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1. APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do
Município de Sentinela do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, foi concebido
dentro dos princípios da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 – que
institui a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), bem como do
Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que a regulamenta,
quais sejam (BRASIL, 2010-b; art. 6º):
I - a prevenção e a precaução;
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde
pública;
IV - o desenvolvimento sustentável;
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento,
a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as
necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo,
equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade;
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como
um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor
de cidadania;
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social; e,
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.
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A Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul buscou a consultoria e
assessoria técnica da empresa Proecológica Assessoria e Consultoria Ltda EPP (Contrato nº 9/2013) para a elaboração do presente Plano Municipal
enfocando manejo dos resíduos sólidos que estão dentro da esfera de
responsabilidade do município e que serão definidos como lixo municipal1.
Qualquer outra citação do termo lixo em contexto diferente será identificada.
O presente Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) foi desenvolvido de acordo com as “Orientações para elaboração de

Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PSGIRS) para
municípios com população inferior a 20 mil habitantes”, editado pela
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio
Ambiente (2013) e seu conteúdo mínimo visa atener ao disposto no art. 51, §
1º, incisos I a XIV, do Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010,
que trata sobre a elaboração de Planos Municipais Simplificados em
municípios com população total inferior a vinte mil habitantes.
De acordo com o art. 51 do Decreto Federal 7.404/2010, os planos
municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos deverão
conter (BRASIL, 2010-a; art. 51):
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo
território, com a indicação da origem, do volume e da massa, a caracterização
dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;
II

-

identificação

das

áreas

favoráveis

para

disposição

final

ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata
o § 1º do art. 182 da Constituição e o zoneamento ambiental, quando houver;
III - identificação da possibilidade de implantação de soluções
consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando a
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de
prevenção dos riscos ambientais;
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano
de gerenciamento ou ao sistema de logística reversa, conforme os arts. 20 e
1

Constituído pelos materiais de origem domiciliar, de estabelecimentos de comércio, de
serviços, de varrição e de feiras livres, sendo de atribuição e responsabilidade
exclusivas das prefeituras, desde a coleta até a destinação final (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2002).
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33 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as disposições deste Decreto e as
normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem
adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, em
consonância com o disposto na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto nº 7.217,
de 21 de junho de 2010;
VI - regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de
resíduos sólidos de que trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas
as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem como as
demais disposições previstas na legislação federal e estadual;
VII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e
operacionalização pelo Poder Público, incluídas as etapas do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos;
VIII - programas e ações de educação ambiental que promovam a não
geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de
resíduos sólidos;
IX - programas e ações voltadas à participação de cooperativas e
associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda, quando houver;
X - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de
cobrança desses serviços, observado o disposto na Lei nº 11.445, de 2007;
XI - metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;
XII - descrição das formas e dos limites da participação do Poder
Público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no
art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, e de outras ações relativas à
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XIII - identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e
áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras; e
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XIV - periodicidade de sua revisão.
O desenvolvimento deste trabalho contou com a colaboração dos
gestores e técnicos da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente,
da Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul.
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2. DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
2.1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS
A fase de diagnóstico consiste em um levantamento da situação atual
dos diferentes tipos de resíduos sólidos, conforme classificação prevista no
artigo 13, incisos I e II da Lei n° 12.305/102. Abrange as modalidades de
resíduos classificados pela Lei tanto segundo a origem (resíduos sólidos
urbanos, agrossilvopastoris, industriais etc) como quanto à periculosidade
(perigosos ou não perigosos).
Compreende também um inventário quantitativo e qualitativo de todos
resíduos

que

sejam

gerados,

coletados,

transportados,

reutilizados,

recuperados, reciclados, tratados, beneficiados, ou que tenham destinação no
território do município, bem como da disposição final dos rejeitos. Inclui
informações que permitem uma avaliação da gestão dos resíduos sólidos
como um todo.
O levantamento de informações pode ser organizado em áreas
temáticas:
1. infraestrutura e serviços;
2. aspectos jurídico institucionais;
3. aspectos econômicos;
4. aspecto ambientais; e
5. aspectos sociais.
As informações incluídas no diagnóstico serão utilizadas para o
planejamento da gestão dos resíduos sólidos.

2

Conforme o artigo 13 da Lei nº 12.305/2010, os resíduos sólidos têm a seguinte
classificação:
I - quanto à origem: a) resíduos domiciliares; b) resíduos de limpeza urbana; c)
resíduos sólidos urbanos; d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviços; e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; f) resíduos
industriais; g) resíduos de serviços de saúde; h) resíduos da construção civil; i)
resíduos agrossilvopastoris; j) resíduos de serviços de transportes; k) resíduos de
mineração.
II - quanto à periculosidade: a) resíduos perigosos; b) resíduos não perigosos.
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O diagnóstico foi realizado por meio de: (i) pesquisa bibliográfica; (ii)
recuperação de documentos disponíveis na Prefeitura; (iii) reuniões com os
responsáveis pelos setores da Prefeitura, visando o levantamento e a
atualização de informações; e, (iv) levantamento de dados em campo.
Os dados e informações coletados foram tratados (tabulados) e
analisados, de modo a traçar um panorama atual da situação dos diferentes
tipos de resíduos no município e subsidiar as etapas de prognóstico e as
proposições de programas, projetos e ações indicadas para a mitigação,
melhoria ou solução da situação da gestão de resíduos sólidos no Município
de Sentinela do Sul. O diagnóstico foi realizado de forma participativa,
envolvendo as lideranças e os agentes sociais que puderam fornecer
informação sobre a situação a ser diagnosticada através de Audiência Pública
realizada no dia 21 de agosto de 2014 (Ata Anexa).
2.1.1. Aspectos gerais do Município
O Município teve sua emancipação em 20 de março de 1992 e foi
instalado em 1º de janeiro de 1993, sendo sua população atual de 5.198
habitantes (Censo do IBGE de 2010), onde cerca de 3.916 pessoas (ou
75,34%) residem na zona rural e 1.282 (24,66%) na zona urbana (IBGE,
2010). Foram recenseados em 2010 o total de 2.411 domicílios, sendo 1.812
considerados particulares ocupados. A estimativa para o ano de 2014 é de
5.463 (Estimativas da população residente com data de referência 1º de julho
de 2014 – IBGE). Os municípios limítrofes são Camaquã (ao sul), Tapes (a
leste), Cerro Grande do Sul (a oeste) e Sertão Santana (ao norte).
O Município faz parte da Região Centro-Sul, Microrregião de Camaquã e
Mesorregião de Porto Alegre, localiza-se entre as coordenadas 30°61' de
latitude sul e 51°61' de longitude oeste, próxima à Planície Costeira interna do
Rio Grande do Sul, porém numa região de relevo mais elevado definida como
Serra dos Tapes. Possui uma área de 281.964 km2. Sentinela do Sul está
situada na Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã.
O Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDH-M) de
Sentinela do Sul é de 0,671, considerado Médio (entre 0,600 e 0,699).
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Figura 1: Mapa de localização do Município de Sentinela do Sul e cidades
limítrofes, extraído do Atlas do Desenvilvimento – PNUD Brasil 2013 - IDH-M.

