
  
GABINETE DO PREFEITO  

DECRETO Nº 7.224 DE 02 DE AGOSTO DE 2012  

APROVA O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.  

Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;   

CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos constitui 
um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº. 
12.305 de 02 de agosto de 2010 e sua regulamentação dada pelo Decreto Federal nº 7.404 de 
23 de dezembro de 2010;   

CONSIDERANDO terem sido atendidos, no Plano em questão, os requisitos legais mínimos 
de conteúdo, com expressa previsão do prazo de atualização e revisão de seus termos, 
conforme estabelecem o “caput” e o § 1º do artigo 50 do Decreto Federal nº. 7.404, de 23 de 
dezembro de 2010, que regulamenta a referida Lei,  

D E C R E T A:  

Art.1º. Fica aprovado, na forma do Anexo Único integrante deste Decreto, o Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Campo Alegre/SC.  

Art.2º. A partir da data da publicação deste Decreto, a íntegra do Plano mencionado no artigo 
1º estará disponível para consulta no sítio http://www.diariomunicipal.sc.gov.br

 

e no Sistema 
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR, conforme disposto no 
artigo 12 da Lei Federal nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010, e nos artigos 72, inciso IV, e 74, 
§ 3º, ambos do Decreto Federal nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010.  

Art.3º O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá ser atualizado ou 
revisto de 04 (quatro) em 04 (quatro) anos, de forma concomitante com a elaboração do Plano 
Plurianual Municipal, conforme preceitua o Art. 50 do Decreto Federal nº 7.404/2010.   

Art.4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 02 de agosto de 2012.  

VILMAR GROSSKOPF 
Prefeito Municipal  

AURIENE ROEPKE 
Secretária Municipal de Administração Interina  

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 02/08/2012  

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR 
Chefe de Gabinete do Prefeito 
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INTRODUÇÃO    

A atividade humana sempre resulta em resíduos. O constante crescimento 

das populações urbanas associado à melhoria nos padrões de renda da sociedade e 

a intensa industrialização, em geral, geram grandes volumes de resíduos sólidos 

minimizando a vida útil dos aterros sanitários e aumentando o passivo ambiental 

para as futuras gerações.  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS estabelece 

princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão integrada e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, indicando as responsabilidades dos geradores, 

do poder público e dos consumidores. Define ainda, princípios importantes como o 

da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da ecoeficiência, da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e do reconhecimento 

do resíduo como bem econômico e de valor social, entre outros. O plano é o 

resultado do envolvimento de diferentes setores da administração pública e da 

sociedade civil, com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento 

e a disposição final dos resíduos sólidos melhorando a qualidade de vida da 

população, promovendo a limpeza da cidade e a manutenção do meio ambiente. Na 

elaboração do PGRS é levado em consideração as características dos geradores, os 

volumes e os tipos de resíduos produzidos, para que recebam destinação final 

correta.  

A Lei Federal n.º 12.305 estabelece a prioridade e obrigatoriedade da 

gestão dos resíduos sólidos tendo como premissas: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

adequada dos rejeitos.  A gestão municipal sobre os resíduos sólidos urbanos é um 

grande desafio para os administradores públicos.      



  
1. OBJETIVOS  

1.1. GERAL   

O principal objetivo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos é diagnosticar e caracterizar os resíduos sólidos produzidos em Campo 

Alegre/SC, promovendo sua redução através de políticas públicas que orientem o 

correto acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada.  

1.2. ESPECÍFICOS  

 

Descrever a situação atual da geração, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos produzidos no Município de Campo Alegre, 

abrangendo os resíduos domiciliares, de limpeza pública, construção civil e 

demolição, volumosos, verdes, de serviços de saúde, com logística reversa 

obrigatória, saneamento básico, cemiteriais, óleos comestíveis, industriais e 

agrosilvopastoris;  

 

Definir diretrizes de acordo com a legislação ambiental vigente, para 

adequar o gerenciamento de resíduos produzidos no Município, visando minimizar 

os efeitos negativos ao ambiente e maximizar os benefícios sociais e econômicos 

para a população;  

 

Propor ações para o aumento da coleta seletiva;  

 

Propor ações de educação ambiental para incentivar a produção limpa, 

promovendo a não geração, a redução, a reutilização e a coleta seletiva, respeitando 

a política de: reduzir, reutilizar e reciclar;  

  

Propor ações para identificação dos resíduos sólidos e dos geradores 

sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao sistema de logística reversa;  



  
Propor programas e ações voltadas à participação de cooperativas e 

associações de catadores de materiais reutilizáveis formadas por pessoas de baixa 

renda, quando houver. 



  
2. DIAGNÓSTICO  

2.1.  ASPECTOS GERAIS   

Mapa 1 - Localização 

 

Fonte: Google Maps (2012)      

O Município de Campo Alegre (marcação no mapa 1) está localizado no 

Hemisfério ocidental, ao sul do Trópico de Capricórnio e no Planalto Meridional 

Brasileiro, inserida na zona temperada no sul do país. Situa-se ao norte de Santa 

Catarina na região do Alto Vale do Rio Negro, microrregião econômica do Nordeste 

do Estado, pertencendo ainda à zona fisiográfica denominada Planalto de 

Canoinhas.    

As cidades limítrofes em Santa Catarina são as cidades de São Bento do 

Sul, Garuva, Joinville e Jaraguá do Sul. No Estado do Paraná os municípios 

limítrofes são Tijucas do Sul, Agudos do Sul e Piên. Possui área de 496.149 km², e 



 
de acordo com o censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE o Município de Campo Alegre possui 11.748 habitantes, e 

densidade demográfica de 23,68.  

A hidrologia constituída pela rede de drenagem natural (rios) e por outras 

superfícies d’agua também naturais como lagos, lagoas, lagunas e quedas 

d’água.Os rios que drenam o território de Campo Alegre desembocam na vertente 

do interior, onde a rede de drenagem é representada pelas bacias hidrográficas dos 

rios Uruguai e Iguaçu, cujas água contribuem para a Bacia do Rio Prata. Os 

principais rios, lagos e sangas: Rio Negro e seus afluentes, Rio Turvo, Lageadinho, 

São Miguel, Bateias, Rio Bonito e Cubatão. 

Campo Alegre tem sua economia baseada na agropecuária, principalmente 

com rebanhos bovinos, ovinos e eqüinos; na agricultura com o cultivo da batata 

salsa, milho, fumo e feijão, e tendo como extrativismo erva-mate, o carvão e o 

caulim; na área industrial predominam as indústrias moveleiras, que correspondem a 

25% da economia campoalegrense. 

A maioria das pessoas jurídicas trabalha em empresas prestadoras de 

serviços, ficando em segundo lugar as empresas comerciais e por último as 

indústrias.  

2.2.  INSERÇÃO REGIONAL  

2.2.1. REGIÃO METROPOLITANA NORTE/NORDESTE CATARINENSE  

Em todo o país, se difunde a idéia de regiões metropolitanas, 
ou administrações regionais que planejam as iniciativas dos 
poderes públicos de forma a integrar os municípios que 
compõem tais regiões. Os municípios que se localizam 
próximos a cidades desenvolvidas têm grande parte de suas 
atividades relacionadas às atividades dessas cidades, seja 
moradia, lazer, indústria, serviços, etc. (LOPES, 2011)  

Nesse contexto, Campo Alegre pertence à Região Metropolitana do 

Norte/Nordeste e Joinville se configura como município central, pois concentra 

grande parte das atividades econômicas do estado. No entanto, “os municípios que 

integram sua região metropolitana não têm uma definição jurídica clara, ou 

representativa da interatividade entre os municípios” (Id. Ibid). A 6 de janeiro de 

1998, foi sancionada a Lei Complementar nº 162, que institui as regiões 

metropolitanas de Florianópolis, do vale do Itajaí e do Norte/Nordeste Catarinense. A 



 
Lei previa que a região de expansão metropolitana do Norte/Nordeste catarinense 

era composta por 19 municípios, com sede no município de Joinville. O município de 

Campo Alegre se insere nesta região metropolitana (mapa 2):  

Mapa 2 – Região Metropolitana Norte e Nordeste de Santa Catarina 

 

Fonte: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal (2002)  

2.2.2. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MAFRA  

Em 30 de janeiro de 2003, é sancionada a Lei Complementar nº 243, que 

estabelece a nova estrutura da administração pública do estado de Santa Catarina e 

formaliza a administração executiva em um modelo descentralizado, onde as 

secretarias de desenvolvimento Regional articulam os planejamentos de governo 

diante das necessidades e peculiaridades dos municípios. Esse modelo considera 

micro-regiões com cidades pólo e municípios vizinhos, chamados de área de 

abrangência, e cria a secretaria de Desenvolvimento Regional de Mafra.  

Esse fator é importante, pois cria uma estrutura administrativa 
regional e não apenas delineia uma área, ou seja, os 
municípios administram as ações do executivo estadual e 
auxiliam no planejamento regional, no entanto, não são 
estruturas autônomas no tocante a um orçamento fixo, ou à 
arrecadação de verbas. (id. Ibid)  

Entra em vigor a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de 

Mafra, uma região formada por sete municípios (Mafra, São Bento do Sul, Rio 

Negrinho, Papanduva, Monte Castelo, Itaiópolis e Campo Alegre), 



 
tendo em Mafra a sede administrativa, conforme o mapa 3:  

Mapa 3 – Municípios da SDR Mafra 

 

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina (2011)  

Em 2007, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 381, essa estrutura 

é revista e vigora até o presente momento.  

2.2.3. CONSÓRCIO QUIRIRI  

O texto a seguir é a íntegra da apresentação do Consórcio Quiriri pelo 

Instituto para a Gestão Aplicada de Fluxos de Materiais (IFAS) no Estudo de 

viabilidade para a implementação de um centro de tratamento de resíduos sólidos 

urbanos dos Municípios do Consórcio Quiriri: Campo Alegre, Corupá, São Bento do 

Sul e Rio Negrinho do Estado de Santa Catarina, Brasil.(2012):  

O Consórcio Quiriri foi oficialmente criado em 28/09/1997 como “Consórcio 

Intermunicipal de Bacias Hidrográficas na forma jurídica de Associação Civil sem fins 



 
lucrativos na 5ª EXPOAMA (Exposição Agropecuária e de Meio Ambiente) em São 

Bento do Sul (Teixeira, 1ª edição – 2000, 200ff. ). 

Os fundadores foram os prefeitos dos Municípios de São Bento do Sul, o Sr. 

Magno Bollmann, Rio Negrinho, o Sr. Mauro Mariani e no Município Campo Alegre 

foi o Sr, Manuel Rodrigues Del Olmo. A intenção da criação de um consórcio foi para 

a fiscalização dos recursos naturais da região e também para que resolvessem 

juntos os problemas causados pela geração, o tratamento e a destinação dos 

resíduos sólidos. 

Em 1997 não haviam aterros sanitários controlados, não existia nenhuma 

forma de tratamento para resíduos infectantes e nem mesmo um destino final 

adequado para os resíduos industriais. O primeiro movimento do Consórcio foi a 

implementação de um Programa de Tratamento Participativo de Resíduos Sólidos. 

Em 1999 o município Corupá foi adicionado aos três Municípios que formam o 

Consórcio Quiriri. 

O endereço atual do Consórcio fica na Rua Felipe Schmidt, No. 331 no Centro 

de São Bento do Sul. O presidente é um dos fundadores, o Sr. Magno Bollmann, 

atual prefeito de São Bento do Sul.   

O mapa 4 a seguir mostra os município participantes do Consórcio Quiriri:  



 
Mapa 4 – Municípios do Consórcio Quiriri 

 

Fonte: PMCA (2012)  

2.3.  ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS  

2.3.1.  EVOLUÇÃO POPULACIONAL 

Podemos observar a evolução populacional de Campo Alegre na seguinte 

tabela (Tabela 01):   

Tabela 01 - População residente por sexo, situação e grupos de idade -  Amostra - 
Características Gerais da População 

 

Variável = População residente (Pessoas) 

 

Ano 

 

Brasil, Unidade 
da Federação, 

Município e 
Região 

Metropolitana

 

Situação 
do 

domicílio

 

1970 1980 1991 2000 2010 

Variação

 

40 anos

 

% 

Total 93.134.846

 

119.011.052

 

146.825.475

 

169.872.856

 

190.755.799

 

204,81

 

Urbana 52.097.260

 

80.437.327

 

110.990.990

 

137.925.238

 

160.934.649

 

308,91

 

Brasil 

Rural 41.037.586

 

38.573.725

 

35.834.485

 

31.947.618

 

29.821.150

 

-27,34

 

Total 2.901.660

 

3.628.292

 

4.541.994

 

5.357.864

 

6.248.436

 

215,34

 

Urbana 1.247.158

 

2.154.250

 

3.208.537

 

4.217.763

 

5.247.903

 

420,78

 

Santa Catarina

 

Rural 1.654.502

 

1.474.042

 

1.333.457

 

1.140.100

 

1.000.533

 

-39,52

 

Total 7.133

 

8.311

 

10.074

 

11.634

 

11.748

 

164,69

 

Urbana 1.386

 

2.482

 

5.760

 

6.871

 

7.237

 

522,15

 

Campo Alegre 

 

Rural 5.747

 

5.829

 

4.314

 

4.763

 

4.511

 

-21,50

 

Fonte: IBGE Censo 2010 



  
A dinâmica populacional do Município de Campo Alegre se alterou nas 

últimas décadas acompanhando a tendência nacional e estadual de diminuição 

proporcional da população rural em relação à população urbana. No entanto, a 

população rural teve uma pequena diminuição na década de 80, e de 1991 até então 

se manteve estável.  

2.3.2. DENSIDADE DEMOGRÁFICA  

Não foi possível apurar junto ao IBGE a densidade demográfica dos setores 

censitários de Campo Alegre, consideraremos, então, uma estimativa qualitativa do 

centro da cidade e demais núcleos urbanizados. (Mapa 4)             



  

De maneira geral, a ocupação urbana em Campo Alegre tem uma densidade 

baixa, mesmo na região central, visto pelo gabarito de altura das edificações que 

variam mais entre térrea e assobradadas em sua grande maioria. Os lote também 

têm dimensões grandes, e há bastante incidência de terrenos não utilizados. De 

qualquer maneira, considerando o núcleo urbano central como o local mais 

adensado, temos os vetores do mapa indicando a ordem decrescente da densidade 

demográfica. 

Um ponto importante a observar no mapa, é que apesar das áreas 

delimitadas como distritos e localidades terem grandes dimensões, apenas as 

manchas sólidas representam aglomerações populacional, bem definida como 

estrutura urbana no Centro, ocupações periféricas mais esporádicas ainda na 

localidade do Centro, e ocupações típicas de bairro nos distritos de Fragosos e 

Bateias de Baixo, com densidades bastante inferiores à do Centro. 

Na localidade de Bateias de Cima, apresenta-se um pequeno vilarejo 

contíguo ao acesso à região. Na localidade Avenquinha existe uma pequena vila, 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Alegre 2010 

Mapa 4 – Densidade Demográfica (relação de grandeza) do Município de Campo Alegre 



 
mas que não configura um adensamento relevante para estudo urbano. Na 

Localidade Quiriri, edificações esporádicas que configuram residências de lazer, 

como chácaras e sítios, mas que não configuram ocupação urbana nesta região. 

Esse tipo de situação se repete em todas as áreas hachuradas do mapa, mesmo ao 

redor da ocupação do centro, e têm densidade insignificante visto que se repetem 

utilizações de recreação, produções agrosilvopastoris e grandes áreas de 

preservação ambiental.  

