equipamentos, infraestrutura, custos, resultados, etc. 

 

8.7. Programas especiais para as questões e resíduos mais relevantes 

 

Abordaremos programas prioritários para os resíduos de maior volume. 

As ações destes programas, incentivará a busca de áreas para a captação 

e destinação de resíduos, estabelecendo fluxos diretos para resíduos da 

construção e resíduos domiciliares secos, criando as condições para o manejo 

segregado dos resíduos domiciliares úmidos.  

Os aspectos mais significativos para os programas prioritários serão 

conforme descrições a seguir.  

 

8.7.1. Programa prioritário para o gerenciamento de resíduos de 

construção e demolição 

 

 Finalização de implantação de PEVs; 
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 difusão de informações para a organização dos fluxos de captação, com 

possível apoio de agentes de saúde, visando redução da multiplicação de 

vetores; 

 formalização do papel dos agentes locais: caçambeiros, e outros; 

 organização do fluxo de remoção dos resíduos segregados e concentrados 

na fonte; 

 recolhimento segregado dos resíduos no processo de limpeza corretiva, 

quando necessária; 

 destinação adequada de cada resíduo segregado; 

 recuperação, por simples peneiração, da fração fina do RCC classe A, para 

uso como “bica corrida”ou “cascalho” em serviços de manutenção; 

 incentivo à presença de operadores privados com RCC, para atendimento 

dos maiores geradores privados. 

 

8.7.2. Programa prioritário para o gerenciamento de resíduos 

domiciliares secos 

 

 vinculação do programa aos conceitos:  

a. eficiência: coleta planejada e realizada porta a porta; 

b. inclusão social: operação a ser feita com os catadores; 

c. baixo custo: correto equacionamento dos trechos de transporte. 

 organização das ações em torno dos Eco pontos,  e Galpões de Triagem; 

 definição dos roteiros de coleta com possível uso de Locais de Entrega 

Voluntária (LEVs), estabelecidos em instituições parceiras. A logística de 

transporte deve ser apoiada primeiramente nos pequenos veículos, para 

concentração das cargas dos roteiros, associada posteriormente ao 

transporte com veículos de maior capacidade; 

 difusão de informações para a organização dos fluxos de captação, com 

possível apoio de agentes de saúde; 

 cadastramento dos catadores atuantes, visando sua organização e inclusão 

em processos formais; 



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

87 

Prefeitura Municipal de Nova Maringá 

 formalização do papel dos catadores, organizados em associações e 

cooperativas, como agentes prestadores do serviço público da coleta 

seletiva, obedecendo às diretrizes da Lei de Saneamento Básico (Art. 10); 

 organização do fluxo de remoção dos resíduos concentrados na fonte; 

 destinação adequada de cada resíduo segregado; 

 incentivo aos negócios voltados à reutilização e reciclagem de resíduos 

secos; 

 estruturação de iniciativas como A3P e “Escola Lixo Zero”; incentivo à 

organização de ações nas instituições privadas. 

 

8.7.3. Programa prioritário para o gerenciamento de resíduos 

domiciliares úmidos 

 

 implantação de unidades de valorização de orgânicos – compostagem 

simplificada ou acelerada, em pátios ou galpões; 

 cadastramento dos grandes geradores, com geração homogênea de 

orgânicos (feiras, sacolões, indústrias, restaurantes e outros); 

 incentivo a programas como “Escola Lixo Zero” e à organização de ações 

por instituições privadas. 

 difusão de informações para a organização dos fluxos de captação; 

 organização dos roteiros e do fluxo de coleta seletiva de RSD úmidos; 

 estabelecimento do uso de composto orgânico em serviços de manutenção 

de parques, jardins e áreas verdes; 

 indução de processo de logística reversa para os resíduos úmidos com 

feirantes e seus fornecedores; 

 incentivo à presença de negócios voltados à reutilização e reciclagem de 

resíduos úmidos; 

 

8.8. Agendas setoriais de implementação do PGRS 

 

No intuito de buscar formas que possibilitará continuidade da participação 

social no processo de gestão dos resíduos, dando efetividade à responsabilidade 



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

88 

Prefeitura Municipal de Nova Maringá 

compartilhada que é essencial na PNRS, serão formuladas agendas de 

implementação do PGRS. 