Entre 2000 e 2010, a população de Sentinela do Sul cresceu a uma taxa
média anual de 0,61%, enquanto no Brasil foi de 1,01%, no mesmo período.
Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 24,18% para
24,66%.
Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa
média anual de -0,53%. No Rio Grande do Sul, esta taxa foi de 1,01%,
enquanto no Brasil foi de 1,02%, no mesmo período. Na década, a taxa de
urbanização do município passou de 11,28% para 24,18%.

População
População
total
Homens
Mulheres
Urbana
Rural

População
(1991)

% do
Total
(1991)

População
(2000)

% do
Total
(2000)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

5.131

100,00

4.892

100,00

5.198

100,00

2.668
2.463
579
4.552

52,00
48,00
11,28
88,72

2.540
2.352
1.183
3.709

51,92
48,08
24,18
75,82

2.666
2.532
1.282
3.916

51,29
48,71
24,66
75,34

Tabela 1: População total, por gênero, rural e urbana. Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência3 no município passou de
54,57% para 49,54% e a taxa de envelhecimento4, de 9,22% para 11,70%.
Em 1991, esses dois indicadores eram, respectivamente, 60,70% e 7,62%. Já
no Rio Grande do Sul, a razão de dependência passou de 65,43% em 1991,
para 54,94% em 2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa de

3

4

Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais
(população dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população
potencialmente ativa).
Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total.
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envelhecimento passou
respectivamente.

de

4,83%,

para

5,83%

e

para

7,36%,

% do
% do
População
População
Total
Total
(2000)
(2010)
(1991)
(2000)

% do
Total
(2010)

1.547

30,15

1.276

26,08

1.114

21,43

15 a 64 anos

3.193

62,23

3.165

64,70

3.476

66,87

65 anos ou mais

391

7,62

451

9,22

608

11,70

Razão de
dependência

60,70

-

54,57

-

49,54

-

Índice de
envelhecimento

7,62

-

9,22

-

11,70

-

Estrutura Etária

População
(1991)

Menos de 15
anos

Tabela 2: Estrutura etária da população. Fonte: PNUD, Ipea e FJP
No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de
80,78%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos
frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 99,06%; a proporção
de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 68,29%; e
a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de
33,34%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente,
em 59,64 pontos percentuais, 67,16 pontos percentuais, 62,21 pontos
percentuais e 29,85 pontos percentuais.
Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 13,66% estavam cursando o
ensino superior em 2010. Em 2000 eram 7,61% e, em 1991, 0,52%.
O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a
frequência escolar da população em idade escolar. Mais precisamente, indica
o número de anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano
de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e
2010, ela passou de 9,87 anos para 10,63 anos, no município, enquanto no
Rio Grande do Sul passou de 10,25 anos para 10,00 anos. Em 1991, a
expectativa de anos de estudo era de 8,28 anos, no município, e de 10,25
anos, no Rio Grande do Sul.
O percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino
fundamental completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função
do peso das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e
- 13 -
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2010, esse percentual passou de 22,06% para 32,72%, no município, e de
39,76% para 54,92%, no Rio Grande do Sul. Em 1991, os percentuais eram de
9,89%, no Município, e 30,09%, no Estado. Em 2010, considerando-se a
população municipal de 25 anos ou mais de idade, 9,22% eram analfabetos,
25,36% tinham o ensino fundamental completo, 15,81% possuíam o ensino
médio completo e 3,38%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais
são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%.
2.1.2. Infraestrutura e serviços
O sistema de resíduos sólidos é composto pelos serviços executados e
terceirizados pela Prefeitura Municipal para a coleta e disposição final do lixo
municipal e pelos serviços contratados e executados através de parcerias
para a coleta, tratamento e disposição final de outros resíduos, conforme a
Tabela 3:
Tipo de Resíduo

Execução do Serviço

Lixo Municipal

O recolhimento nas áreas urbana e rural é realizado
por empresa contratada (Transportes Linter Ltda
ME). Não há transbordo e o lixo é transportado até
o Aterro Sanitário da empresa SIL Soluções
Ambientais, denominado Central de Resíduos do
Recreio, no Município de Minas do Leão/RS (Rodovia
BR 290, Km 181).

Resíduos sólidos de
serviços da saúde
(RSSS)

Os resíduos são coletados nos locais de geração por
empresa contratada (Ambientuus Tratamento
Disposição Final e Transporte de Resíduos Sólidos
Ltda)
e,
devidamente
acondicionados,
são
transportados e incinerados (tratamento/destinação
final) nas dependências da contratada, no Município
de Cachoeirinha/RS.

Lâmpadas usadas

São entregues a uma empresa que realiza o
tratamento de resíduos tóxicos.

Pilhas e baterias

São entregues a uma empresa que realiza o
tratamento de resíduos tóxicos.