2.3.3.  PRODUTO INTERNO BRUTO PIB  

O Produto Interno Bruto de Campo Alegre se relaciona da seguinte maneira 

com a região onde se encontra (tabela2): 

Tabela 2 - Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, 
sobre produtos a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total 

Ano Variação Brasil, Unidade da Federação e 
Município. 1999 2009 % 

Brasil 1.064.999.712

 

3.239.404.053

 

    304,16 

Santa Catarina 37.151.230

 

129.806.256

 

    349,37 

Campo Alegre - SC 60.622

 

169.965

 

    280,37 
Joinville - SC 3.915.567

 

13.345.175

 

    340,82 

Mafra - SC 289.853

 

899.692

 

    310,40 

São Bento do Sul - SC 565.856

 

1.501.101

 

    265,27 
 Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.  

O PIB de Campo Alegre representa 0,13% do PIB do estado de Santa 

Catarina, e tem índices bem abaixo da região onde se encontra, bem e a variação 

nos últimos 10 anos é bem inferior à média nacional e estadual, e superior à São 

Bento do Sul, o que indica que a região cresce menos que o estado em geral. Para 

aprofundar um pouco mais nesta leitura, considera-se a tabela a seguir (tabela 3). 

Tabela 3 - Produto interno bruto percapita 

local PIB (mil R$) R$/hab. 

Campo Alegre - SC 169.965

 

14.510,80

 

Joinville - SC 13.345.175

 

26.833,59

 

Mafra - SC 899.692

 

16.996,80

 

São Bento do Sul - SC 1.501.101

 

19.618,64

 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 



  
O número do PIB percapita indica que Campo Alegre possui índices abaixo 

de todas as variáveis consideráveis, mas a diferença é maior no contexto regional e 

estadual, onde esta diferença é consideravelmente grande comparando com 

Joinville e São Bento do Sul. 

A distribuição do PIB pelas atividades econômicas se dá de acordo com o 

seguinte gráfico:                          

Fonte: IBGE 2010  

A prestação de serviços, como tendência nacional, corresponde à maior parte 

do PIB, seguida pela Indústria e pela agropecuária. Comparativamente, a 

participação da atividade agropecuária e industrial na composição do PIB é maior 

proporcionalmente em Campo alegre que no estado e até mesmo na federação. De 

acordo com o IBGE, as principais atividades econômicas do município são 

“Agricultura, Pecuária, Extrativismo, reflorestamentos e a Indústria Moveleira”. 

Considerando que são poucas as indústrias na região, e pela participação delas na 

composição do PIB municipal, conclui-se que a atividade econômica em Campo 

legre é relativamente baixa.  

2.3.4. EMPREGO E RENDA  

Gráfico 1 – Distribuição do PIB por atividade 



 
O rendimento familiar em Campo Alegre se distribui da seguinte maneira: 

(tabela 4)  

Tabela 4 – Rendimento médio mensal percapita 

local Urbano Rural 

Campo Alegre - SC 547 400 
Fonte: IBGE 2010  

Podemos perceber que o rendimento percapita é abaixo do salário mínimo 

vigente R$ 622,00 (Ministério do Trabalho e Emprego, 2011), e indica uma 

desvalorização do trabalho na área rural, onde é pago aproximadamente 27% a 

menos que na região urbana. 

De acordo com o IBGE (2010), o município de Campo Alegre possui cerca de 

61% de sua população em idade ativa ocupada. A pesquisa aponta ainda que 68,2% 

das famílias possuem um único responsável. Considerando o rendimento por 

domicílio, temos a tabela a seguir (tabela 5): 

Tabela 5 -  Domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar (Percentual)

 

Ano = 2010 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar 

  

Até 1/4 de salário mínimo 0,23

 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 1,75

 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 11,62

 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 28,92

 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 22,56

 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 21,77

 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 11,20

 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 1,22

 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 0,28

 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 0,31

 

Mais de 30 salários mínimos 0,14

 

Fonte: IBGE 2010  

A tabela indica que apenas 13,15% dos domicílios possuem renda familiar 

superior a 5 salários mínimos, o que indica fragilidade social da população em geral.  

2.3.5. PLANO DIRETOR  



 
O Plano Diretor do município de Campo Alegre, instituído pela Lei 

Complementar  Municipal nº 37 de 10 de outubro de 2006, não prevê diretrizes 

específicas para a gestão dos resíduos sólidos, apenas menciona que deverá ser 

contemplado a geração e destinação dos resíduos nos Estudos de Impacto de 

Vizinhança, ou seja, para grandes empreendimentos que não representam a maior 

parte da situação do município. 

Não há mapas específicos sobre o tema. 

A dinâmica mais fundamental se dá pela relação entre as áreas urbanizadas e 

áreas de produção e preservação, constante no mapa a seguinte (mapa 5): 

Mapa 5 – Zonas de uso municipal 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Alegre 2010   

2.4. SANEAMENTO BÁSICO  

De acordo com a Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 a definição de 

Saneamento Básico se dá da seguinte maneira:  



 
Art. 3o

 
 Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e 
instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento 
público de água potável, desde a captação até as ligações 
prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 
final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 
logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de 
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção 
ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 
áreas urbanas; 

II - gestão associada: associação voluntária de entes 
federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, 
conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal; 

III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos 
os domicílios ocupados ao saneamento básico; 

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos 
que garantem à sociedade informações, representações 
técnicas e participações nos processos de formulação de 
políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos 
serviços públicos de saneamento básico; 

        V - (VETADO); 

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único 
prestador atende a 2 (dois) ou mais titulares; 

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para 
garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, 
especialmente para populações e localidades de baixa renda; 

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, 
povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

(BRASIL, 2007)  



 
2.4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO  

A Lei Ordinária Municipal nº 3.494/2009 define que:  

“Art. 56-A - A Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental 
tem por finalidade o planejamento, a elaboração, a execução e, 
em caso de terceirização, a fiscalização de serviços públicos 
de abastecimento de água, saneamento básico, coleta, 
transporte e destinação de resíduos sólidos e demais serviços 
que mantenham correlação direta com saneamento ambiental.  

Parágrafo Único - Compete à Secretaria Municipal de 
Saneamento Ambiental, dentre outros:  

a) Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante 
contrato com empresas e/ou organizações especializadas, por 
intermédio do Município de Campo Alegre, os serviços e obras 
relativos à construção, ampliação ou remodelação dos 
sistemas de abastecimento de água potável, de esgotos 
sanitários e de coleta e destinação de resíduos sólidos; 
b) Atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução 
dos convênios firmados entre o Município e os Órgãos 
Federais ou Estaduais para estudos, projetos e obras de 
construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos 
de abastecimento de água potável, de esgotos sanitários e de 
coleta e destinação de resíduos sólidos; 
c) Administrar, operar, manter, conservar e explorar, 
diretamente, os serviços de abastecimento de água potável, de 
esgotos sanitários e de coleta e destinação de resíduos 
sólidos; 
d) Lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas dos serviços de 
abastecimento de água potável, de esgotos sanitários e de 
coleta e destinação de resíduos sólidos e as taxas de 
contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com 
tais serviços; 
e) Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os 
sistemas públicos de abastecimento de água potável, de 
esgotos sanitários e de coleta e destinação de resíduos sólidos 
e demais serviços que mantenham correlação direta com sua 
finalidade legal.” (CAMPO ALEGRE, 2009)  

Define ainda:  

“Art. 4º A Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental, 
poderá utilizar em seus impressos, em seus bens e em sua 
comunicação visual (logomarca), a denominação "Águas de 
Campo Alegre". (Id. Ibid. 2009)    

O ABASTECIMENTO DE ÁGUA em Campo Alegre é realizado pela 

Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental, que se denomina para este setor 

como “Águas de Campo Alegre”. A água é captada direto no rio Turvo, após tratada, 

parametrizada, reservada e distribuída. O tratamento funciona apenas em período 



 
de 12 horas, pois o volume de água tratada e reservada é suficiente para o 

abastecimento de água.   

Mapa 5 – Localização da Estação de Tratamento de Água (ETA) e da captação. 

 

Fonte: PMCA (2012)   

Em localidades mais distantes, como vilarejos rurais, a Águas de Campo Alegre 

abastece por meio de poços artesianos. De acordo com a Pesquisa de Saneamento 

Básico do IBGE (2008) são 2.487 ligações, sendo 1.998 delas residenciais. 

Considerando que em 2007 o número de domicílios era de 3384, temos um valor de 

aproximadamente 59% de domicílios com ligações ativas de água encanada.  

Não há sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto. O tratamento é 

feito por estações individuais em sistema de Fossa/Filtro Anaeróbio e Sumidouro 

(quando não há rede de águas pluviais).  

2.4.2. LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Conforme Lei Ordinária Municipal nº 3320/2007, Capítulo II da Limpeza Pública, 

que define: 



  
“Art. 19 O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros 
públicos, bem como a coleta, o transporte, o tratamento e a 
destinação final dos resíduos serão executados direta ou 
indiretamente pelo Município, observada a legislação em vigor. 
Art. 20 São classificados como serviços de limpeza pública as 
seguintes atividades:  

I - coleta regular, especial e seletiva, transporte, tratamento e 
disposição final adequada do resíduo público, domiciliar, 
comercial e dos serviços de saúde quando estes forem 
públicos; 
II - conservação da limpeza das vias de circulação, sanitários 
públicos, áreas verdes, parques e outros logradouros e bens 
de uso comum dos munícipes, bem como a desobstrução dos 
cursos de águas, valas, bueiros e assemelhados; 
III - remoção de animais de pequeno porte mortos em via 
pública, desde que esta se localizar na zona urbana do 
município; 
IV - capina das ruas e a remoção do produto resultante. 
Art. 21 Os proprietários, inquilinos ou ocupantes são 
responsáveis pela limpeza do passeio fronteiriço aos seus 
imóveis. 
(...)Art. 25 Os entulhos de obras, construções e reformas são 
de responsabilidade da fonte geradora, seja ela pública ou 
privada, cabendo à mesma o acondicionamento, o transporte e 
a sua destinação final, sem que comprometa a limpeza pública 
e o meio ambiente. 
Art. 26 O responsável pela distribuição de panfletos de 
propaganda ou outros objetos utilizados no evento mesmo que 
autorizado, deverá manter limpos os espaços públicos em um 
raio de 200 (duzentos) metros, do local da distribuição ou da 
realização do evento.   

SEÇÃO II 
DA COLETA ESPECIAL  

Art. 30 Cabe ao Município, mediante pagamento de taxa de 
coleta especial ou preço público, conforme tabela do Código 
Tributário Municipal, a remoção final de:  

I - animais mortos de grande porte;  
II - restos de podas, capinas e entulho de obras.   

SEÇÃO III 
DA COLETA SELETIVA   

Art. 31 É obrigatório a todos os munícipes apresentar à coleta 
seletiva, o resíduo inorgânico separado do resíduo orgânico e 
rejeitos.  

(...)Art. 32 É obrigatório a todos os munícipes destinar, 
separadamente de qualquer outro resíduo, os seguintes 
materiais:   

I - curativos, seringas ou outros materiais que, de qualquer 
forma, possam infectar outras pessoas, devendo estes 
materiais ser encaminhados aos postos de saúde ou 
estabelecimentos onde foram adquiridos; 



  
II - agrotóxicos, tais como pesticidas, inseticidas, repelentes, 
herbicidas, assim como suas embalagens deverão ser 
destinados aos locais onde os mesmos foram comercializados; 
III - materiais de pintura, tais como tintas, solventes, pigmentos 
e vernizes, assim como suas embalagens deverão ser 
destinados aos locais onde os mesmos foram comercializados; 
IV - máquinas e equipamentos que contenham elementos 
tóxicos, tais como mercúrio, cádmio, chumbo e radioativos, 
deverão ser destinados aos locais onde os mesmos foram 
comercializados.   

§ 1º Todo estabelecimento deverá ter espaço apropriado para 
armazenamento de resíduo orgânico, inorgânico e rejeitos.  

§ 2º Entende-se por lixo inorgânico: vidro, papel, papelão, 
plástico, lata, garrafa pet, caixa tetrapak, sacola plástica, 
isopor, borrachas, entre outros.  

§ 3º Entende-se por lixo orgânico: restos de comida, cinzas, 
restos de poda, entre outros.  

§ 4º Entende-se por rejeito: ponta de cigarro, papel higiênico 
guardanapo, entre outros.  

Art. 33 Lâmpadas fluorescentes, baterias de telefones 
celulares, baterias de veículos automotores, pilhas e materiais 
similares deverão ser encaminhados aos estabelecimentos que 
os comercializem, sendo proibida qualquer outra destinação, 
inclusive a colocação nos resíduos domésticos.   

Parágrafo Único - Todos os estabelecimentos que 
comercializem os itens referidos neste artigo ficam obrigados a 
manter em local visível e adequado recipientes especiais para 
o seu recolhimento, dando-lhe destinação que não degrade ou 
ponha em risco o meio ambiente, conforme legislação 
pertinente.  

SEÇÃO IV 
DO RESÍDUO HOSPITALAR  

Art. 34 Entende-se por resíduo hospitalar aquele originário dos 
hospitais públicos ou privados, de ambulatórios, consultórios, 
farmácias, drogarias, veterinários, indústrias farmacêuticas, 
laboratórios de análises clínicas e patológicas e demais 
estabelecimentos de serviços de saúde.  

Parágrafo Único - A coleta, transporte e destinação final do 
resíduo hospitalar serão de responsabilidade da sua fonte 
geradora, conforme legislação pertinente.  

Art. 35 No tratamento do resíduo hospitalar, todos os 
estabelecimentos citados no artigo anterior ou as empresas 
credenciadas ficam obrigados a atender às seguintes normas:   

I – os resíduos hospitalares serão acondicionados em 
embalagens recomendadas, conforme legislação pertinente, 
visando a distinguí-lo dos demais resíduos;   

II - as aberturas serão lacradas ou devidamente fechadas de 
modo que as embalagens se tornem invioláveis;  



 
III - enquanto aguardam remoção, essas embalagens não 
poderão ficar expostas no passeio público ou em locais de fácil 
acesso ao público ou a animais, de modo a se evitar que sejam 
danificadas ou violadas, devendo as mesmas estar em local 
destinado e apropriado a esta finalidade, conforme legislação 
pertinente;  
IV - o transporte dessas embalagens dos locais próprios de 
recolhimento para o seu destino será feito em veículo 
adequado e de uso exclusivo, que terá em sua carroceria, de 
modo bem visível, a inscrição "RESÍDUO HOSPITALAR".   

Art. 36 É proibido desempenhar atividade geradora de resíduo 
hospitalar sem a contratação de empresa privada credenciada, 
a qual será responsável por todos os procedimentos 
necessários a destinação final do resíduo, exceto o que for de 
responsabilidade da contratante, conforme legislação 
pertinente.  

SEÇÃO V 
DO RESÍDUO INDUSTRIAL   

Art. 37 É obrigação do gerador de resíduo industrial realizar o 
acondicionamento, transporte e destino final dos resíduos 
sólidos industriais, conforme a legislação pertinente.   

SEÇÃO VI 
DA RECICLAGEM DO RESÍDUO   

Art. 38 A Administração Municipal incentivará a implantação de 
serviços de coleta seletiva de resíduos, com vistas à sua 
reciclagem. 
(CAMPO ALEGRE, 2007)    

2.4.3. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS  

Seguindo a Lei Municipal Ordinária nº 3494 – 2009, Art. 56B, § 2º: 

“III - Supervisionar e Coordenar a execução dos serviços de saneamento básico, tais 

como conservação e ampliação de drenagem de águas pluviais...” Até o fechamento 

deste diagnóstico, a PMCA não conseguiu obter informações sobre o manejo das 

águas pluviais.  