A prefeitura se responsabilizará em não permitir o descumprimento de 

ações entre a formalização do plano e sua efetiva implantação, portanto agendas 

serão formuladas para manter continuidade no sistema, conforme descrições a 

seguir: 

 Agenda da Construção Civil – construtores e suas instituições 

representativas, caçambeiros e outros transportadores, fabricantes, 

manejadores de resíduos, distribuidores de materiais e órgãos públicos 

envolvidos, entre outros; 

 Agenda dos Catadores – organizações de catadores de materiais 

recicláveis e reaproveitáveis e os grandes geradores de resíduos secos. 

 Agenda A3P – gestores responsáveis pela Agenda Ambiental da 

Administração Pública nos vários setores da administração. 

 Agenda dos Resíduos Úmidos – feirantes e suas instituições 

representativas, setor de hotéis, bares e restaurantes, sitiantes, criadores 

de animais e órgãos públicos envolvidos, entre outros. 

 Agenda da Logística Reversa – comerciantes, distribuidores, fabricantes, 

órgãos públicos envolvidos e outros. 

 Agenda dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – setor 

industrial, de serviços de saúde, mineradores, grandes geradores, entre 

outros. 

Em todas as agendas serão consideradas as ações de educação ambiental 

e capacitação dos agentes para melhoria progressiva do seu desempenho e dos 

resultados. 

 

8.9. Indicadores, procedimento e mecanismo de Avaliação 

Baseada nos objetivos a atender e nas metas a cumprir, a avaliação do 

Plano deve contemplar indicadores, procedimentos e mecanismos que permitam 

realizar a avaliação dos resultados das ações implementadas, com vistas a aferir 

a eficiência, a eficácia e a efetividade, assim como a qualidade dos serviços na 

ótica do usuário.  
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 A seleção dos indicadores a serem utilizados na avaliação do Plano deve 

considerar aqueles já existentes em sistemas de informação, a exemplo do SNIS, 

além de outros sistemas de informação do IBGE (Pnad e PNSB, em especial) e 

outros setoriais, como o DATASUS, da saúde.  

Com base nesses sistemas de informação, especialmente no SNIS 

Resíduos Sólidos, o modelo de avaliação deverá definir os indicadores e os 

procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do 

Plano e dos resultados das suas ações. 

 

8.10. Monitoramento e verificação de resultados 

 

O PGRS será revisto no mínimo a cada quatro anos, conforme estabelecido 

em Lei Federal. O monitoramento e verificação de resultados, para que, nas 

revisões, sejam aplicadas as correções necessárias, será realizado com apoio, 

sobretudo nos indicadores de desempenho definidos no plano.  

Elementos importantes também poderão ser considerados para o 

monitoramento: 

 implantação de Ouvidoria: órgão para recebimento de reclamações, 

avaliações e denúncias –ou utilização de órgão ou serviço já existente; 

 estabelecimento de rotinas para avaliação dos indicadores, tal como a 

produção de relatórios periódicos que incluam a análise dos registros feitos 

pela Ouvidoria; 

 reuniões do órgão ambiental com competência estabelecida sobre a gestão 

dos resíduos. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O PGRS, apresentado neste documento contém as informações referentes 

aos Termo de Referência do Decreto Nº 3.272, que fixa os critérios básicos sobre 

os quais devem ser elaborados os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

apresentando a situação do sistema atual de gerenciamento de resíduos sólidos 

no município de Nova Maringá. Sendo incorporados neste documento as 

perspectivas de ações futuras e corretivas para solução de problemas existentes 

no atual sistema de gerenciamento, cronograma de implantação e ações 

corretivas.  
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