Pneus inservíveis

São destinados a um depósito no Município de
Tapes/RS que armazena os pneus de quatro
municípios da região para posterior destino a uma
empresa que realiza sua reciclagem.
Tabela 3: Execução de serviços por tipo de resíduos.
O serviço de limpeza urbana é realizado por uma equipe formada por
um motorista, dois operadores de máquinas e seis operários da Prefeitura
- 14 -
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Municipal. A administração é realizada por dois servidores e o controle é feito
pelo Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.
A coleta do lixo nas áreas urbana e rural é realizado diretamente pela
empresa contratada envolvendo sua mão-de-obra própria, composta por um
motorista e três garis.
A Tabela 4 apresenta um síntese do pessoal envolvido:
Tipo de serviço

Prefeitura Municipal

Empresa terceirizada

Administração

2 técnicos

Não há

Serviços gerais

6 operários

3 garis

Apoio técnico

1 motorista e 2
operadores de máquinas

1 motorista

Controle

1 Secretário Municipal

Não há

Total
12
3
Tabela 4: Pessoal envolvido com os subsistemas de limpeza e coleta urbana e
rural.
O sistema de coleta utilizado no Município de Sentinela do Sul é
composto por dois subsistemas distintos: subsistema de coleta rural e
subsistema de coleta urbana.
No subsistema de coleta rural, a empresa terceirizada executa
itinerários semanis. As redes de coleta não estão definidas em mapa e/ou
roteiros, mas abrangem todas as comunidades do interior do Município. O lixo
coletado não é pesado. No subsistema de coleta rural são coletados cerca de
50 metros cúbicos por mês (estimativa da empresa).
O subsistema de coleta urbana é realizado inteiramente pela empresa
contratada, em itinerários próprios, que são realizados três vezes por semana.
Neste subsistema são coletados cerca de 40 metros cúbicos por mês e os
resíduos não são pesados. Neste sistema o lixo municipal é coletado
diretamente nas residências e estabelecimentos comerciais onde ocorre a
geração do lixo, sem que haja coleta seletiva. Em geral, o lixo é
acondicionado em sacos plásticos que são depositados nas margens das vias
públicas e, em alguns casos, em lixeiras. A coleta é realizada conforme o
Plano Operacional definido pela Prefeitura Municipal e que instruiu o processo
licitatório de contratação da empresa que opera o serviço.
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Na atual conjuntura, pode-se dizer que 100% da população urbana é
atingida pela coleta do lixo municipal e que a coleta de lixo seco na área rural
tem capacidade de atingir cerca de 100% dos domicílios, desde que haja a
adesão dos moradores ao sistema de lixeiras comunitárias. É prudente que na
área rural o lixo orgânico continue sendo objeto de compostagem dentro das
propriedades. Hoje não é possível determinar com precisão qual a cobertura
dos serviços na área rural. Mas, pelo fato de que a coleta do lixo municipal na
área rural teve uma implantação recente, grande parte após a pesquisa do
Censo Demográfico, e ainda há uma certa desinformação da população em
relação ao sistema de lixeiras comunitárias, conclui-se que esses dados
merecem uma pesquisa quantitativa-qualitativa específica.
A disposição final do lixo municipal proveniente dos dois subsistemas é
feita

sem

que

haja

triagem

ou

reaproveitamento

(reciclagem

e

compostagem). O volume coletado é integralmente destinado ao Aterro
Sanitário da empresa SIL Soluções Ambientais, denominado Central de
Resíduos do Recreio, no Município de Minas do Leão/RS (Rodovia BR 290, Km
181). Este empreendimento possui licença do órgão ambiental do Estado para
depósito de resíduos domiciliares (Classe II) e resíduos caracterizados como
Classe III (inertes), de conformidade com a Norma ABNT NBR 10004:2004,
operação da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da Central de Resíduos
do Recreio e coleta e oxidação térmica do biogás gerado no aterro sanitário.
A

limpeza

pública

consiste

na

varrição

de

ruas,

que

ocorre

regularmente e está concentrada nas ruas centrais da cidade (aŕea urbana). A
atividade de varrição não obedece a uma frequência regular, a limpeza e
conservação de praças e outros espaços públicos e ao recolhimento dos
resíduos de podas e capinas realizadas diretamente pelos moradores.
Os subsistemas de coleta urbana e rural utilizam um caminhão
compactador que pertence à empresa contratada e também é empregado em
sistemas de coleta de outros municípios
A caracterização geral das ruas e estradas onde trafegam os veículos
durante a coleta apresenta um predomínio de ruas planas na área urbana e
estradas com morros (alta declividade) na área rural. Em geral, as ruas e
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estradas são largas. Na área urbana predominam as ruas pavimentadas e na
área rural, a totalidade das estradas não são pavimentadas.
2.1.3. Aspectos jurídicos e institucionais
Não existem leis regulamentares dos serviços de coleta e limpeza
empregados no Município de Sentinela do Sul.
No momento, não existem iniciativas consorciadas entre municípios da
região para a operação dos sistemas de gestão de resíduos sólidos.
2.1.4. Aspectos econômicos
Poucos são os municípios brasileiros que possuem menos de quinze
anos de administração e uma estrutura tão completa e otimizada para o
fomento produtivo como Sentinela do Sul dispõe. Além de estar situada em
posicionamento altamente favorável

- às margens da Rodovia BR 116,

chamada Rodovia do Mercosul - distante 90 km de Porto Alegre e a 160km do
Superporto de Rio Grande, o Município dispõe de área industrial com ótimos
lotes a disposição de 17 hectares para diversos tipos de empreendimentos.
Com o centro da cidade instalado a 4 km da BR 116, o comércio de bens e
serviços e as micro e pequenas empresas e indústrias tem assegurados o
destino econômico a cada uma das práticas desenvolvidas. Na área do
agronegócio tem destaque a produção fumageira, de arroz pré-germinado e o
biodinâmico, onde seus empreendedores são pioneiros do País.
2.1.5. Aspectos ambientais
Não foram encontrados pontos de descarte irregular de resíduos no
Município, tampouco pontos catalogados ou área degradadas pela disposição
de resíduos sólidos no Município.
Também não existem áreas licenciadas para o transbordo ou depósito
de resíduos em Sentinela do Sul.
2.1.6. Aspectos sociais
Durante a Audiência Pública realizada, ficou evidente que a maior
preocupação da população e das autoridades em relação à gestão de resíduos
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refere-se ao aproveitamento de resíduos através de reciclagem e implantação
de um sistema de coleta seletiva no Município de Sentinela do Sul.
Em geral, a população se manifesta de fora satisfatória ao atual
sistema de coleta.
Não existem registros oficiais de atuaçaõ de catadores no Município e a
participaçaõ social dá-se através do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
2.1.7. Logística reversa
A logísitica reversa atualmente implantada diz respeito às embalagens
de agrotóxicos, pneumáticos, pilhas e baterias e outros resíduos perigosos,
através de inciativas esporádicas, operacionalizadas pelo Departamento de
Meio Ambiente.