2.5. LEGISLAÇÃO LOCAL EM VIGOR  

Atualmente a gestão dos resíduos sólidos em Campo alegre conta com os 

seguintes instrumentos jurídicos: (tabela 6) 



 
Tabela 6 – Legislação local em vigor 

Campo Alegre 
Data de 

sanção 
Ementa 

Situação da 

Regulamentação

 
LEI ORDINÁRIA Nº 

3.494 
24/07/2009 

Cria a Secretaria Municipal de Saneamento 

Ambiental e Dispõe Outras Providências  

LEI ORDINÁRIA Nº 

3.320 
07/12/2007 

Institui Código de Posturas do Município de 

Campo Alegre-SC  

LEI ESTADUAL Nº 

13.557 
17/11/2005 

Dispõe sobre a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos e Adota Outras 

Providências.  

DECRETO 

ESTADUAL Nº 

3.272 

19/05/2010 

Fixa os critérios básicos sobre os quais 

devem ser elaborados os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 

PGRS referentes a resíduos sólidos 

urbanos municipais, previstos nos arts. 265 

e 266 da Lei n° 14.675, de 13 de abril de 

2009, que institui o Código Estadual do 

Meio Ambiente.  

LEI ESTADUAL Nº 

14.675 
13/04/2009 

Institui o Código Estadual do Meio 

Ambiente e Estabelece 

Outras Providências.  

 

2.6. ESTRUTURA OPERACIONAL, FISCALIZATÓRIA E GERENCIAL.  

Tabela 7 – Capacidade operacional – Dados não computados 
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Tabela 7 – Capacidade fiscalizatória – Dados não computados 

Capacidade fiscalizatória 

Recursos Humanos Equipamentos 
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a 
quantitativa qualitativa quantitativa 
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Tabela 8 – Capacidade gerencial – Dados não compilados 

Capacidade gerencial 

qualitativa quantitativa 
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2.7. EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Tabela 9 – Educação ambiental – Dados não localizados 
Município Programa de Saúde da Família Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

Campo Alegre Equipes Agentes Equipes Agentes 

- - - - - 

- - - - - 



 
3. SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS  

3.1. RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – RSD   

A coleta domiciliar é feita por uma empresa terceirizada, onde ela coleta os 

resíduos tanto dos domicílios quanto do comercio. O gráfico seguinte (Gráfico 2) 

resumo desde 2010 com a quantidade em quilogramas de resíduos coletada 

mensalmente pela empresa Transresíduos Transportes de Resíduos Industriais 

Ltda.  

Gráfico: Coleta de Resíduos Domiciliares 
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 Fonte: PMCA (2011)   

Os picos do gráfico ocorrem nos meses de dezembro e julho, onde turistas 

passam suas férias. O aumento em julho acontece também pelo fato de ocorrer o 

Festival de Inverno, onde cerca de 10.000 pessoas passam pelo Festival. Em março 

observa-se um aumento devido a Festa Estadual da Ovelha, evento que reúne cerca 

de 65.000 pessoas.  

A coleta domiciliar é feita por caminhão da empresa, próprio para a coleta 

domiciliar, com compactador. A coleta é realizada nos bairros de acordo com a 

tabela 10:    



 
Tabela 10 – Coleta e Transporte de resíduos Sólidos Domiciliares 

ITEM DIA DA SEMANA LOCAL 

Centro 
Vila Piske 1.1 Terças-feiras, inclusive feriados. 
Vila Scheide 
Centro 
Lajeado 
São Miguel 
Papanduva 
Saltinho 
Bateias de Baixo 

1.2 Quintas-feiras, inclusive feriados. 

Bateias de Cima - a cada 15 dias 
Serrinha 
Faxinal 
Avenquinha 
Saltinho 
Encruzilhada 
Capinzal 
Ribeirão 
Fragosos 
Vila Piske 
Vila Scheide 

1.3 Sextas-feiras, inclusive feriados. 

Salto - a cada 15 dias 
1.4 Sábados, inclusive feriados. Centro 

São Miguel 

Papanduva 
Campinas 
Tijucume 
Cubatão 
Rodeio Grande 
Postema 
Santana 
Cãozinho 

1.5 Mensalmente, inclusive feriados. 

Ribeirão do Meio 
Fonte: PMCA (2012)   

A coleta seletiva dos resíduos recicláveis é feita pela Transresíduos 

Transportes e entregue a Reciclagem Campo Alegre, onde é feita a triagem e a 

destinação correta. Mensalmente são reciclados através da Reciclagem Campo 

Alegre, pela coleta feita pela Transresíduos e mais 2 catadores a quantia média de:  

- Papelão/papel – 5.800Kg/mês  

- Plástico – 2200 kg/mês  

- Ferro – 250 Kg/mês  

- Alumínio – 100 Kg/mês  

- Vidro – 500 Kg/mês  



  
A coleta é realizada por um caminhão baú de pequeno porte e sua 

periodicidade ocorre de acordo com a tabela 11:  

Tabela 11 - Coleta e Transporte de resíduos Sólidos Recicláveis 

ITEM DIA DA SEMANA LOCAL 

Centro 
Lajeado 
Bateias de Baixo 
Bateias do Meio 

2.1 Sextas-feiras, inclusive feriados. 

Bateias de Cima 
Serrinha 
Faxinal 
Avenquinha 
Encruzilhada 
Saltinho 
Capinzal 
Ribeirão 
Fragosos 
Vila Piske 
Vila Scheide 

2.2 Quintas-feiras, inclusive feriados. 

Salto - a cada 15 dias 
Fonte: PMCA (2012)  

Outro reciclador do município trabalha diretamente com ferro e alumínio, 

coletando mensalmente em média 2.500 kg de ferro e 100 kg de alumínio.  

Não há cooperativa de catadores de materiais recicláveis na cidade, bem 

como, há poucas pessoas que fazem este serviço, até o fechamento deste 

diagnóstico, apenas duas pessoas.  

Os resíduos úmidos a Prefeitura Municipal de Campo Alegre incentiva as 

composteiras nas residências através do Projeto Compostagem, conforme ilustrado 

no folder a seguir. Mas boa parte desses resíduos ainda é destinada juntamente 

com a coleta domiciliar. 



 
Ilustração 1 – Cartilha do Programa de Compostagem Caseira 

 

Fonte: PMCA (2012)  

3.2. RESÍDUOS DA LIMPEZA PÚBLICA   

O município não tem controle sobre seus volumes. Sendo que sua destinação 

é feita em um terreno da própria prefeitura, onde parte é utilizada para aterramento e 

parte é queimada.  

3.3. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO – RCC   

O controle dos resíduos da construção civil é pouco eficaz, grande parte 

desses resíduos é depositado em terrenos sendo utilizado como aterro. Para as 

obras particulares são contratadas empresa, em Campo Alegre há uma empresa 

atuando nessa área, mas a prefeitura não tem controle sobre a atividade dessa 

empresa e de outras de municípios vizinhos que porventura realizem coletas em 

Campo Alegre. È sabido que parte do entulho é reutilizado em aterro de outras 

obras. O resíduo proveniente dos serviços públicos é coletado por caminhão próprio 



 
da prefeitura e despejado em um terreno da prefeitura, sendo utilizado também 

como aterro.  

Outra parte, dos restos de concreto é moída juntamente com as pedras e 

utilizado como saibro pela PMCA.  

3.4. RESÍDUOS VOLUMOSOS   

Os resíduos oriundos da atividade públicas tem o mesmo destino do RCC, 

sendo queimados ou utilizados como aterro neste terreno, no entanto, não há 

controle sobre os resíduos particulares, sobre a forma de coleta e destinação final.  

3.5. RESÍDUOS VERDES   

Não existe controle sobre a quantidade desses resíduos, boa parte deles são 

coletados pela PMCA e encaminhados ao mesmo terreno já citado e incinerado. Não 

há controle sobre os resíduos particulares, sobre a forma de coleta e destinação 

final.  

3.6. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE   

O gerenciamento dos resíduos da saúde é feito pela secretaria da saúde que 

contrata a Transresíduos Transportes de Resíduos Industriais Ltda, que faz o serviço 

de coleta, transporte e destinação final. Depositando esses resíduos em aterro 

sanitário controlado.  



 
Gráfico 3 - Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde 
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Fonte: PMCA (2011)    

O gráfico acima demonstra a coleta desses resíduos nos últimos 2 anos, 

resultando numa média mensal de 300 Kg/mês.   

3.7. RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA    

Os eletroeletrônicos são depositados em PEV – Ponto de Entrega Voluntária. 

E anualmente é destinada a empresa Compuciclado – Reciclagem de resíduos 

eletrônicos um caminhão com aproximadamente 3.000 Kg.  

As pilhas são coletadas através de PEV, sendo que quando acumulado um 

grande volume, são destinados a pontos de coleta em São Bento do Sul. 

O controle de volume desse resíduo é baixo, sendo impossível mensurar a sua 

quantidade no momento.  

A quantidade residual gerada no município de pneus é em média de 300 

unidades por mês, não tendo um controle sobre a correta destinação dos mesmos. 

A Prefeitura Municipal recebe lâmpadas e as armazena, como o volume é 

pequeno, está acumulando para obter uma quantidade maior para decidir a sua 

destinação, que ainda não esta estabelecida. 

Os principais geradores dos óleos lubrificantes e de suas embalagens, que 

são os dois postos de gasolina, têm a correta destinação desses resíduos sendo que 

o óleo é destinado a Filtroville que fica responsável pelo tratamento, disposição, 

processamento ou reciclagem desse resíduo. Já suas embalagens são coletadas 



 
pela Celus Ambiental que é responsável pelo tratamento e reciclagem desses 

resíduos. 

As embalagens dos agrotóxicos são de responsabilidade do produtor, 

revendedor e fabricante. Sendo que o município estima que estão sendo utilizadas 

cerca de 28.000 unidades de embalagens, mas não tem controle preciso da 

quantidade que esta sendo retornada, sendo que as revendas locais têm a 

consciência das suas responsabilidades e fazem a devida coleta. Mas existe um 

grande problema com as revendas de outros municípios que não tem esse 

comprometimento em recolher esse resíduo.  

3.8. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO   

O município apenas tem a atividade de ETA (Estação de Tratamento de 

Água), onde diariamente são despejados na rede pluvial 30 m³ de descarga de filtro, 

que é uma água barrenta.  

Os resíduos gerados pela manutenção da rede de abastecimento são 

destinados a Reciclagem Campo Alegre.  

Não há controle dos resíduos oriundos da manutenção do sistema de esgoto, 

que se resume em sistemas de fossa, filtro anaeróbio e sumidouro.   

3.9. RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS   

Esse resíduo não é controlado, ele é depositado em uma área do cemitério e 

recolhido pela PMCA onde é destinado ao terreno onde já são depositados os 

demais resíduos já citados.  

3.10. RESÍDUOS DE ÓLEOS COMESTÍVEIS   

Existe uma parceria entre a Unimed e a PMCA, onde a Unimed cede um 

container para coleta dos óleos de origem comestível, fica sob responsabilidade da 

Unimed a correta destinação desse resíduo.   

A Secretaria Municipal de Educação tem o Projeto Sabão Caseiro, no qual a 

escola reutilizara o óleo de cozinha para confeccionar sabão caseiro.   



 
3.11. RESÍDUOS INDUSTRIAIS  

A base da indústria da cidade é a moveleira, metalúrgica (componentes 

elétricos) e têxtil (tinturaria). O controle e a destinação dos resíduos gerados pelas 

indústrias são de responsabilidade das mesmas. Sendo que elas já dão a correta 

destinação aos seus resíduos, conforme descrito na seção V, art. 37 da Lei 

Municipal Ordinária nº 3.320/2007.  

3.12. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE  

Esta atividade no município é de pequena intensidade, existindo somente o 

transporte rodoviário. A única instalação de trânsito no município é a rodoviária, 

onde o fluxo de passagem de pessoas é baixo, sendo que os resíduos gerados por 

ela são captados na própria coleta domiciliar feita pela Transresíduos. Então não 

existe controle do volume da geração dos seus resíduos.  

3.13. RESÍDUOS AGROSILVOPASTORIS   

As principais culturas do município são o milho, feijão, soja, batata e fumo. 

Sendo que seus resíduos orgânicos gerados por essas culturas são aproveitados 

para adubação do solo.  

No município existem cerca de 12.000 cabeças de bovinos, que são criados 

no campo e seu esterco fica na própria pastagem.  

Segundo o CIDASC, são criado 6.421 ovinos em 179 propriedades, sendo 

que são criados no campo e parte confinado, os seus dejetos são distribuídos  nas 

lavouras. 

A criação de suínos conta com 3.789 animais em 458 propriedades. Sendo 

que as propriedades com maior numero de animais tem sistema de tratamento de 

esgoto e o resíduo é encaminhado para as lavouras. Já nas pequenas propriedades, 

muitas ainda não dão o destino correto aos dejetos. 

Conforme o CIDASC, a criação de aves conta com 181.059 animais 

distribuídos em 463 propriedades, sendo 167.257 em 9 granjas que vendem o 

esterco como adubo, já nas pequenas propriedades os animais vivem soltos. 

No município existem 3 abatedouros e um produtor de laticínios, sendo que 

todos eles dão correta destinação aos seus resíduos, conforme cobrado pelo 



 
CIDASC. Tratando das águas servidas da limpeza do estabelecimento e 

reaproveitando as partes não tão comerciais dos animais (sangue, ossos, tripas, 

pena e etc.).  



  
DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL  

Tabela 12 – Unidades de processamento em Campo Alegre 
Tipo de Unidade de Processamento Campo Alegre OBS 

Lixão 1 Desativado, em recuperação. 

Aterro controlado   

Aterro sanitário   

Unidade de transbordo   

Unidade de triagem (galpão ou usina) 1 
Em construção, iniciativa 

privada. 

Unidade de compostagem (pátio ou usina)   

Unidade de manejo de galhadas e podas   

Unidade de manejo por microondas ou autoclave   

Unidade de tratamento por incineração 1 Queima a céu aberto 

Vala específica de resíduos de serviço de saúde   

Aterro Industrial   

Área de transbordo e triagem de RCC e 

volumosos (ATT) 
1 irregular 

Aterro de resíduos de construção e demolição 1 Irregular 

Área de reciclagem RCC   

Queima em fornos de qualquer tipo   

Bota fora de entulhos 1 irregular 

Instalação de sucateiros (ferro velho)   

Centrais de recebimento de embalagens vazias 

de agrotóxicos   

Unidade biodigestora   

Unidade de captação de pneus usados   

Outro tipo de unidade    

TOTAL 3 

Lixão, unidade recicladora 

em construção e terreno são 

realizadas as demais 

atividades descritas. 