2.2. PROGNÓSTICO
Para o planejamento das ações necessárias de adequação dos sistemas
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, faz-se necessário estimar a
geração futura de resíduos sólidos ao longo do horizonte do plano. Esta
estimativa exige inicialmente uma projeção da evolução populacional para o
horizonte do plano, seguida de uma projeção da geração de resíduos sólidos
do município para o mesmo período.
2.2.1. Evolução populacional
O memorial de cálculo do Projeto segue o modelo proposto pela Ordem
de Serviço nº 1, de 28 de abril de 2010, editada pela Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA, 2010).
O crescimento populacional foi calculado por meio da equação:
P2010 = P2000 . TC10/100 + P2000

(equação 1)

Em que:
P2010 = população apurada no Censo Demográfico do ano de 2010
(IBGE, 2010);
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P2000 = população apurada no Censo Demográfico do ano de 2000
(IBGE, 2000); e,
TC10 = taxa de crescimento populacional para os últimos 10 anos
(intervalo entre os dois últimos Censos Demográficos).
Pela equação usada, a taxa de crescimento populacional para o
Município de Sentinela do Sul foi determinada como:
P2010 = P2000 . TC10/100 + P2000
5198 = 4892 . Tc/100 + 4892
TC10 = 6,255110 %
Dividindo a taxa de crescimento populacional para os últimos 10 anos
pelo número de anos, tem-se a taxa de crescimento populacional anual:
TC = TC10/10

(equação 2)

TC10 = 0,625511 %
Utilizando a equação 1 aplicada ao intervalo de um ano em uma
planilha de cálculo em sistema eletrônico chega-se à Tabela 5:
Ano

População

Taxa de crescimento (TC)

2010

5198

0,625511%

2011

5231

0,625511%

2012

5263

0,625511%

2013

5296

0,625511%

2014

5329

0,625511%

2015

5363

0,625511%

2016

5396

0,625511%

2017

5430

0,625511%

2018

5464

0,625511%

2019

5498

0,625511%

2020

5532

0,625511%

2021

5567

0,625511%

2022

5602

0,625511%

2023

5637

0,625511%
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2024

5672

0,625511%

2025

5708

0,625511%

2026

5743

0,625511%

2027

5779

0,625511%

2028

5815

0,625511%

2029

5852

0,625511%

2030

5888

0,625511%

Tabela 5: Crescimento populacional do Município de Sentinela do Sul projetado
a partir da taxa de crescimento apresentada pelos Censos Demográficos dos
anos de 2000 e 2010.
2.2.2. Evolução da geração de resíduos
A caracterização do lixo municipal se deu com base nas Normas NBR
10004:2004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004-a) e NBR
10007:2004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004-b), que
dizem

respeito

à

classificação

e

amostragem

de

resíduos

sólidos,

respectivamente. A caracterização qualitativa do lixo domiciliar coletado
constituiu-se na tradicional determinação dos materiais presentes no lixo e do
percentual em peso que os mesmos ocorrem em relação ao total produzido.
Refere-se às porcentagens das várias frações normalmente presentes no lixo
doméstico de uma cidade, tais como papel, papelão, plástico mole, plástico
duro,

PET,

metal

ferroso/alumínio,

vidro,

matéria

orgânica

e

outros

constituintes.
Uma das expectativas da caracterização dos materiais presentes no
lixo urbano é a possibilidade de verificar quais materiais entram na
constituição do lixo gerado e em que percentual ocorrem, permitindo, então,
inferir sobre a viabilidade da implantação da coleta diferenciada dos materiais
recicláveis,

bem

como,

poder

definir

as

dimensões

das

instalações

necessárias, a equipe de trabalho e os equipamentos envolvidos.
Os resíduos coletados para estudo foram retirados de lixeiras públicas
situadas na área urbana, antes da passagem do caminhão de coleta, para
evitar a compactação dos mesmos. Foram coletados para estudo cerca de
200 kg de lixo municipal, sendo 150 kg provenientes do subsistema de coleta
rural e 50 kg do subsistema de coleta urbana. As parcelas do lixo municipal
que

seriam

efetivamente

utilizadas

no

processo

de

caracterização

gravimétrica, após homogeneização, foram selecionadas por meio de
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quarteamento estatístico, que é um procedimento eficaz na obtenção da
representatividade de amostras de material. Assim, o lixo amostrado na
coleta foi quarteado, e os dois quartis opostos (vis a vis) foram selecionados
para se ter uma parcela considerada representativa dos resíduos gerados no
município. Estes dois quartis foram novamente misturados, revolvidos e
homogeneizados, procedendo-se, após isso, a um segundo quarteamento.
Após, foram selecionados dois quartis opostos para realização da triagem e
pesagem dos materiais. Os constituintes não selecionados foram, então,
descartados.
De acordo com os trabalhos desenvolvidos, a Tabela 6, a seguir,
apresenta a composição gravimétrica do lixo municipal de Sentinela do Sul.
Tipos de Materiais

Peso Líquido Total (kg)

Porcentagem

Matéria Orgânica

23,14

30,67%

Restos de Poda

6,75

8,95%

Papel

5,75

7,62%

Papelão

5,90

7,82%

Plástico Mole

5,00

6,63%

Plástico Duro

2,17

2,88%

PET

1,56

2,07%

Metal

1,77

2,35%

Vidros

2,05

2,72%

Rejeitos

21,35

28,30%

Total
75,44
100,00%
Tabela 6: Dados sobre a composição gravimétrica do lixo municipal de
Sentinela do Sul.
Pelo composição gravimétrica apresentada, fica evidente que a
introdução da coleta seletiva e a operação adequada da Central de Triagem
de Resíduos e da Usina de Compostagem devem reduzir em cerca de 71,70%
a massa de resíduos a ser enviada para o aterro sanitário em Minas do Leão
(28,30% de rejeitos), reduzindo o custo com o transporte e disposição final
desses resíduos e aumentando a eficiência ambiental do sistema, além de
gerar renda e trabalho aos catadores.
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2.2.3. Identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos
Não encontra-se na perspectiva do Município de Sentinela do Sul a
implantação de aterros sanitários próprios, sendo que não foram investigadas
área sfavoráveis para disposição adequada de rejeitos neste Município.
2.2.4. Identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas
ou compartilhadas com outros Municípios
As soluções consorciadas e compartilhadas com outros Municípios que
podem ser desenvolvidas em Sentinela do Sul dizem respeito a implantação e
operação de uma central de Compostagem de Resíduos Orgânicaos, inclusive
através de Parceria Público-Privada, possível de ser desenvolvida em áreas
próximas à Rodovia BR-116, resolvendo um passivo importante e atendendo à
demanda de outros municípos.
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3. OBJETIVOS, PROGRAMAS, AÇÕES, INDICADORES E METAS
3.1. METODOLOGIA
A busca por soluções tecnológicas eficientes e ambientalmente
responsáveis é a principal justificativa deste Plano de Gestão Integrada. Por
meio do planejamento das ações de qualificação do sistema de gestão
integrada dos resíduos sólidos, o Município de Sentinela do Sul pretende
melhorar suas condições sanitárias e de trabalho dos servidores envolvidos.
Da mesma forma, o Poder Público almeja, no futuro, assumir a titularidade da
prestação de todos os serviços de coleta, o que requer uma melhor
tecnificação do sistema.
O objetivo geral do Plano é a melhoria da gestão dos resíduos sólidos,
através do incremento do ferramental, do planejamento adequado dos
procedimentos e da capacitação dos servidores que atuam nesta área. Nesse
aspecto, o estudo abrange os aspectos técnicos, administrativos, jurídicos,
educacionais e socioambientais relacionados à coleta, transporte, tratamento,
reciclagem e disposição final do lixo municipal.
São objetivos específicos da gestão integrada de resíduos sólidos no
Município de Sentinela do Sul:
- diagnosticar e reordenar o modelo atual de gestão do lixo municipal;
- implementar a coleta seletiva do lixo municipal na área urbana,
atingindo 100% de cobertura da coleta seletiva;
- implementar a coleta do lixo seco na área rural, atingindo
gradualmente 50%, 75% e 100% de cobertura da coleta;
- aumentar a frequência de coleta de lixo seco na área rural
gradualmente até estabelecer um regime de coleta semanal;
- promover a capacitação dos profissionais envolvidos na limpeza
urbana;
- dotar a Prefeitura Municipal de um conjunto de informações sobre o
funcionamento e o desempenho do sistema de limpeza urbana;
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- envolver o governo municipal e a sociedade organizada na construção
de um modelo de gestão do lixo municipal;
- criar elementos técnicos que subsidiem a organização dos catadores
de materiais recicláveis;
- buscar a implantação e o fortalecimento de um programa de
educação sobre limpeza urbana e reciclagem de materiais;
- implantar um comitê de acompanhamento e monitoramento da
gestão do lixo municipal, munido de assessoria técnica especializada.
3.2. DADOS PROJETADOS
As metas do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) podem ser classificadas conforme a Tabela 6:
Prazo

Curto

Meta

Descrição

1

Aquisição e instalação de novos equipamentos para
a
coleta
seletiva
(caminhão
compactador,
contentores seletivos, lixeiras, carrinhos de coleta
seletiva, carrinhos de varrição e materiais gráficos).

2

Estruturação de um Departamento de Gestão do Lixo
Municipal.

3

Elaboração do Projeto Básico da Central de Triagem
de Resíduos.

4

Reorganização do sistema de coleta de lixo
municipal, executado diretamente pela Prefeitura
Municipal.

5

Ampliação da cobertura da coleta de lixo seco na
área rural para 50% da população residente,
aumentando a frequência de coleta para cada 15
dias.

6

Implantação da coleta seletiva
domicílios da área urbana

7

Ampliação da cobertura da coleta de lixo seco na
área rural para 75% da população residente,
aumentando a frequência de coleta para cada 10
dias.

8

Adquisição de novos equipamentos para a coleta
rural (caminhão compactador e lixeiras rurais)

9

Desenvolvimento de uma ampla campanha pública
comunitária acerca da separação do lixo para a
coleta seletiva.

Médio
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Longo

10

Ampliação da equipe de trabalho da coleta de lixo e
separação da equipe de trabalho de podas e coleta
de podas e entulhos.

11

Elaboração do Projeto Executivo da Central de
Triagem de Resíduos.

12

Organização da Cooperativa de Trabalhadores da
Central de Triagem de Resíduos.

13

Implantação da Central de Triagem de Resíduos.

14

Implantação da Usina de Compostagem do lixo
orgânico da área urbana do município.

15

Ampliação da cobertura da coleta de lixo seco na
área rural para 100% da população residente,
aumentando a frequência de coleta para cada 7
dias.

16

Triagem e reciclagem de 100% do lixo seco do
município.

17

Compostagem de 100% do lixo orgânico da aŕea
urbana do município.