Fonte: PMCA (2012)  

4. CUSTOS  

Conforme a tabela resumo do custo mensal com a gestão de resíduos sólidos 

do Município de Campo Alegre. (tabela 13)  



 
Tabela 13 – Resumo dos Custos da Gestão dos Resíduos Sólidos em Campo Alegre 

Responsabilidade Tipos de resíduos 
Pública Privada 

Custo Mensal R$ 

domiciliares RSD - coleta convencional X   30.694,04 
domiciliares RSD - secos (recicláveis) X   3.295,67 
domiciliares RSD - úmidos X X  - 
limpeza pública X   12.200,00 
construção e demolição - RCC   X  - 
volumosos   X  - 
verdes   X  - 
serviço de saúde X   1.240,00 
equipamentos eletroeletrônicos X    Zero 
pilhas e baterias   X  - 
lâmpadas X    Falta de dados 
pneus   X  - 
óleos lubrificantes e embalagens   X  - 
agrotóxicos   X  - 
sólidos cemiteriais X    Falta de dados  
serviços públicos de saneamento básico X    Falta de dados  
óleos comestíveis      Falta de dados  
industriais   X  -  
serviços de transporte X    Falta de dados  
agrosilvopastoris   X  -  
mineração   X  -  
Fonte: PMCA (2012)  

4.1. LIMPEZA URBANA  

As despesas com funcionários para a limpeza e varrição de vias públicas 

urbanas, incluindo os Distritos de Bateias de Baixo e Fragosos é em torno de 

R$12.200,00, contando com média de 10 funcionários nestes serviços. Dados 

levantados de janeiro a julho de 2012.  

4.2. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES  

A tabela 14 a seguir demonstra a quantidade média e os valores de janeiro a 

junho de 2012, dados disponibilizados pela Transresíduos Transportes de Resíduos 

Industriais Ltda, empresa contratada pelo município de Campo Alegre.  



 
Tabela 14 – Dados da empresa Transresíduos de serviços prestados (jan a jun 2012) 

Font

e: 

PMC

A 

(201

2)   

4.3. R

ESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE   

A coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviço de 

saúde do Município de Campo Alegre é feito por empresa terceirizada, a 

Transresíduos Transportes de Resíduos Industriais Ltda. O serviço é feito com 

periodicidade quinzenal, a um custo mensal de R$1.240,00.  

4.4. EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS  

A prefeitura com o PEV – Ponto de entrega voluntária, armazena todos 

equipamentos eletroeletrônicos e entrega a uma empresa de Florianópolis 

anualmente, aproveitando a viagem da busca das mudas de batata salsa. Em 

contrapartida a empresa doa para o município um computador. Sendo então o custo 

zero para esses resíduos.     

5. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES   

Valores R$ Serviços Unid. Quant. 
Unitário Total 

Coleta e Transporte de Resíduos 
Domiciliares equipe 1  15.814,64 

 
15.814,64 

 
Locação de Container 1,2 m³ Unid. 5 27,74 

 
138,70 

 
Coleta de Resíduos Recicláveis equipe 1  3.295,67 

 
 3.295,67 

 
Transbordo e Transporte de Resíduos 
Domiciliares Ton. 115  42,17 

 
4.849,55 

 
Destinação Final de Resíduos 
Domiciliares Ton. 115 86,01 

 
 9.891,15 

 

Total R$   33.989,71 

 



 
Tabela 152 – Responsabilidades no processo de Gestão de Resíduos Sólidos em Campo Alegre 

Responsabilidades Públicas Responsabilidades privadas Tipos de resíduos e 

responsabilidades 

estabelecidas 
Principal Complementar Gerador Transportador receptor 

Domiciliares RSD – 

coleta convencional 
Contratação fiscalização  

Coleta e 

destinação final  

Domiciliares RSD – 

secos 
contratação fiscalização Seleção Coleta 

Disposição 

final 

Domiciliares RSD – 

úmidos  

Programas de 

educação 

reaproveitam

ento   

Limpeza pública 
Limpeza e 

transporte 

Destinação 

final 

Limpeza de 

calçadas   

Construção Civil fiscalização  contratação Disposição final  

Volumosos Fiscalização     

verdes 
Coleta (áreas 

públicas) 
Fiscalização 

Destinação 

final   

Serviços de saúde Fiscalização  

Contratação 

acondiciona-

mento 

Coleta e 

destinação final 

Disposição 

final 

Equipamentos 

eletroeletrônicos 
Fiscalização 

Receptor e 

destinação final 

Entrega nos 

postos de 

coleta  

Destinação, 

seleção e 

disposição 

final. 

Pilhas e baterias  
Receptor e 

destinação final 

Entrega nos 

postos de 

coleta   

Lâmpadas  
Receptor e 

destinação final 

Entrega nos 

postos de 

coleta   

Pneus Fiscalização  
Destinação 

final   

Óleos lubrificantes e 

embalagens 
Fiscalização  

Destinação 

Final   

Agrotóxicos Fiscalização  

Entrega nos 

postos de 

coleta   

Sólidos cemiteriais 

Coleta e 

destinação 

final     

Serviços públicos de 

saneamento básico 
fiscalização  

Manutenção 

e 

contratação 

Limpeza e 

coleta 

Disposição 

final 



 

Fonte: PMCA (2012) 

Óleos comestíveis  
Programas de 

educação 

Seleção e 

entrega nos 

postos de 

coleta ou 

reaproveitam

ento 

Destinação final 
Disposição 

final 

Industriais Fiscalização  

Seleção e 

destinação 

final 

Coleta 
Disposição 

final 

Serviço de 

transportes   

Seleção e 

destinação 

final 

Coleta 
Disposição 

final 

Agrosilvopastoris Fiscalização 
Programas de 

educação 

Seleção e 

destinação 

final 

Coleta 
Disposição 

final 

mineração Fiscalização  

Seleção e 

destinação 

final 

Coleta 
Disposição 

final 



  
6. CARÊNCIAS E DEFICIÊNCIAS  

O Município de Campo Alegre apresenta deficiência no controle sobre a 

geração dos resíduos sólidos em seu território, tendo informações mais precisas 

exatamente onde os serviços são prestados por empresas terceirizadas, que é o 

caso da coleta domiciliar, seletiva e dos resíduos provenientes do serviço de saúde. 

A gestão dos resíduos também é realizada pelas empresas, como algumas 

indústrias que apresentam laudos para os órgãos federais e estaduais.  

Pelas características econômicas do município, não há uma organização 

interna na prefeitura sobre a gestão desses resíduos, tampouco fiscalização, pois a 

estrutura administrativa carece de quadro funcional, e muitos profissionais acumulam 

funções.  

Não há espaços adequados para disposição dos resíduos, e tampouco, 

condições para criar alguns desses espaços, como aterros sanitários, usinas de 

compostagem, centros de triagem, biodigestores e etc.  

A legislação descreve as responsabilidades mas não estabelece parâmetros 

sobre normas e procedimentos de alguns resíduos específicos, como RCC, 

agrotóxicos entre outros. A atividade de reciclagem também não tem controle sobre 

o aproveitamento dos resíduos e a destinação final do descarte.  

As distâncias e dificuldades de acesso tornam todas as etapas do processo 

complicadas, desde a coleta até programas de educação ambiental. 

A ausência de espaços regulamentados para bota-fora, e destinação de resíduos 

verdes, cemiteriais e volumosos causam uma situação complicada, pois o material 

simplesmente é depositado em terreno, sem controle nenhum.   



  
7. INICIATIVAS RELEVANTES  

Muitas iniciativas são relevantes neste processo, como o apoio por parte do 

poder público para que uma empresa de reciclagem se instale adequadamente, 

programas de educação ambiental para reaproveitamento dos resíduos orgânicos 

para adubação (projeto de compostagem caseira, como já demonstrado em folder). 

Recebimento de pilhas, materiais eletroeletrônicos, conforme folder abaixo, e 

lâmpadas. 

As escolas municipais tem vários projetos de educação e aproveitamento de 

resíduos gerados na cidade, podendo citar: 

Projeto: Campo Alegre: Pinheiro, pinha e pinhão – que aproveita palha, pinha 

e pinhão para confecção de objetos decorativos. 

Projeto Meio Ambiente – que trata mais da parte educacional das crianças. 

Projeto Material Reciclável: coleta de materiais recicláveis pelos alunos e 

comunidade em geral na escola 

Projeto Sabão Caseiro: faz a reutilização do óleo de cozinha para fabricação 

de sabão caseiro. 

Projeto Compostagem: todo material orgânico produzido  

 



  
O Programa Paraíso Limpo, realizado pela Prefeitura Municipal de Campo 

Alegre que tem como principais objetivos a limpeza dos cursos de água.  

  



  
8. LEGISLAÇÃO E NORMAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS  

Compilação de leis, normas técnicas e publicações que contribuem para 

elaboração das ações e diretrizes do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos  

8.1.  LEGISLAÇÃO GERAL  

Lei nº 11.107 de 06 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação 

de consórcios públicos.  

Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre a 

mudança do clima.  

Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico.  

Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos.   

Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de 

abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de Consórcios 

Públicos.  

Decreto nº 7.390 de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da 

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima - PNMC.  

Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei Federal nº 11.445 de 

05 de janeiro de 2007.  

Decreto nº 7404 de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010.   



 
Decreto nº 7.619 de 21 de novembro de 2011. Regulamenta a concessão de 

crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na 

aquisição de resíduos sólidos.  

Resolução CONAMA nº 313 de 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.  

ABNT NBR 10004/2004. Resíduos sólidos – Classificação.  

LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 3.494 de 24 de julho de 2009. Cria a Secretaria 

Municipal de Saneamento Ambiental e dispões sobre outras providências  

LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 3.320 de 07 de dezembro de 2007. Institui o 

Código de Posturas do Município de Campo Alegre-SC  

LEI ESTADUAL Nº 13.557 de 17 de novembro de 2005. Dispõe sobre a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos e adota outras providências.  

DECRETO ESTADUAL Nº 3.272 de 19 de maio de 2010. Fixa os critérios básicos 

sobre os quais devem ser elaborados os Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos - PGRS referentes a resíduos sólidos urbanos municipais, 

previstos nos arts. 265 e 266 da Lei n° 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o 

Código Estadual do Meio Ambiente.  

LEI ESTADUAL Nº 14.675 de 13 de abril de 2009. Institui o Código Estadual do 

Meio Ambiente e estabelece outras providências.  

8.2.  Resíduos Sólidos Domiciliares (secos, úmidos eindiferenciados)  

Decreto nº 7.405 de 23 de dezembro de 2010. Institui o Programa Pró-Catador.  

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

recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às cooperativas.  



 
Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.  

Resolução CONAMA nº 404 de 11 de novembro de 2008. Estabelece critérios e 

diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte 

de resíduos sólidos urbanos.  

Resolução CONAMA nº 386 de 27 de dezembro de 2006. Altera o art. 18 da 

Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002 que versa sobre 

tratamento térmico de resíduos.   

Resolução CONAMA nº 378 de 19 de outubro de 2006. Define os 

empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional 

ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1o, art. 19 da Lei nº 4.771, de 

15 de setembro de 1965, e dá outras providências.  

Resolução CONAMA nº 316 de 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento 

térmico de resíduos. Alterada pela Resolução nº 386 de 27 de dezembro de 2006.  

Resolução CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001. Estabelece código de cores 

para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.   

ABNT NBR 15849/2010. Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de 

pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento.  

ABNT NBR 13221/2010. Transporte terrestre de resíduos.  

ABNT NBR 13334/2007. Contentor metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³ para 

coleta de resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento 

traseiro – Requisitos.  



 
ABNT NBR 10005/2004. Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de 

resíduos sólido.   

ABNT NBR 10006/2004. Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de 

resíduos sólidos.  

ABNT NBR 10007/2004. Amostragem de resíduos sólidos.  

ABNT NBR 13999/2003. Papel, cartão, pastas celulósicas e madeira - 

Determinação do resíduo (cinza) após a incineração a 525°C.  

ABNT NBR 14599/2003. Requisitos de segurança para coletores-

compactadores de carregamento traseiro e lateral.  

ABNT NBR 8849/1985. Apresentação de projetos de aterros controlados de 

resíduos sólidos urbanos – Procedimento.  

ABNT NBR 14283/1999. Resíduos em solos – Determinação da biodegradação 

pelo método respirométrico.  

ABNT NBR 13591/1996. Compostagem – Terminologia.  

ABNT NBR 13463/1995. Coleta de resíduos sólidos.  

ABNT NBR 1298/1993. Líquidos livres - Verificação em amostra de resíduo - 

Método de ensaio.  

ABNT NBR 13896/1997. Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 

projeto, implantação e operação.   

8.3. RESÍDUOS DE LIMPEZA CORRETIVA  

ABNT NBR 13463/1995. Coleta de resíduos sólidos.  



 
ABNT NBR 1299/1993. Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos 

urbanos – Terminologia.   

8.4. RESÍDUOS VERDES  

ABNT NBR 13999/2003. Papel, cartão, pastas celulósicas e madeira - 

Determinação do resíduo (cinza) após a incineração a 525°C.  

RESÍDUOS VOLUMOSOS  

ABNT NBR 15112/2004. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - 

Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

ABNT NBR 10004/2004. Resíduos sólidos – Classificação.  

ABNT NBR 13896/1997. Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 

projeto, implantação e operação.  

8.5. RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL  

Resolução CONAMA no 448 de 18 de janeiro de 2012. Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 

8º, 9º, 10, 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA, alterando critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil.  

Resolução CONAMA nº 431 de 24 de maio de 2011. Altera o art. 3º da Resolução 

nº 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso.  

Resolução CONAMA nº 348 de 16 de agosto de 2004. Altera a Resolução 

CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de 

resíduos perigosos.  

Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 



 
Alterada pelas Resoluções 348, de 16 de agosto de 2004, e nº 431, de 24 de maio 

de 2011.  

ABNT NBR 13221/2010. Transporte terrestre de resíduos.  

ABNT NBR 15116/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural – Requisitos.  

ABNT NBR 15112/2004. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - 

Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

ABNT NBR 15113/2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes 

- Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

ABNT NBR 15114/2004. Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de 

reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

ABNT NBR 15115/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

construção civil - Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos.  

8.6. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.  

Resolução CONAMA nº 330 de 25 de abril de 2003. Institui a Câmara Técnica de 

Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos. Alterada pelas Resoluções 

nº 360, de 17 de maio 2005 e nº 376, de 24 de outubro de 2006.  

Resolução CONAMA nº 316 de 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento 

térmico de resíduos. Alterada pela Resolução nº 386, de 27 de dezembro 

de 2006.  



 
Resolução CONAMA nº 006 de 19 de setembro de 1991. Dispõe sobre a 

incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, 

portos e aeroportos.  

Resolução ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o 

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

ABNT NBR 13221/2010. Transporte terrestre de resíduos.  

ABNT NBR 14652/2001. Coletor-transportador rodoviário de resíduos de 

serviços de saúde - Requisitos de construção e inspeção - Resíduos do grupo A.  

ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos - Procedimento.  

ABNT NBR 12808/1993. Resíduos de serviço de saúde – Classificação.  

ABNT NBR 12810/1993. Coleta de resíduos de serviços de saúde – 

Procedimento.  

ABNT NBR 12807/1993. Resíduos de serviços de saúde – Terminologia.  

ABNT NBR 15051/2004. Laboratórios clínicos – Gerenciamento de resíduos. 

Resíduos Eletroeletrônicos  

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.  

Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008. Estabelece os limites 

máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas 



 
no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 

ambientalmente adequado, e dá outras providências. Alterada pela Resolução nº 

424, de 22 de abril de 2010.  

Resolução CONAMA nº 023 de 12 de dezembro de 1996. Regulamenta a 

importação e uso de resíduos perigosos. Alterada pelas Resoluções nº 235, de 

07 de janeiro 1998, e nº 244, de 16 de outubro de 1998.  

Resolução CONAMA nº 228 de 20 de agosto de 1997. Dispõe sobre a importação 

de desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo.  

ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos - Procedimento.  

ABNT NBR 10157/1987. Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, 

construção e operação – Procedimento.  

ABNT NBR 11175/1990. Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de 

desempenho – Procedimento.  

8.7. RESÍDUOS PILHAS E BATERIAS  

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.  

Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008. Estabelece os limites 

máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas 

no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 

ambientalmente adequado, e dá outras providências. Alterada pela Resolução nº 

424, de 22 de abril de 2010.  



 
Resolução CONAMA nº 023 de 12 de dezembro de 1996. Regulamenta a 

importação e uso de resíduos perigosos. Alterada pelas Resoluções nº 235, de 

07 de janeiro de 1998, e nº 244, de 16 de outubro de 1998.  

Resolução CONAMA nº 228 de 20 de agosto de 1997. Dispõe sobre a importação 

de desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo. 

ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais 

perigosos - Procedimento.  

ABNT NBR 10157/1987. Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, 

construção e operação – Procedimento.  

ABNT NBR 11175/1990. Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de 

desempenho – Procedimento.   

8.8. RESÍDUOS LÂMPADAS  

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.  

ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos - Procedimento.  

ABNT NBR 10157/1987. Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, 

construção e operação – Procedimento. Resíduos Pneumáticos  

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.  



 
Resolução CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009. Dispõe sobre a 

prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua 

destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências.  

Resolução CONAMA nº 008 de 19 de setembro de 1991. Dispõe sobre a entrada 

no país de materiais residuais.  

ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos - Procedimento.  

ABNT NBR 10157/1987. Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, 

construção e operação – Procedimento.  

ABNT NBR 12235/1992. Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimento.  

8.9. RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS  

Resolução CONAMA nº 368 de 28 de março de 2006. Altera dispositivos da 

Resolução nº 335, de 03 de abril de 2003, que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de cemitérios. Alterada pela Resolução nº 402, de 17 de novembro de 

2008.  

8.10. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO  

Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, 

de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.  

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.   



 
Resolução CONAMA nº 410 de 04 de maio de 2009. Prorroga o prazo para 

complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes, 

previsto no art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, e no Art. 3º da 

Resolução nº 397, de 03 de abril de 2008.  

Resolução CONAMA nº 380 de 31 de outubro de 2006. Retifica a Resolução 

CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006 - Define critérios e procedimentos, 

para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de 

esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências.  

Resolução CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006. Define critérios e 

procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações 

de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras 

providências. Retificada pela Resolução nº 380, de 31 de outubro de 2006.  

Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, e dá outras providências. Alterada pelas Resoluções nº 370, de 06 

de abril de 2006, nº 397, de 03 de abril de 2008, nº 410, de 04 de maio de 2009, e nº 

430, de 13 de maio de 2011.  

Resolução CONAMA nº 005 de 05 de agosto de 1993. Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários. Alterada pela Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005.  

Resolução CONAMA nº 005 de 15 de junho de 1988. Dispõe sobre o 

licenciamento de obras de saneamento básico.  

ABNT NBR 7166/1992. Conexão internacional de descarga de resíduos 

sanitários - Formato e dimensões.  

ABNT NBR 13221/2010. Transporte terrestre de resíduos. Resíduos de Drenagem  



 
Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, 

de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.  

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.  

Resolução CONAMA nº 410 de 04 de maio de 2009. Prorroga o prazo para 

complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes, 

previsto no art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, e no Art. 3º da 

Resolução nº 397, de 03 de abril de 2008.  

Resolução CONAMA nº 380 de 31 de outubro de 2006. Retifica a Resolução 

CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006 - Define critérios e procedimentos, 

para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de 

esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências.  

Resolução CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006. Define critérios e 

procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações 

de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras 

providências. Retificada pela Resolução nº 380, de 31 de outubro de 2006.  

Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, e dá outras providências. Alterada pelas Resoluções nº 370, de 06 

de abril de 2006, nº 397, de 03 de abril de 2008, nº 410, de 04 de maio de 2009, e nº 

430, de 13 de maio de 2011.  

Resolução CONAMA nº 005 de 05 de agosto de 1993. Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários. Alterada pela Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005.  



 
ABNT NBR 7166/1992. Conexão internacional de descarga de resíduos 

sanitários - Formato e dimensões. ABNT NBR 13221/2010. Transporte terrestre de 

resíduos.  

8.11. RESÍDUOS INDUSTRIAIS  

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.  

Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008. Estabelece os limites 

máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas 

no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 

ambientalmente adequado, e dá outras providências. Alterada pela Resolução nº 

424, de 22 de abril de 2010.  

Resolução CONAMA nº 362 de 23 de junho de 2005. Dispõe sobre o 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado. Resolução CONAMA nº 228/1997. Dispõe sobre a importação de 

desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo.  

Resolução CONAMA nº 023 de 12 de dezembro de 1996. Regulamenta a 

importação e uso de resíduos perigosos. Alterada pelas Resoluções nº 235, de 

07 de janeiro de 1998, e nº 244, de 16 de outubro de 1998.  

Resolução CONAMA nº 008 de 19 de setembro de 1991. Dispõe sobre a entrada 

no país de materiais residuais.   

Resolução CONAMA nº 235 de 07 de janeiro de 1998. Altera o anexo 10 da 

Resolução CONAMA nº 23, de 12 de dezembro de 1996.  



 
ABNT NBR ISO 14952-3/2006. Sistemas espaciais – Limpeza de superfície de 

sistemas de fluido. Parte 3: Procedimentos analíticos para a determinação de 

resíduos não voláteis e contaminação de partícula.  

ABNT NBR 14283/1999. Resíduos em solos – Determinação da biodegradação 

pelo método respirométrico.  

ABNT NBR 12235/1992. Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimento.  

ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos - Procedimento.  

ABNT NBR 11175/1990. Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de 

desempenho – Procedimento.  

ABNT NBR 8911/1985. Solventes - Determinação de material não volátil - Método 

de ensaio.  

8.12. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE  

Resolução CONAMA nº 005 de 05 de agosto de 1993. Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários. Alterada pela Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005.  

8.13. RESÍDUOS AGROSILVOPASTORIS  

Resolução CONAMA nº 334 de 03 de abril de 2003. Dispõe sobre os 

procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Documentos disponíveis no 

sítio eletrônico do MMA Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 

Urbano/Departamento de Ambiente Urbano/ Resíduos Sólidos:  

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E 

AMBIENTE URBANO. Manual para elaboração do Plano de Gestão Integrada de 



 
Resíduos Sólidos dos Consórcios Públicos. Brasília – DF, Outubro de 2010, 74 

p. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/1_manual_elaborao_plan

o_gesto_integrada_rs_cp_125.pdf>.  

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E 

AMBIENTE URBANO. Manual para implantação de sistema de apropriação e 

recuperação de custos dos consórcios prioritários de resíduos sólidos. Brasília 

– DF, Outubro de 2010, 124p. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/2_manual_implantao_sist

ema_apropriao_rec_custos_cp_rs_125.pdf>.  

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E 
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RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DO COMITÊ DIRETOR E DA POPULAÇÃO NO 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS   

O trabalho de elaboração do PGIRS – Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos iniciou-se com uma pequena equipe logo após o Decreto nº 7.404 

da Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010. Mas tomou corpo a partir do Decreto 



 
Municipal que nomeia a Comissão Gestora do Plano Municipal, conforme Decreto 

abaixo:   

Figura 1 – 1ª página do decreto nº 7.180 de 06 de julho de 2012 

 



 
Fonte: PMCA (2012)   

Figura 2 – 2ª página do decreto nº 7.180 de 06 de julho de 2012 

 

Fonte: PMCA (2012)  



 
Com o comitê diretor formado, foram feitas duas reuniões, a primeira com o 

intuito de apresentar ao grupo o manual de planos de gestão de resíduos sólidos 

que o MMA – Ministério do Meio Ambiente disponibiliza, que tem como uma de suas 

principais missões o apoio aos governos locais através do desenvolvimento de 

ferramentas e metodologias para uma gestão local mais sustentável e a proteção 

dos bens comuns. Conforme abaixo, segue a ata da 1ª reunião que descreve os 

participantes, com suas participações e responsabilidades.                           

Figura 3 – Página 1 da Ata da 1ª reunião do comitê diretor 



  

Fonte: PMCA (2012)   

Figura 4 – Página 2 da Ata da 1ª reunião do comitê diretor 



  

Fonte: PMCA (2012)    



 
Figura 4 – Página 2 da Ata da 1ª reunião do comitê diretor 

 

Fonte: PMCA (2012)   

No segundo encontro onde o diagnóstico já havia sido trabalhado, foi 

apresentado ao grupo este estudo. Após a apresentação cada presente deu sua 

consideração sobre sua visão e foram debatidas as diretrizes para o plano, conforme 

relatado na ata, que segue abaixo.  



 
Figura 5 – Ata da 2ª reunião do comitê diretor 

 

Fonte: PMCA (2012)   



 
A participação popular se deu em audiência pública, sendo o convite lançado 

em jornal, rádio e convites entregues em forma de folder, conforme comprovações 

abaixo.  

Figura 6 – Convite para Audiência Pública Municipal – Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

sólidos 

 

Fonte: PMCA (2012)               

Figura 7 – Pagina 1 do protocolo de entrega do convite para audiência pública 



  

Fonte: PMCA (2012)    

Figura 8 – Pagina 2 do protocolo de entrega do convite para audiência pública 



  

Fonte: PMCA (2012)   

Figura 9 – Edital de audiência pública 



  

Fonte: PMCA (2012) 

Figura 10 – Comunicação de Edital de convocação de audiência pública  



  

Fonte: PMCA (2012)    



 
Figura 11 – Reportagem em jornal de grande circulação no dia 31 de julho de 2012  

 

Fonte: Jornal A Gazeta (2012)    



 
Figura 12 – Reportagem em jornal de grande circulação no dia 31 de julho de 2012 

 

Fonte: Jornal A Gazeta (2012)  



 
Figura 13 – Reportagem em jornal de grande circulação no dia 01 de agosto de 2012 

 

Fonte: Jornal A Gazeta (2012)     



  
Figura 14 – Nota de comunicação via rádio 

 

Fonte: PMCA (2012)  



 
A audiência pública foi realizada no dia 01 de agosto de 2012, com o intuito 

de expor a população o andamento do plano e também levantar os problemas e as 

propostas por alguns populares, conforme indicado na ata a seguir. 

Figura 15 – Página 1 da ata de audiência pública 

 

Fonte: PMCA (2012)  



 
Figura 16 – Página 2 da ata de audiência pública 

 

Fonte: PMCA (2012)  



 
Figura 17 – Página 1 da lista de presença da audiência pública 

 

Fonte: PMCA (2012)  



 
Figura 18 – Página 2 da lista de presença da audiência pública 

 

Fonte: PMCA (2012)  



 
Figura 19 – Página 3 da lista de presença da audiência pública 

 

Fonte: PMCA (2012) 

Figura 20 – Foto 1 da audiência pública 



   

Fonte: PMCA (2012)   

Figura 21 – Foto 2 da audiência pública 

 

Fonte: PMCA (2012)    
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INTRODUÇÃO      

Para a realização deste proposto planejamento, considera-se o diagnóstico 

realizado no Volume I anterior, eficaz no momento onde indica as dificuldades 

enfrentadas pelo município para a gestão dos resíduos sólidos, bem como a 

dinâmica sócio-econômica do município e da região. Esses fatores indicarão até que 

ponto o município tem as condições necessárias, em recursos financeiros e 

humanos, para a realização das ações propostas pelo Governo Federal, sobretudo 

no tocante à infra-estrutura, afinal, a capacidade de uso infere em projetos viáveis, 

que resolvam às demandas municipais e não tragam novos problemas para o 

município.  

Deste ponto de vista, é fundamental o entendimento do papel de Campo 

Alegre na inserção regional, e estas informações também são contempladas pelo 

Diagnóstico. Campo Alegre, por ser uma cidade com população pequena, pode 

compartilhar de infra-estruturas mais elaboradas, como aterros sanitários, de outros 

municípios maiores do entorno, bem como participar de elaboração de políticas 

regionais e estaduais, de forma a garantir mais recursos provenientes das esferas 

estaduais e federais, levando em consideração a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010): 

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 planejamento e a execução das ações a cargo 
de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos. 
Art. 18, § 1º, 
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. 
Art. 18, § 1º, 
II implantarem a coleta seletiva com a participação de 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis   

O Diagnóstico também caracteriza e estabelece um quadro situacional dos 

resíduos sólidos, desde a instrumentação jurídica até a destinação final, 



 
considerando o entendimento de cada tipo de resíduo, a situação de controle de 

informação, as responsabilidades e competências, os locais disponíveis, custos, 

recursos humanos, operacionais. Este panorama permite definir as diretrizes de 

forma a solucionar da melhor maneira possível, a estruturação do Plano de Gestão 

dos Resíduos Sólidos Municipais.  

Diante dessa leitura, deficiência e carências surgem ao Poder Público, muitas 

delas imperceptíveis dentro de um contexto de rotina estabelecida, mas que devem 

ser sanadas para a implementação de um cenário de mudanças, que busca 

exatamente a otimização dos recursos públicos para a gestão, a maximização do 

uso da infra-estrutura disponível - local e regional – e a minimização do impacto 

ambiental proporcionado pela gestão dos resíduos sólidos.  

O Diagnóstico aponta, ainda, algumas iniciativas do Poder Público para a 

minimização descrita no parágrafo anterior, buscando a diminuição da geração, a 

reciclagem e a despoluição, iniciativas que devem ser incorporadas ao plano 

proposto, mesmo que necessitem de possíveis ajustes ou incrementos.   

Por fim, o diagnóstico disponibiliza aos gestores, planejadores e consultores 

uma referência bibliográfica de forma a embasar as diretrizes, ações e metas a 

serem perseguidas pelo planejamento.  

Para a etapa que será apresentada a seguir, fundamental e participação do 

núcleo gestor no fornecimento das informações solicitadas pela coordenação deste 

planejamento, bem como na elaboração de diretrizes ou temas a serem abordados. 

Fundamental também, a participação comunitária, que traz a este plano, demandas, 

detalhes e pormenores imperceptíveis na leitura técnica do diagnóstico.  

Assim, apresenta-se a seguir a etapa propositiva do Plano de Gestão dos 

Resíduos Sólidos de Campo Alegre. 



  
1. ASPECTOS GERAIS  

1.1.  PERSPECTIVAS PARA GESTÃO ASSOCIADA COM MUNICÍPIOS DA 

REGIÃO  

A perspectiva para gestão associada se mostra mais favorável dentro do 

contexto regional descrito no item 2.2 do diagnóstico.  

1.1.1. SDR MAFRA  

Considerando a SDR Mafra1, que, dentro do processo conhecido como 

“descentralização” do poder estadual, é o órgão gestor da região onde se encontra 

Campo Alegre, onde, teoricamente, o município captaria os recursos estaduais. O 

prazo para a Elaboração do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos para 

apresentação ao Estado expirou em maio de 2012, entretanto, o Plano Estadual de 

Gestão de Resíduos Sólidos está em desenvolvimento, ou seja, cabe ao município 

de Campo Alegre buscar alternativas de se enquadrar dentro deste planejamento. 

Para tal tarefa este plano deverá ser revisado imediatamente após a sua entrega 

junto ao Ministério do Meio Ambiente, pois as condicionantes para participação na 

esfera estadual exigem informações ainda mais detalhadas, das quais o município 

ainda não dispõe.  