Tabela 6: Metas associadas ao Projeto Básico.
O cumprimento das metas será buscado a partir das atividade e do
cronograma apresentados no próximo item (4.4. Atividades e Cronograma de
Execução).
No que se refere ao subsistema de coleta rural, pretende-se manter as
rotas estabelecidas atualmente, visando atender todas as localidades. A
principal mudança neste subsistema visará ampliar a adesão dos moradores
das localidades atendidas ao mecanismo proposto pela Administração
Municipal, qual seja: o acondicionamento em sacos plásticos do lixo seco e
seu depósito em lixeiras comunitárias, o recolhimento desses resíduos a cada
intervalo de 30 dias, a compostagem dos resísuos orgânicos no próprio local
de geração (propriedades rurais) e a instalação de uma Central de Triagem de
Resíduos que irá processar o lixo proveniente da coleta rural de lixo seco
juntamente com o lixo municipal proveniente da área urbana.
Quanto à gestão do subsistema de coleta rural, a Prefeitura Municipal
poderá, inicialmente, continuar operando com os atuais equipamentos e
recursos humanos. Para as fases futuras de ampliação da coleta rural e
redução do intervalo máximo entre duas, gradualmente, para 15 dias, 10 dias
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e uma semana, será necessário investir em novos equipamentos e,
consequentemente, no aumento da equipe de trabalho.
O subsistema de coleta urbana avançará de um estágio de total
ausência de planejamento para uma gestão efetiva da Prefeitura Municipal. A
municipalidade irá assumir a titularidade dos serviços, executando com meios
próprios a coleta de todo o lixo municipal na área urbana.
A Prefeitura Municipal deverá desenvolver, nos prazos especificados no
cronograma deste Projeto, o Projeto Básico e o Projeto Executivo da Central de
Triagem de Resíduos, bem como da Usina de Compostagem, onde irão atuar
os catadores de resíduos recicláveis (em múmero reduzido). Na Central de
Triagem de Resíduos serão processados todos os resíduos provenientes dos
subsistemas de coleta urbana e rural, os rejeitos serão acondicionados em
contêiner a ser implantado sob as condições operacionais e ambientais
adequadas e serão encaminhados para a destinação final em aterro sanitário
licenciado.
Os rejeitos não aproveitáveis pela reciclagem ou compostagem
(orgânicos) serão transportados até o Aterro Sanitário da empresa SIL
Soluções Ambientais, denominado Central de Resíduos do Recreio, no
Município de Minas do Leão/RS.
As atividades que serão realizadas e seu respectivo cronograma de
execução estão aparesentadas na Tabela 7:
Período
46-48 meses

43-45 meses

40-42 meses

37-39 meses

34-36 meses

31-33 meses

28-30 meses

25-27 meses
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22-24 meses

Instalar novos
equipamentos para a
coleta seletiva

19-21meses

Adquirir novos
equipamentos para a
coleta seletiva urbana

16-18 meses

13-15 meses

10-12 meses

7-9 meses

4-6 meses

1-3 meses

Atividades
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Estruturar o Departamento
de Gestão do Lixo
Municipal.
Elaborar o Projeto Básico
da Central de Triagem de
Resíduos.
Reorganizar o sistema de
coleta de lixo municipal,
executado diretamente
pela Prefeitura Municipal.
Ampliar da cobertura da
coleta de lixo seco na área
rural para 50% da
população residente,
aumentando a frequência
de coleta para cada 15
dias.
Implantar a coleta seletiva
em 100% dos domicílios
da área urbana
Adquirir novos
equipamentos para a
coleta rural
Ampliar a cobertura da
coleta de lixo seco na área
rural para 75% da
população residente,
aumentando a frequência
de coleta para cada 10
dias.
Desenvolver uma ampla
campanha pública
comunitária acerca da
separação do lixo para a
coleta seletiva.
Ampliar a equipe de
trabalho da coleta de lixo e
separação da equipe de
trabalho de podas e coleta
de podas e entulhos.
Elaborar o Projeto
Executivo da Central de
Triagem de Resíduos.
Organizar a Cooperativa
de Trabalhadores da
Central de Triagem de
Resíduos.
Implantar a Central de
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Triagem de Resíduos.
Implantar a Usina de
Compostagem do lixo
orgânico da área urbana
do município.
Ampliar a cobertura da
coleta de lixo seco na área
rural para 100% da
população residente,
aumentando a frequência
de coleta para cada 7 dias.
Triagem e reciclagem de
100% do lixo seco do
município.
Compostagem de 100% do
lixo orgânico da aŕea
urbana do município.
Tabela 7: Cronograma de atividades do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Município de Sentinela do Sul.
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4. CUSTOS E COBRANÇA
Informações sobre custos são essencialmente medidas monetárias
para atingir objetivos no caso a universalização da prestação dos serviços de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, com efetividade, eficiência e
eficácia. Custos adequados, qualidade e aumento da oferta são pressupostos
para a cobrança dos serviços, um dos objetivos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, art. 7º, item X – regularidade, continuidade, funcionalidade
e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e do
manejo dos resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e
econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados,
como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira,
observada a Lei Federal nº 11.445, de 2007 – Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Básico.
O Poder Executivo Municipal é responsável pela coleta de resíduos
sólidos domiciliares, de prestadores de serviços públicos de saneamento e
atividades de pequenos comércios. Os serviços públicos na área de resíduos
sólidos correspondem à coleta, transporte, tratamento e disposição final de
resíduos sólidos e limpeza de vias e logradouros públicos. Os resíduos
perigosos, industriais ou resultantes de serviços de saúde, conforme
estabelece a legislação ambiental em vigor, não serão coletados pelo serviço
regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares, mas devem ser objeto de
estudo nos planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
De acordo com o art. 145, da Constituição Federal de 1988, a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir taxas, em razão de
exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposição. Cabe destacar que a hipótese de incidência dessa espécie
tributária só pode consistir em prestação de serviço público ou exercício do
poder de polícia, por limitação do próprio texto constitucional. A taxa, por ser
tributo, é compulsória, e por isso pode ser cobrada mesmo que não exista
efetiva utilização do serviço, bastando unicamente a sua oferta ao público.
Porém, deve ser instituída por lei e seus aumentos só podem ser
cobrados no primeiro dia do ano posterior à publicação da lei e depois de
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decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou.
A tarifa é cobrança facultativa em decorrência da utilização de serviço
público, feita indiretamente pelo estado, por meio de empresas que prestam
serviços em nome do mesmo.
Resumindo, a diferença entre taxa e tarifa, consiste em que a primeira
é um tributo que tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de
serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua
disposição. Enquanto a tarifa é um preço público unitário preestabelecido
cobrado pela prestação de serviço de caráter individualizado e facultativo. A
tarifa não tem natureza tributária, estando relacionada à quantidade do
serviço efetivamente prestado (por exemplo: à massa ou ao volume de
resíduos recolhidos) e à possibilidade de rescisão.
Sobre a cobrança da prestação dos serviços públicos de manejo de
resíduos sólidos e limpeza urbana, o Supremo Tribunal Federal - STF entende
como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde
que essas atividades sejam completamente dissociadas de outras serviços
públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral e de
forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e
bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). Razão pela qual as taxas
cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção
e tratamento ou destinação de resíduos sólidos provenientes de imóveis são
constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos
como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e
bens públicos.
Resumindo, os serviços de limpeza urbana (varrição, capina, poda,
desobstrução do sistema de águas pluviais e limpeza de outros locais de
circulação pública) deverão ser custeados por outras receitas do município
como: transferências do governo federal (exemplo: FPM – Fundo de
Participação do Município); repasse do governo estadual (exemplo: ICMS Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
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comunicação); ou recursos municipais arrecadados por meio de impostos
(exemplo: IPTU - Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana).
No caso das pequenas cidades brasileiras, municípios com até 20 mil
habitantes, recomenda-se adotar a cobrança da seguinte forma:
a) taxas: coleta e destinação final para os domicílios e pequenos
comércios que gerem resíduos que se caracterizam como domiciliares;
b) preços públicos ou tarifas: para grandes geradores (exemplo:
economias que geram acima de 2.500 litros ou 500 kg de resíduos por mês)
ou geradores de resíduos industriais, comerciais, de serviços de saúde, da
construção civil, agrossilvopastoris ou de mineração, que utilizam o serviço
público de manejo de resíduos sólidos.
A cobrança da taxa de resíduos sólidos domiciliares poderá estar anexa
a boletos de outros serviços, como por exemplo conta de água, por meio de
taxas mensais, bimensais, trimestrais, semestrais ou anuais, ou junto com
como o IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana.
Conforme Lei Federal nº 11.445/2007, art. 29, poderão ser adotados
subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não
tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir
o custo integral dos serviços. Caso a Prefeitura opte pela adoção de subsídio
tarifário, o deficit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias,
receitas