1.1.2.  REGIAO METROPOLITANA NORTE/NORDESTE DE SC  

Região de expansão urbana2 da conurbação entre Joinville (cidade pólo) e 

Araquari, definida por lei estadual. A localização nesta região pode trazer benefícios 

para o município, no entanto, apesar da proximidade com a maior cidade do estado, 

não há ainda planos de convergência nesta área. 

Essa Região Metropolitana pode receber investimento da União, bem como 

do Estado, portanto, é de extrema importância que o PGIRS se atente às 

condicionantes do planejamento de Joinville. Esta revisão pode ser realizada 

concomitante à revisão para Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos. 

                                                

 

1 Cf. item 2.2.2 deste diagnóstico. 
2 Cf. item 2.2.1 do diagnóstico 



 
Indiretamente, algumas destinações de resíduos sólidos já são realizadas 

em Joinville, como óleos vegetais e óleos lubrificantes.   

1.1.3.  CONSÓRCIO QUIRIRI  

O Consórcio Quiriri3 tem uma estrutura mais consolidada, e efetivamente 

ativa, com reuniões periódicas e algumas ações de planejamento conjuntas já em 

andamento, como o a usina de biogás que será abordada mais adiante. As ações 

tomadas em consórcio, além de representarem menor custo aos associados, têm 

preferência na captação dos recursos estaduais e federais, portanto, o 

fortalecimento e a participação do município nas pautas é de extrema importância.  

1.2. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS  

A definição de responsabilidades é importante no sentido de orientar as ações 

de planejamento, bem como a elaboração de legislação e instrumentos específicos 

de fiscalização, tributação e controle de informação. Essas medidas não implicam na 

transferência total de responsabilidade, afinal, nos moldes da elaboração das leis 

federais, estas responsabilidades são compartilhadas. 

No item 6 do Diagnóstico, são descritas as responsabilidades e competências 

realizadas atualmente e que devem ser adaptadas ao seguinte modelo:  

I. Serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

domiciliares – órgão público competente (Secretaria de Saneamento 

Ambiental);  

II. Resíduos gerados em próprios públicos – gestor específico (RSS 

gerado em hospitais públicos, RCC gerado em obras públicas, 

resíduos de prédios administrativos, etc.);  

III. Resíduos gerados em ambientes privados – gerador privado 

(indústrias, comércios, obras, limpeza de terrenos, etc.);  

                                                

 

3 Cf. Item 2.2.3 do diagnóstico 



 
IV. Resíduos definidos como de logística reversa – fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes;  

V. Resíduos com Plano de Gerenciamento obrigatório – gerador privado 

(instalações de saneamento, indústrias, serviços de saúde, 

mineradoras, construtores, terminais de transporte e outros);  

VI. Acondicionamento adequado e diferenciado, e pela disponibilização 

adequada para coleta ou devolução – consumidor/gerador domiciliar 

(munícipes e pequenos estabelecimentos comerciais em geral).   

Para compreensão das responsabilidades acima descritas, consideram-se os 

geradores conforme o quadro 1:  

Quadro 1 – Classificação de geradores de resíduos  
Classificação Descrição Exemplo 

Pequenos 

Geradores 

- Geradores de resíduos classificados como 

domiciliares (classe 2)4 até 200 litros por dia 

(50Kg aprox.) 

Residências unifamiliares, 

pequenos escritórios, 

pequenos comércios, 

consultórios5 e etc.  

Grandes 

Geradores 

- Geradores de resíduos classificados como 

domiciliares (classe 2) acima 200 litros por dia 

(50Kg aprox.) 

- Geradores de resíduos sólidos inertes, tais 

como entulhos, terra e materiais de construção, 

com massa superior a 50 (cinqüenta) 

quilogramas diários (considerada a média 

mensal de geração); 

- Condomínios de edifícios não-residenciais ou 

de uso misto, em que a soma dos resíduos 

sólidos “tipo domiciliar” (Classe), atinja o volume 

médio diário igual ou superior a 1.000 (mil) litros. 

Super mercados, Hotéis, 

restaurantes, comércios, 

indústrias, Grandes 

escritórios, obras, 

materiais de construção e 

etc. 

OBS.: A parametrização descrita não interfere nas responsabilidades definidas pelo PIGRS 

para cada tipo de resíduo sólido, bem como para atividades específicas. 

 

                                                

 

4 Conforme ABNT NBR 10.004, (2004). 
5 Não se considera os resíduos de saúde 



 
Observar as diretrizes, estratégias e ações específicas para os resíduos que 

apresentam volumes mais significativos: resíduos secos, orgânicos, rejeitos e 

resíduos da construção, dos serviços de saúde entre outros.   

Sobre os resíduos com coleta seletiva ou de logística reversa considerar:  

O Art. 35 afirma que, sempre que estabelecido sistema de 
coleta seletiva ou de logística reversa, o consumidor deve: 
I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os 
resíduos sólidos gerados; 
II – disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. PNRS 
(BRASIL, 2010b):  

O Art. 84 prevê que os consumidores que descumpram suas obrigações 

estarão sujeitos à advertência e, em reincidência, multas de R$ 50 a R$ 500, que 

poderá ser convertida em prestação de serviços. Decreto 7.404/2010 (BRASIL, 

2010d). 



  
2. DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS, AÇÕES E METAS PARA O 

MANEJO DIFERENCIADO DOS RESÍDUOS.  

O manejo específico e diferenciado dos resíduos é linha de trabalho prioritária 

da coleta seletiva e é atribuída a todos os resíduos. Um trabalho estruturado nesse 

sentido, somado à participação comunitária e ao desenvolvimento de estratégias 

para reaproveitamento máximo desses resíduos, transforma o “lixo”, tradicional 

despesa municipal, em produto de valor econômico e social agregado, gerador de 

trabalho e renda. 

Neste planejamento, consideram-se diretrizes como linhas norteadoras, e as 

estratégias os meios para implementação, que definirão as ações e os programas 

para que as metas sejam atingidas. Este processo visa o manejo diferenciado de 

cada resíduo, bem como a garantia dos fluxos adequados desde a geração até a 

disposição final. 

Para este planejamento utiliza-se uma diretriz da Lei Federal n° 12.305/2010, 

que determina o princípio da “não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos”. E determina ainda que até 02 de agosto de 2014 não poderão mais existir 

lixões, e nos aterros sanitário, deverão ser depositados apenas os rejeitos desses 

resíduos. 

Estes princípios devem ser sempre observados e conservados nas futuras 

revisões e adequações deste plano.  

2.1.  Diretrizes específicas  

I. Realizar 1ª atualização junto com a entrega do plano de saneamento;  

II. Inserir a Transparência Pública de despesas e receitas municipais 

com os resíduos sólidos;  

III. Criar mecanismos de controle, fiscalização e certificação da 

destinação correta dos resíduos sólidos;  



 
IV. Implantar sistema de controle de dados quantitativos sobre a geração, 

coleta e destinação dos resíduos sólidos;  

V. Enquadrar-se nas diretrizes para participação no Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos;  

VI. Fortalecer os laços com o consórcio Quiriri;  

VII. Adequar mapeamentos às normas de setores censitários do IBGE, 

com a criação de base georreferenciada dos setores, trajetos e 

pontos;  

VIII. Analisar a viabilidade de coincidir zonas de abrangências dos 

programas de saúde da família com mapeamentos do PGIRS;  

IX. Implantar mecanismos de controle social onde a temática precisa estar 

pautada nas audiências e conferências, para conferir maior 

legitimidade à discussão da cobrança pela prestação dos serviços;  

X. Separação dos resíduos domiciliares recicláveis na fonte de geração 

(resíduos secos e úmidos);  

XI. Coleta seletiva dos resíduos secos, realizada porta a porta, dentro do 

perímetro urbano, com pequenos veículos que permitam operação a 

baixo custo, priorizando-se a inserção de associações ou cooperativas 

de catadores;  

XII. Criação de sistema de coleta seletiva que englobe todo o município, 

de acordo com as características de cada local;  

XIII. Compostagem da parcela orgânica dos RSU e geração de energia por 

meio do aproveitamento dos gases provenientes da biodigestão em 

instalações para tratamento de resíduos, e dos gases gerados em 

aterros sanitários (biogás);  



 
XIV. Incentivo à compostagem doméstica;  

XV. Segregação dos Resíduos da Construção e Demolição com 

reutilização ou reciclagem dos resíduos de Classe A (trituráveis) e 

Classe B (madeiras, plásticos, papel e outros);  

XVI. Segregação dos Resíduos Volumosos (móveis, inservíveis e outros) 

para reutilização ou reciclagem;  

XVII. Segregação na origem dos Resíduos de Serviços de Saúde (grande 

parte é resíduo comum);  

XVIII. 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, mercúrio e de luz mista; produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes);  

XIX. Encerramento de lixões e bota foras, com recuperação das áreas 

degradadas;  

XX. Atualizar anualmente o diagnóstico;  

XXI. Rever e atualizar, se necessário, a metodologia a cada revisão, para 

certificação que o PGIRS está adequado às leis estaduais e federais 

vigentes.  

2.2.  Estratégias de implementação e redes de áreas de manejo local ou 

regional  

Conforme estabelecido no diagnóstico, Campo Alegre não possui locais 

específicos para o manejo, tampouco para disposição final, dos resíduos sólidos, 

utilizando-se de espaços em aterros vizinhos ou contando integralmente com a 

iniciativa privada, em forma de parcerias sem regulamentação deste contrato.  



 
Vale observar que existem poucos catadores de resíduos no município, o que 

dificulta a criação de uma cooperativa, considerado modelo ideal pela legislação 

federal, no entanto, há uma empresa que faz a triagem e destinação final do material 

proveniente da coleta seletiva, em acordo firmado entre este posto receptor e a 

empresa responsável pela coleta. 

Observando este aspecto, é importante fortalecer as ações de implementação 

de espaços para o manejo, dentro de plano específico de criação e implementação 

dos espaços, considerando estudo de viabilidade financeira, técnica e ambiental. 

Este planejamento deve considerar os seguintes espaços:    

INSTALAÇÕES PARA O MANEJO DIFERENCIADO E INTEGRADO, REGULADO, 

NORMATIZADO.  

I. PEVs – Pontos de Entrega Voluntária (Ecopontos) para acumulação 

temporária de resíduos da construção e demolição, de resíduos 

volumosos, da coleta seletiva e resíduos com logística reversa (NBR 

15.112);  

II. LEVs – Locais de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis – 

contêineres, sacos ou outros dispositivos instalados em espaços 

públicos ou privados monitorados, para recebimento de recicláveis;  

III. Galpões de triagem de recicláveis secos, com normas operacionais 

definidas em regulamento;  

IV. Unidades de compostagem/biodigestão de orgânicos; 

V. ATTs – Áreas de Triagem e Transbordo de resíduos da construção e 

demolição, resíduos volumosos e resíduos com logística reversa (NBR 

15.112);  

VI. Áreas de Reciclagem de resíduos da construção (NBR 15.114);  

VII. Aterros Sanitários (NBR 13.896);  



 
VIII. ASPP - Aterros Sanitários de Pequeno Porte com licenciamento 

simplificado pela Resolução CONAMA 404 e projeto orientado pela 

nova norma (NBR 15.849);  

IX. Aterros de Resíduos da Construção Classe A (NBR 15.113);  

X. Espalhar lixeiras pela cidade e bairros separadas em Resíduos secos 

e úmidos, ou recicláveis e orgânicos;  

Os espaços citados podem ser utilizados em formato de parceria dentro do 

contexto regional, observando a capacidade do receptor em garantir a disposição 

final de acordo com as normas vigentes. Considerar em plano prioritário as ações 

conjuntas com o consórcio Quiriri;  

2.3.  Metas quantitativas e prazos  

Elaborar, imediatamente, um estudo com a definição das metas quantitativas 

e prazos, considerando as questões financeiras e orçamentárias.  

2.4.  Programas e ações – agentes envolvidos e parcerias  

Deverão ser elaboradas ações que se refletirão na gestão de praticamente 

todos os resíduos:  

I. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores 

de resíduos, exigindo os Planos de Gerenciamento quando cabível;  

II. Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando 

tecnologia da informação (rastreamento eletrônico de veículos, 

fiscalização por análise de imagens aéreas);  

III. Formalizar a presença dos catadores organizados no processo de 

coleta de resíduos, promovendo sua inclusão, a remuneração do seu 

trabalho público e a sua capacitação;  



 
IV. Formalizar a presença das ONGs envolvidas na prestação de serviços 

públicos;  

V. Tornar obrigatória a adesão aos compromissos da A3P (Agenda 

Ambiental na Administração Pública), incluído o processo de compras 

sustentáveis, para todos os órgãos da administração pública local;  

VI. Valorizar a educação ambiental como ação prioritária;  

VII. Incentivar a implantação de econegócios por meio de cooperativas, 

indústrias ou atividades processadoras de resíduos; 

Algumas das possibilidades de ações, relacionadas aos resíduos a serem 

geridos, são sugeridas adiante:  

A - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – RSD COLETA CONVENCIONAL  

VIII. Reduzir significativamente a presença de resíduos orgânicos da coleta 

convencional nos aterros;  

IX. Redução da emissão de gases, por meio da biodigestão e 

compostagem quando possível, dentro do território municipal ou em 

parceria junto ao consórcio Quiriri, ou municípios dentro das zonas de 

inserção regional;  

X. Implantar coleta conteinerizada, inicialmente em condomínios e 

similares;  

B - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – RSD SECOS  

XI. 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; 

XII. 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; 



  
XIII. Implementar o manejo de resíduos secos em programas educacionais 

em escolas, em modelo conhecido como “Escola Lixo Zero”;  

C - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – RSD ÚMIDOS  

XIV. Desenvolver Programa Prioritário, estabelecendo coleta seletiva de 

RSD úmidos em ambientes com geração homogênea (feiras, 

verdureiras, indústrias, restaurantes, produtores agrícolas e outros) e 

promover a compostagem;  

XV. Implementar o manejo de resíduos úmidos em programas 

educacionais em escolas, em modelo conhecido como “Escola Lixo 

Zero”;  

D - RESÍDUOS DA LIMPEZA PÚBLICA  

XVI. 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;  

XVII. Definir cronograma especial de varrição para áreas críticas (locais com 

probabilidade de acúmulo de águas pluviais) vinculado aos períodos 

que precedam as chuvas;  

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

público;  

E - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC  

XIX. Desenvolver Programa Prioritário com metas para implementação das 

bacias de captação e seus PEVs (Ecopontos) e metas para os 

processos de triagem e reutilização dos resíduos classe A;  



 
XX. Incentivar a presença de operadores privados com RCC, para 

atendimento da geração privada;  

XXI. Desenvolver esforços para a adesão das instituições de outras esferas 

de governo às responsabilidades definidas no PGIRS.  