alternativas,

intrassetoriais

e

subsídios

intersetoriais

orçamentários,

provenientes

de

subsídios
outras

cruzados

categorias

de

beneficiários dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, dentre
outras fontes, instituídos pelo poder público.
Recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul reavalie
os valores das taxas e tarifas praticados a cada ano e faça o reajuste
observando o intervalo mínimo de doze meses, conforme prevê o Decreto nº
7.217/2010 que regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007. Este capítulo não
abordará uma metodologia de cobrança para grandes geradores ou geradores
que produzam resíduos que não se caracterizam como domiciliares, pela
necessidade de estudo específico para cada caso, devidamente harmonizado
com os planos de gerenciamento de resíduos sólidos destes geradores.
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5. RESPONSABILIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
5.1. GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
As

regras

para

os

devidos

processos

de

armazenamento,

acondicionamento, coleta e transporte, tratamento, triagem e reciclagem e
destinação final dos resíduos sólidos gerados no município de Sentinela do
Sul, bem como as responsabilidades inerentes aos geradores e ao Poder
Público estão especificados no Anexo I – Memorial Descritivo dos Serviços.
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6 RESULTADOS ESPERADOS
Os resultados esperados são a excelência da gestão de resíduos,
condicionada pela universalização da coleta do lixo municipal na área rural e
a implementação da coleta seletiva na área urbana, com a segregação na
fonte do lixo gerado e triagem de todos os resíduos coletados, reduzindo a
quantidade de lixo a ser depositado em aterro sanitário com licença
ambiental.
No que tange à saúde pública, espera-se um impacto direto no
combate a agentes infectantes, como os vetores, reduzindo a incidência de
doenças associadas a esses vetores e aos danos ambientais causados pela
má disposição do lixo municipal, que polui o solo e os recursos hídricos.
Sentinela do Sul, RS, 23 de julho de 2014.

JÚLIO CÉSAR CARVALHO
Prefeito Municipal de Sentinela do Sul/RS
Representante legal da proponente

RAFAEL FERNANDES
Tecnólogo em Saneamento Ambiental
CREA/RS 169437
Anotação de Resp. Técnica (ART) nº 7311175
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
LEI FEDERAL Nº 12.305/2010, NORMAS ABNT NBR 9.190
E NBR 12.980 (DOMICÍLIOS, COMÉRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS)
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ANEXO II
LEI FEDERAL Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS; ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 12 DE
FEVEREIRO DE 1998; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO FEDERAL Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010. REGULAMENTA A
LEI FEDERAL Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010, QUE ISTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS; CRIA O COMITÊ INTERMINISTERIAL DA
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E O COMITÊ ORIENTADOR PARA A
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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ANEXO III
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
(RESPONSÁVEL TÉCNICO)
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ANEXO IV
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014
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REGRAS PARA O TRANSPORTE E OUTRAS ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS,

COMO

COLETA,

TRANSPORTE,

TRATAMENTO

E

DESTINAÇÃO

FINAL

AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS
As regras para os devidos processos de armazenamento, acondicionamento,
coleta e transporte, tratamento, triagem e reciclagem e destinação final dos resíduos
sólidos gerados no Município de Sentinela do Sul foram elaboradas com base em
Normas ABNT, em Resoluções do CONAMA e da FEPAM, legislação ambiental vigente
e nos memoriais descritivos atuais das empresas terceirizadas.
As regras, procedimentos e suas respectivas fontes descritas no parágrafo
acima estão apresentados nas tabelas a seguir.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

EQUIPE TÉCNICA

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

OBJETIVO
Planejar o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos,
diretrizes, metas e ações adotados pelo Município com
vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Lei Federal nº 12.305/2010,
que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS) é
bastante atual e contém
instrumentos importantes para
permitir o avanço necessário
ao País no enfrentamento dos
principais problemas
ambientais, sociais e
econômicos decorrentes do
manejo inadequado dos
resíduos sólidos.

Prevê a prevenção e a redução na
geração de resíduos, tendo como
proposta a prática de hábitos de
consumo sustentável e um
conjunto de instrumentos para
propiciar o aumento da reciclagem
e da reutilização dos resíduos
sólidos (aquilo que tem valor
econômico e pode ser reciclado ou
reaproveitado) e a destinação
ambientalmente adequada dos
rejeitos (aquilo que não pode ser
reciclado ou reutilizado).

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

PMGIRS - SETORES ENVOLVIDOS

PM Sentinela do Sul – Gabinete do
Prefeito
●

●

Meio Ambiente
(Execução)
Planejamento/
Engenharia

●

Saúde

●

Obras/Trânsito

●

Jurídico

●

Fiscalização

●

Turismo/Eventos

●

Outros...