F - RESÍDUOS VOLUMOSOS  

XXII. Promover a discussão da responsabilidade compartilhada com 

fabricantes e comerciantes de móveis, e com a população 

consumidora;  

XXIII. Promover o incentivo ao reaproveitamento dos resíduos como 

iniciativa de geração de renda;  

XXIV. Incentivar a identificação de talentos entre catadores e sensibilizar 

para atuação na atividade de reciclagem e reaproveitamento, com 

capacitação em marcenaria, tapeçaria etc., visando a emancipação 

funcional e econômica;  

XXV. Promover parceria com o Sistema “S” (SENAC, SESI, SENAI) para 

oferta de cursos de transformação, reaproveitamento e design;  

G - RESÍDUOS VERDES  

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

e arborização urbana, atendendo os períodos adequados para cada 

espécie;  

XXVII. Estabelecer contratos de manutenção e conservação de parques, 

jardins e arborização urbana em parceria com a iniciativa privada;  

XXVIII. 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 e agronômica);  

XXIX. Incentivar a implantação de iniciativas como as “Serrarias Ecológicas” 

para produção de peças de madeira aparelhadas a partir de troncos 

removidos na área urbana;  

H - RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

XXX. Registrar os Planos de Gerenciamento de Resíduos das instituições 

públicas e privadas no sistema local de informações sobre resíduos;  

XXXI. Criar cadastro de transportadores e processadores, referenciado no 

sistema local de informações sobre resíduos;  

I - RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS  

XXXII. 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;  

J - RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO  

XXXIII. 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;  

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

de resíduos perigosos, por meio de ensaios de caracterização;  

XXXV. Identificar e responsabilizar os potenciais agentes poluidores 

reconhecidos nos lodos dos processos de dragagem ou 

desassoreamento de corpos d’água;  

K - RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS 



  
XXXVI. 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;  

L - RESÍDUOS AGROSILVOPASTORIS  

XXXVII. Promover o incentivo ao processamento dos resíduos orgânicos por 

biodigestão, com geração de energia;   



  
3. Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para outros aspectos do 

plano.  

3.1.  Definição de áreas para disposição final  

Deverão ser realizados estudos e planejamento específico para definição de 

áreas para disposição final de resíduos. 

Para definição de áreas de disposição final, é imprescindível considerar que 

até 02 de agosto de 2014 não poderão mais existir lixões e “bota fora”, bem como a 

solução dos problemas sociais causados pela extinção desses espaços, que podem 

ser locais onde catadores de resíduos realizam atividades de obtenção de renda.  

O planejamento específico deverá considerar:  

I. Para efeito de cálculo de custo, o trajeto máximo a ser percorrido por 

caminhão coletor tradicional para a disposição final é de 30Km. Acima 

desta distância é interessante criar um espaço de transbordo;  

II. A solução de Aterros Sanitários de Pequeno Porte – ASPP (NBR 

15849:2010), limitados à recepção de 20 toneladas diárias;  

III. soluções ambientalmente adequadas para a disposição final de outros 

rejeitos, como os da construção civil e os rejeitos de resíduos 

perigosos. No caso dos resíduos da construção civil, a Resolução 

CONAMA 307/2002 prevê a disposição final de rejeitos dos resíduos 

“classe A” em aterros que possibilitem o uso do espaço aterrado para 

alguma função urbana após o encerramento, e os aterros de reserva 

para os resíduos classe A, triturável, onde são acondicionados 

temporariamente à espera de um aproveitamento futuro (NBR 

15113:2004) (BRASIL, 2002; ABNT, 2004).  

IV. A implantação de Aterro de Resíduos da Construção classe A, visando 

à reservação dos resíduos para seu resgate futuro, deverá considerar 



 
o aproveitamento de áreas ociosas pelo esgotamento de atividades 

mineradoras   

V. Um instrumento eficaz para identificar a disponibilidade dessas áreas 

na região é a realização de “Chamamento Público”, feito para que 

proprietários desses sítios esgotados explicitem interesse na sua 

conversão em áreas de reservação de RCC.  

A escolha das áreas de disposição final deverá ser realizada com base em 

estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e análise do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (e seu Zoneamento Urbano e Ambiental) e do Zoneamento 

Ambiental do Estado de modo a compatibilizar todas as informações, evitando 

problemas futuros.  

- Programa Lixo Zero Consórcio Quiriri (Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e 

São Bento do Sul).  

O município de Campo Alegre, participante do consórcio Quiriri, que abrange 

as cidades de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul. Vem 

fazendo o estudo sobre a implantação de uma usina de biogás que tem como 

conceito, fazer a conversão da situação atual para um aterro sanitário inteligente, 

onde se tem o aproveitamento máximo do potencial material e energético dos 

resíduos sólidos e destinando-se ao aterro sanitário somente 10% dos resíduos 

gerados. 

O investimento total do conceito planejado é de R$28,8 milhões, 

considerando um subsídio do governo brasileiro de 100%.  

Objetivos ambientais do projeto: 

- Redução do impacto ambiental através do uso de novas tecnologias de 

aproveitamento das frações dos resíduos sólidos urbanos e de conceitos 

inovadores; 

- Diminuição da quantidade de líquidos lixiviadores (chorume) e de seus impactos 

ambientais (exemplo: contaminação de corpos d’água e do solo); 



 
- Redução de emissões dos gases de efeito estufa oriundos da decomposição da 

matéria orgânica; 

- Incremento da qualidade ambiental na região dos municípios; 

- Uso sustentável do recurso “resíduos sólidos”; 

- Substituição de combustíveis e recursos fósseis; 

- Prevenção de passivos ambientais para gerações futuras; 

- Garantia do saneamento ambiental, gerando redução nos custos de saúde publica.  

Objetivos socioeconômicos do projeto: 

- Desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica; 

- Otimização dos custos de tratamento em longo prazo, inclusive pelo uso do 

consórcio, gerando economia de escala; 

- Criação de postos de trabalho e de capacitação; 

- Transferência de Know-how e tecnologia para a região; 

- Integração e melhoramento das condições de trabalho e de vida dos catadores e 

recicladores informais.   

O projeto já passou pela etapa de estudo de viabilidade para implantação 

regional, e neste momento aguarda posicionamento de cada município sobre a 

adesão. Resta ainda a formalização do convênio junto ao Governo Federal, a 

captação dos recursos, a licitação e a instalação física.  

O MMA confere cuidado na elaboração do plano num primeiro momento, pois 

uma solução deste tipo diminui drasticamente o problema dos resíduos sólidos, no 

entanto, se a implantação não ocorrer, ou os resultados não superarem as 

expectativas, os municípios têm que estar preparados para ações diferenciadas para 

alcançarem suas metas.  

Portanto, este projeto será de suma importância, mas como um complemento 

das ações e estratégias do PGIRS.  

3.2.  Regramento dos planos de gerenciamento obrigatórios  

O Poder Público Municipal deve definir, no âmbito local ou regional, o órgão 

público que será a referência para entrega dos planos de gerenciamento, de forma a 

garantir a sistemática anual de atualização, visando o controle e a fiscalização. Esta 

definição deve ocorrer no prazo máximo de 12 meses. 



 
Deverão ser orientados quanto a estes procedimentos, e quanto às 

penalidades aplicáveis pelo seu não cumprimento, os responsáveis por: atividades 

industriais; agrosilvopastoris; estabelecimentos de serviços de saúde; serviços 

públicos de saneamento básico; empresas e terminais de transporte; mineradoras; 

construtoras, e os grandes estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço.  

I. Fica estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses - a contar da data da 

publicação do PGIRS - para a primeira apresentação dos Planos de 

Gerenciamento Obrigatórios aos órgãos receptores locais, e a cada 12 

após a primeira apresentação, deverão ser entregues as devidas 

atualizações.  

Inicia-se assim a rotina anual de renovação da informação, prevista na 

legislação (Sistema Declaratório). Em consequência, precisam ser previstas 

também, as condições de infraestrutura (recursos humanos e de informática, entre 

outros) para o estabelecimento dos fluxos de informação entre geradores – órgão 

público – SINIR.   

3.3.  Ações relativas aos resíduos com logística reversa  

A responsabilidade pela estruturação e implementação dos sistemas de 

logística reversa de alguns resíduos está bem definida na Lei 12.305 como sendo 

dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Aos consumidores 

caberá a responsabilidade de acondicionar adequadamente e disponibilizar os 

resíduos para coleta ou devolução.  

I. Realizar plano de ação para os resíduos com logística reversa;  

É importante ressaltar que a Lei prevê a remuneração do serviço público de 

limpeza urbana e manejo de resíduos, quando este exerce alguma atividade do 

sistema de logística reversa, como por exemplo, a captação e concentração de 

resíduos.  



 
II. O plano deverá conter estudo de viabilidade para implantação de 

PEV’s ou ecopontos para captação de resíduos recicláveis e do 

sistema de logística reversa; 

III. Estudar a viabilidade de coleta sazonal dos recipientes de logística 

reversa nas Zonas de Produção.  

As redes de estabelecimentos que comercializam produtos da logística 

reversa deverão reservar áreas para concentração desses resíduos e definir os 

fluxos de retorno aos respectivos sistemas produtivos. Os acordos setoriais definirão 

os procedimentos. 

Complementariamente, os planos de logística reversa, deverão contemplar as 

ações públicas de divulgação sobre as obrigações do consumidor quanto à 

segregação e destinação adequada dos resíduos e as penalidades previstas.  

3.4.  Indicadores de desempenho para os servidores públicos  

Deverá ser implementado estudo específico para planejamento de ações que 

deverão considerar como critérios estratégicos para avaliação dos serviços:  

I. a universalidade: os serviços devem atender toda a população, sem 

exceção;  

II. a integralidade do atendimento: devem ser previstos programas e 

ações para todos os resíduos gerados;  

III. a eficiência e a sustentabilidade econômica;  

IV. a articulação com as políticas de inclusão social, de desenvolvimento 

urbano e regional e outras de interesse relevante;  

V. a adoção de 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;  



 
VI. o grau de satisfação do usuário;  

Dentro os indicadores possíveis deverão ser considerados no mínimo os 

seguintes: 

VII. Incidência das despesas com o manejo de resíduos sólidos nas 

despesas correntes da prefeitura (SNIS 001);  

VIII. Despesa per capita com manejo de resíduos sólidos em relação à 

população (SNIS 006);  

IX. Receita arrecadada per capita;  

X. Auto-suficiência financeira da prefeitura com o manejo de resíduos 

sólidos (SNIS 005);  

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

XII. Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo 

de resíduos sólidos (SNIS 007);  

XIII. Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de 

empregados no manejo de resíduos sólidos (SNIS 010);  

Interessam também indicadores sobre resíduos urbanos como:  

XIV. Cobertura do serviço de coleta em relação à população total atendida 

(declarada) (SNIS 015);  

XV. Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em 

relação à população urbana (SNIS 016);  

XVI. Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos (exceto 

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

032);  



 
XVII. Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de secos (exceto 

matéria orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos 

sólidos domésticos (SNIS 053);  

XVIII. Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos (exceto matéria 

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

XIX. Massa recuperada per capita de matéria orgânica em relação à 

população urbana;  

XX. Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de matéria orgânica em 

relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domiciliares;  

XXI. Taxa de recuperação de matéria orgânica em relação à quantidade 

total;  

XXII. Massa de matéria orgânica estabilizada por biodigestão em relação à 

massa total de matéria orgânica. (prevendo a possível inclusão em 

programa específico do Consórcio Quiriri).  

Deverá ser avaliada também a inclusão de indicadores sobre resíduos de 

serviços de saúde e resíduos da construção civil:  

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

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

036);  

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

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

Podem ser construídos indicadores para resíduos que se mostrem localmente 

significativos, como os de serviços de transporte, minerários, agrosilvopastoris, ou 

ainda, de varrição ou logística reversa. É importante a construção 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, tais como:  

XXV. Número de catadores organizados em relação ao número total de 

catadores (autônomos e organizados);  

XXVI. Número de catadores remunerados pelo serviço público de coleta em 

relação ao número total de catadores;  

XXVII. Número de domicílios participantes dos programas de coleta em 

relação ao número total de domicílios.   

Para a construção desse último conjunto de indicadores é essencial a 

integração de ações com o trabalho das equipes de agentes comunitários de saúde.  

3.5.  Ações específicas nos órgãos da Administração Pública  

O Comitê Diretor e técnicos envolvidos precisam preparar uma listagem dos 

órgãos administrativos existentes na região, da esfera de governo municipal, 

estadual ou federal, para os quais devem ser organizados programas específicos em 

sua lógica gerencial, como a aplicação da Agenda Ambiental da Administração 

Pública (A3P). 

A A3P prevê ações de sustentabilidade para o poder público mais amplas que 

a gestão dos resíduos de suas atividades. Deverão ser previstas ações em relação, 

por exemplo, ao consumo racional de energia e água, e minimização da geração de 

resíduos sólidos. Cabe ressaltar a adoção de sistema de compras (de bens e 

serviços) que possibilitem introduzir materiais de consumo e práticas sustentáveis na 

rotina de trabalho, na execução de obras e construções de próprios públicos, etc.  

Essas ações devem refletir-se nas especificações para contratos com 

terceiros, de qualquer tipo, estendendo a eles as mesmas imposições, por força do 

poder de compra público. Deve ser ressaltado:  

I. o cumprimento das exigências da Lei Federal 12.305, em nome do 

contratante público (BRASIL,2010b); 



  
II. a documentação de todos os fluxos de resíduos e da origem dos 

materiais;  

III. o uso de agregados reciclados provenientes de resíduos da 

construção em obras e construções de próprio público, etc.  

3.6.  Iniciativas para a educação ambiental e comunicação  

Nas iniciativas para a comunicação, deve-se estabelecer uma agenda de 

eventos para curto, médio e longo prazo considerando:  

I. Pautar o assunto “resíduos sólidos” no dia a dia da comunidade, com 

campanhas, seminários, entrevistas em rádio e mídias impressas, etc;  

II. Motivar a comunidade no processo de construção, manutenção e 

atualização coletiva do PGIRS;  

III. Divulgar a agenda de implementação do plano nos meios de 

comunicação, incentivando o interesse pela temática nos diversos 

ambientes: trabalho, lazer, escola, família, vizinhança, etc.;  

IV. Realizar palestras periódicas em cada localidade;  

V. Incentivar a discussão do tema nas escolas públicas.  

3.7.  Definição de nova estrutura gerencial  

Deverá ser realizado um estudo e plano de ações específico para 

implementação e definição de nova estrutura gerencial. Este estudo deverá 

considerar a capacidade financeira da prefeitura, bem como a capacidade de 

investimentos, programação orçamentária, ou seja, as condicionantes que permitam 

a melhor solução dentro da responsabilidade fiscal exigida para os municípios. 

O plano de ação nesta área deverá levar em conta as orientações do Governo 

Federal, buscando se adequar às políticas do PNRS. 



 
As exigências da nova legislação impõem um salto de qualidade na 

capacidade gerencial municipal e/ou regional sem o qual dificilmente serão atingidos 

os objetivos determinados. Deverá ser criado, assim, estudo e plano de ação 

específico para definir as estratégias, metas e ações para a construção de uma 

capacidade efetiva de gestão e esta efetividade será atingida de forma mais rápida e 

estável com a adesão à prestação regionalizada dos serviços públicos por meio de 

consórcio público. Uma equipe estabilizada e tecnicamente capacitada, na dimensão 

requerida pelas peculiaridades locais é condição imprescindível para o sucesso das 

missões colocadas para o ente da administração pública responsável pelos 

resíduos: prestar o serviço público em sua plenitude e exercer a função pública 

sobre os processos privados, com a extensão prevista na lei. Para definir a estrutura 

gerencial necessária às tarefas estabelecidas pelo PGIRS, pode-se ter como 

referência o documento do MMA que mostra as instâncias gerenciais e a estimativa 

do número básico de profissionais requerido. 