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

ETAPAS
●

●

●

●

Elaboração do Plano de
Trabalho

●

Diagnóstico dos dados
municipais

●

Levantamento de campo
(mapas, imagens de
satélite e fotografias)
Diálogo com setores
envolvidos (individual)

●

●

Elaboração da proposta
inicial do PMGIRS

APRESENTAÇÃO EM
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(para sugestões)
Revisão, acréscimos
(audiência) e
impressão/encadernação
Produto final >> PMGIRS

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

CONTEÚDO DO PMGIRS
●

●

●

Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados (com a
indicação da origem, do volume e da massa, a
caracterização dos resíduos e as formas de destinação e
disposição final adotadas);
Identificação das áreas favoráveis para disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos;
Identificação da possibilidade de implantação de soluções
consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios,
considerando a economia de escala, a proximidade dos
locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos
ambientais;
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

CONTEÚDO DO PMGIRS
●

●

●

●

Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao
plano de gerenciamento ou ao sistema de logística reversa;
Procedimentos operacionais e especificações mínimas a
serem adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos;
Regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de
resíduos sólidos;
Definição das responsabilidades quanto à sua
implementação e operacionalização pelo Poder Público,
incluídas as etapas do PMGIRS;
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

CONTEÚDO DO PMGIRS
●

●

●

●

Programas e ações de educação ambiental que promovam a
não geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e a
reciclagem de resíduos sólidos;
Programas e ações voltadas à participação de cooperativas e
associações de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda,
quando houver;
Metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;
Descrição das formas e dos limites da participação do Poder
Público local na coleta seletiva e na logística reversa e de
outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos;
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

CONTEÚDO DO PMGIRS
●

●

Identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos
e áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras; e
Periodicidade da revisão do PMGIRS.

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

Diagnóstico da situação dos resíduos
sólidos gerados
●

●

●

●

Origem: residencias (rurais e urbanas)
Volume e massa: estimativa no caminhão >> 10
metros cúbicos/semana >> não é feita pesagem
caracterização dos resíduos: não há (mais seco e
menos orgânico
formas de destinação e disposição final adotadas:
recolhimento, sem triagem/classificação, depósito
em aterro sanitário licenciado (Minas do Leão/RS)

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

Procedimentos operacionais e
especificações mínimas a serem adotadas
nos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos
●

●

●

Estabelecer um sistema de controle dos resíduos
coletados (previsto no contrato de coleta) – 1 ANO;
Reduzir a disposição de resíduos orgânicos na
coleta rural (meta: 100% de orgânicos
compostados na zona rural - Agricultura/Emater) –
5 ANOS;
Introduzir uma coleta 100% seletiva na área urbana
– 3 ANOS;
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
© Proecológica 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento de Meio Ambiente

Procedimentos operacionais e
especificações mínimas a serem adotadas
nos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos
●

●

●

Mapear toda a rede (rotas) de coleta rural
(Engenharia) – 1 ANO;
Estabelecer 100% de cobertura da coleta de
resíduos secos e rejeitos na zona rural – 3 ANOS;
Criar uma pequena Central de Separação de
resíduos (emprega 3 pessoas), PROJETO,
ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS – 3 ANOS;
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Procedimentos operacionais e
especificações mínimas a serem adotadas
nos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos
●

●

●

Conteinerização dos resíduos – 1 ANO – e dos
rejeitos – A PARTIR DO 4º ANO;
Implantar pequena Central de Compostagem – 2
ANOS;
Estabelecer uma política para os outros resíduos
(especiais, RSSS, pneus, materiais de construção,
eletrônicos >>> LOGÍSTICA REVERSA) – 5 ANOS.
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPIO DE SENTINELA DO SUL – 2014
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Regras para transporte e outras etapas do
gerenciamento de resíduos sólidos
●

●

Anexo I - Memorial descritivo dos serviços: Lei
Federal 12.305/2010, Normas ABNT NBR 9.190
e NBR 12.980 (domicílios, comércios e
prestadores de serviços);
COLETA: recipientes até 100 litros / intervalos
de até 72 horas na área urbana e de até 10 dias
para resíduos secos na área rural (META) /
coletores normatizados e funcionários
uniformizados e com EPI;
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Regras para transporte e outras etapas do
gerenciamento de resíduos sólidos
●

●

TRANSPORTE: caminhões coletores (não
compactadores), com lona para resíduos secos),
caminhão com 2 compartimentos para área
urbana (seco/orgânico) / sistema de entrega
voluntária dos resíduos secos, transporte
separado;
DESTINAÇÃO FINAL: reciclagem, compostagem
e manutenção do depósito de rejeitos em Aterro
Sanitário Licenciado.
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Programas e ações de educação ambiental
que promovam a não geração, a redução, a
reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem
de resíduos sólidos
●

●

Educação ambiental, articulada com escolas,
entidades, comércio, prestadores de serviços e
Poder Público é fundamental para a implantação da
coleta seletiva na área urbana (PLANO DE AÇÃO);
Entidades setoriais da agricultura devem
desenvolver Plano de Ação para a compostagem de
resíduos orgânicos na área rural.
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Programas e ações voltadas à participação
de cooperativas e associações de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa
renda, quando houver
●

Não se aplica ao porte do Município (demanda
reduzida).
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Metas de coleta seletiva e reciclagem dos
resíduos;
●

●

●

●

●

100% coleta seletiva meio urbano – 3 ANOS;
100% cobertura da coleta de secos e rejeitos na
área rural – 3 ANOS;
Somente rejeitos no aterro sanitário – A PARTIR
DO 4º ANO;
100% compostagem meio rural – 5 ANOS;
Estabelecer uma política para os outros resíduos
(especiais, RSSS, pneus, materiais de construção,
eletrônicos >>> LOGÍSTICA REVERSA) – 5 ANOS
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Identificação de áreas de disposição
inadequada de resíduos e áreas
contaminadas e respectivas medidas
saneadoras
●

Não houve identificação.
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Periodicidade da revisão do PMGIRS
●

A cada 4 anos, juntamente com a elaboração do
Plano Plurianual (PPA) – recomendação do
Ministério do Meio Ambiente.
2017
2021
2025
2029
2033 – NOVO PMGIRS
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PERÍODO DE PLANEJAMENTO

O período de
planejamento é
de 20 anos
(PNRS): de 2014
até 2033, com
revisão a cada 4
anos (junto ao
PPA)
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