A equipe gerencial para um consórcio público, apesar de aparentemente ser 

numerosa, provavelmente significará uma taxa de funcionários por município menor 

do que a observada no diagnóstico. E tem a vantagem de, na gestão associada, não 

haver uma repetição de equipes insuficientes, mas sim a agregação de 

competências diversas. Os municípios, mesmo os de menor porte, podem dividir o 

esforço para a construção da instituição que assuma a gestão em uma escala mais 

adequada. Algumas novas funções precisam ser previstas:  

I. A Ouvidoria, enquanto uma central de diálogo entre o Poder Público e 

a população; é o setor que permite identificar as demandas da 

população e as possíveis falhas nos procedimentos dos serviços 

públicos;  

II. a instância que responda pela capacitação técnica permanente dos 

funcionários, aprofundando os temas que integram a rotina de 

trabalho;  

III. a instância que assuma a comunicação, além das imprescindíveis 

tarefas de educação ambiental e mobilização, inclusive em prol da 

inclusão social dos catadores.  



 
O plano de ações deverá se apresentado e ajustado ao Consórcio Quiriri, 

buscando ao máximo que esta nova estrutura – imprescindível para todos os 

municípios – seja compartilhada, reduzindo custos e aumentando a qualidade com a 

gestão regional, incentivada pelo PNRS.  

3.8.  Sistema de cálculo dos custos operacionais e investimentos  

Deverá ser implantado um sistema de cálculo dos custos da prestação dos 

serviços públicos, e a forma de cobrança desses serviços.  Este sistema deve estar 

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. 

O planejamento desse sistema, deverá ocorrer durante a elaboração do 

Plano de Saneamento Básico de Campo Alegre, de forma a se adequar totalmente 

às demandas exigidas pela União, e na abordagem do tema deverão receber 

especial atenção:  

I. os investimentos necessários para que os objetivos possam ser 

atingidos, entre eles a universalidade e a integralidade na oferta dos 

serviços, contemplando aspectos como investimentos em 

infraestrutura física, equipamentos de manejo, capacidade 

administrativa, entre outros;  

II. o planejamento destes investimentos no tempo, sua depreciação e 

amortização, segundo o crescimento presumido da geração;  

III. os custos divisíveis (como os da coleta e manejo dos resíduos 

domiciliares) e dos custos indivisíveis (varrição e capina, por exemplo);  

IV. a ocorrência de custos por oferta de serviços não considerados 

enquanto serviços públicos, como a coleta e tratamento de RSS de 

geradores privados, ou a captação e transporte de resíduos com 

logística reversa obrigatória (pneus, lâmpadas e outros).  



 
O plano de ação deverá fixar as diretrizes, estratégias e metas para estas 

questões, possibilitando o desenvolvimento de um trabalho detalhado para sua 

implementação, considerando aspectos e informações descritas nos parágrafos 

seguintes. 

A Lei Federal de Saneamento Básico determina que os serviços públicos 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sejam remunerados pela cobrança 

de taxas, tarifas ou preços públicos. 

Alguns exercícios para estabelecimento da sistemática de cálculo têm 

considerado fatores, tais como:  

V. Localização dos domicílios atendidos: bairros populares, de renda 

média ou renda alta;  

VI. As indústrias atendidas se caracterizarem por baixa, média ou elevada 

geração de resíduos assemelhados aos domiciliares (na faixa limite 

estabelecido como atendimento enquanto serviço público);  

VII. Os estabelecimentos não industriais atendidos se caracterizarem por 

baixa, média ou elevada geração de resíduos assemelhados aos 

domiciliares (na faixa limite estabelecida como atendimento enquanto 

serviço público);  

VIII. a presença de terrenos vazios, de pequeno, médio ou grande porte, 

aos quais os serviços são oferecidos, mesmo que não seja usufruído;  

3.9.  Forma de cobrança dos custos dos serviços públicos  

Pelo novo marco legal a cobrança tem que ser feita pelo lançamento de 

taxa, tarifa ou preço público. É nessa direção (Lei Federal 11.445/2010, Art. 29) que 

o município deverá reformular ou incrementar a forma de cobrança dos custos. 

Realizar estudo para viabilização da diretriz de transparência na 

demonstração da lógica de cálculo empregada na composição de custos, as 

proporções entre níveis de geração e outras considerações.  

3.10.  Iniciativas para controle social 



  
Implantar mecanismos de controle social onde a temática precisa estar 

pautada nas audiências e conferências, para conferir maior legitimidade à discussão 

da cobrança pela prestação dos serviços. 

A validação das etapas do PGIRS junto às instâncias de participação 

social locais ou regionais (Conselhos Locais de Meio Ambiente, Saúde e outros), 

precisa introduzir a discussão da institucionalização do controle, como prevista no 

Decreto 7.217/2010 (BRASIL, 2010a). Em seu Art. 34 são descritos os mecanismos 

que deverão ser adotados para instituir o controle social dos serviços de 

saneamento e, logicamente, dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos:  

I. Debates e audiências públicas;  

II. Consultas públicas;  

III. Conferências das cidades; e  

IV. Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo. Para os 

órgãos colegiados é assegurada a participação dos seguintes 

representantes: dos titulares dos serviços; dos órgãos governamentais 

relacionados ao setor; dos prestadores de serviços públicos; dos 

usuários dos serviços; e das entidades técnicas, organizações da 

sociedade civil e de defesa do consumidor.  

Prevendo que as funções e competências dos órgãos colegiados poderão 

ser exercidas por outro órgão colegiado já existente, com as devidas adaptações da 

legislação, o Decreto determina que a partir do exercício financeiro de 2014, será 

vedado o acesso aos recursos federais destinados a saneamento básico, aos 

titulares desses serviços públicos que não instituírem o controle social realizado por 

órgão colegiado, por meio de legislação específica.    

3.11. Sistemática de organização das informações locais ou regionais  



 
A recepção e encaminhamento de informações é responsabilidade do 

titular dos serviços públicos. O município, ou o consórcio intermunicipal – caso haja 

um plano integrado para o consórcio -, é obrigado a disponibilizar o PGIRS no SINIR 

além de, anualmente, disponibilizar informações sobre os resíduos sob sua esfera 

de competência. O relacionamento do município ou consórcio público se dará tanto 

com o SINIR como com o SINISA, Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico, que constituirão banco de dados e procedimentos integrados.  

Deverá ser realizado estudo para definir a compatibilização da disposição 

legal com as peculiaridades, necessidades e capacidades locais, adotando as 

estratégias e metas necessárias.  

A abordagem dada à questão será de avanço gradual e progressivo, 

prevendo-se os investimentos no tempo para a construção desta capacidade 

gerencial específica. Em um primeiro momento, para cumprimento estrito da 

previsão legal, deve-se prever:  

I. Encaminhamento do PGIRS ao SINIR, que deverá ser implantado até 

dezembro de 2012, sob coordenação do MMA;  

II. Recepção e análise dos Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e de suas atualizações, rotina anual de renovação da 

informação (Sistema Declaratório) a cargo dos grandes geradores.  

Em um segundo momento, um banco de dados informatizado deve ser 

implantado, agregando, além das informações já citadas:  

III. Sistematização e registro das informações coletadas no período da 

construção do diagnóstico para o Plano de Gestão;  

IV. Inclusão dos dados referentes aos programas e ações implementados 

a partir da aprovação do plano (sobre recursos humanos, 

equipamentos, infraestrutura, custos, resultados, etc.).  

Ao final, em um processo mais sofisticado, deve-se prever, além dos itens 

anteriormente citados, e de sua análise conjunta, a integração do banco de dados 



 
relativo aos resíduos sólidos, com bancos de dados de outras áreas da 

administração municipal ou do conjunto de municípios compromissados com o 

consórcio Quiriri:  

V. Informações sobre finanças (contribuintes, atividades econômicas, 

receitas e despesas, entre outras);  

VI. Informações sobre habitação e obras (tipologia, eventos construtivos, 

geração de resíduos);  

VII. Informações sobre o setor saúde (instalações, nível de ocupação, 

geração de resíduos);  

VIII. Informações sobre planejamento urbano (demandas para ampliação 

de serviços e outros aspectos).  

A integração entre os diversos bancos de dados existentes pode ser 

atingida com maior facilidade pela estrutura única estabelecida no Consórcio Quiriri. 

Constituir um Sistema de Informações Integrado é uma iniciativa estratégica para 

implementação progressiva de um serviço público eficiente.  

3.12. Ajustes na legislação geral e específica  

As diretrizes definidas no PGIRS para adequação das práticas locais aos 

conceitos da PNRS poderá demandar o encaminhamento pelo Comitê Diretor de 

propostas de alteração de dispositivos legais existentes, incompatíveis com as novas 

orientações. 

As alterações necessárias podem configurar-se como um Código de 

Resíduos Sólidos (nos moldes do Código de Obras, Código de Posturas, Código 

Sanitário, etc.), de abrangência local ou regional. Podem ser citados como aspectos 

a serem disciplinados por legislação local:  

I. Posturas relativas às matérias de higiene, limpeza, segurança e outros 

procedimentos públicos relacionados aos resíduos sólidos, bem como 

os relativos à sua segregação, acondicionamento, disposição para 



 
coleta, transporte e destinação, disciplinando aspectos da 

responsabilidade compartilhada, e dos sistemas de logística reversa;  

II. Os limites de volume que caracterizam pequenos geradores e serviços 

públicos de manejo de resíduos;  

III. A operação de transportadores e receptores de resíduos privados 

(transportadores de entulhos, resíduos de saúde, resíduos industriais, 

sucateiros e ferro velhos, outros);  

IV. Procedimentos relativos aos Planos de Gerenciamento que precisam 

ser recepcionados e analisados no âmbito local;  

V. Os procedimentos para a mobilização e trânsito de cargas perigosas 

no município ou na região;  

VI. Os instrumentos e normas de incentivo para o surgimento de novos 

negócios com resíduos;  

VII. Os mecanismos de recuperação dos custos pelos serviços prestados 

por órgãos públicos (taxas, tarifas e preços públicos);  

VIII. Os programas específicos previstos no PGIRS;  

IX. O órgão colegiado, as representações e a competência para 

participação no controle social dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos;  

X. Estudar a viabilidade de emitir o certificado de conclusão de obras, 

desde que seja apresentado notas fiscais e certificado da empresa 

coletora de RCC da correta destinação dos resíduos.  

A decisão de editar ou não o PGIRS como uma legislação específica não 

é definida explicitamente na PNRS e dependerá das decisões locais.  



 
3.13. Programas especiais para as questões e resíduos mais relevantes  

Devem ser traçadas planos de ação com estratégias específicas para os 

resíduos de presença mais significativa (em volume), causadores dos problemas 

mais impactantes. 

Assim, programas prioritários focados permitirão a estruturação dos 

processos, a conquista dos primeiros resultados e a consolidação da participação 

ampla dos diversos agentes. A existência de programas prioritários não deve inibir o 

preparo de programas para outros resíduos especialmente impactantes, como os 

resíduos dos serviços de saúde.  

Considerando que na maioria dos municípios, os resíduos urbanos, secos 

e úmidos, e os resíduos da construção civil são os mais relevantes, para os quais 

deverão ser desenvolvidos programas prioritários e, havendo necessidade, 

organizadas equipes específicas que devem preservar as boas práticas locais 

existentes. 

O Modelo Tecnológico que vem sendo incentivado pelo MMA integra as 

ações para os três resíduos citados, traduzindo ações em um conjunto de áreas para 

a captação e destinação de resíduos que estabeleçam fluxos diretos para resíduos 

da construção e resíduos domiciliares secos, criando as condições para o manejo 

segregado dos resíduos domiciliares úmidos. Por esta estratégia, as áreas, 

funcionando em rede, maior ou menor conforme a dimensão do município, 

constituirão os ‘endereços’ para os quais os resíduos serão conduzidos, evitando-se 

as atuais deposições irregulares em pontos viciados. 

As áreas para captação de resíduos integrarão as ações para os resíduos 

prioritários mas também permitirão ações voltadas a outros resíduos:  

I. Resíduos da construção civil gerados em pequenas quantidades;  

II. Resíduos volumosos (móveis, podas e inservíveis);  

III. Resíduos domiciliares secos de entrega voluntária ou captados por 

meio de pequenos veículos;  

IV. Resíduos com logística reversa (pneus, lâmpadas, eletroeletrônicos, 

pilhas e baterias). 



  
Consideradas as condições impostas pelas peculiaridades locais, deverão 

ser considerados os Programas Prioritários mais relevantes abordados pelo PGIRS, 

devendo se atentar às questões ambientais e fiscais:  

PROGRAMAS PRIORITÁRIOS PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO  

V. Implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s, Ecopontos), 

Áreas de Triagem e Transbordo (ATT), ou PEV Central em municípios 

menores, após setorização da malha urbana;  

VI. Difusão de informações para a organização dos fluxos de captação, 

com possível apoio de agentes de saúde, visando redução da 

multiplicação de vetores (dengue e outros);  

VII. Apoio à ação organizada de carroceiros e outros pequenos 

transportadores de resíduos (fidelização);  

VIII. Formalização do papel dos agentes locais: caçambeiros, carroceiros e 

outros;  

IX. Organização do fluxo de remoção dos resíduos segregados e 

concentrados na rede (é essencial a eficiência deste fluxo para a 

credibilidade do processo);  

X. Recolhimento segregado dos resíduos no processo de limpeza 

corretiva, quando necessária;  

XI. Destinação adequada de cada resíduo segregado;  

XII. Recuperação, por simples peneiração, da fração fina do RCC classe 

A, para uso como “bica corrida” ou “cascalho” em serviços de 

manutenção;  



 
XIII. Incentivo à presença de operadores privados com RCC, para 

atendimento dos maiores geradores privados.   

PROGRAMA PRIORITÁRIO PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

DOMICILIARES SECOS  

XIV. Vinculação do programa aos conceitos: eficiência (coleta planejada e 

realizada porta a porta), inclusão social (operação a ser feita com os 

catadores) e baixo custo (correto equacionamento dos trechos de 

transporte);  

XV. Organização das ações em torno dos PVEs e PEV Central e Galpões 

de Triagem;  

XVI. 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;  

XVII. Difusão de informações para a organização dos fluxos de captação, 

com possível apoio de agentes de saúde;  

XVIII. Cadastramento dos catadores atuantes, visando sua organização e 

inclusão em processos formais;  

XIX. 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) (BRASIL, 2007a);  

XX. Organização do fluxo de remoção dos resíduos concentrados na rede;  

XXI. Destinação adequada de cada resíduo segregado;  



 
XXII. Incentivo aos negócios voltados à reutilização e reciclagem de 

resíduos secos;  

XXIII. Estruturação de iniciativas como A3P e “Escola Lixo Zero”; incentivo à 

organização de ações nas instituições privadas.  

PROGRAMA PRIORITÁRIO PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

DOMICILIARES ÚMIDOS  

XXIV. Implantação de unidades de valorização de orgânicos – compostagem 

simplificada ou acelerada, em pátios ou galpões; instalações para 

biodigestão;  

XXV. Cadastramento dos grandes geradores, com geração homogênea de 

orgânicos (feiras, verdureiras, indústrias, restaurantes e outros);  

XXVI. Estruturação de iniciativas como A3P, “Escola Lixo Zero”, “Feira 

Limpa”; incentivo à organização de ações por instituições privadas.  

XXVII. Difusão de informações para a organização dos fluxos de captação;  

XXVIII. Organização dos roteiros e do fluxo de coleta seletiva de RSD úmidos;  

XXIX. Estabelecimento do uso de composto orgânico em serviços de 

manutenção de parques, jardins e áreas verdes;  

XXX. Indução de processo de logística reversa para os resíduos úmidos 

com comerciantes e seus fornecedores;  

XXXI. Incentivo à presença de negócios voltados à reutilização e reciclagem 

de resíduos úmidos;  

XXXII. Promoção da interação dos sistemas de tratamento dos resíduos 

orgânicos com o de tratamento do esgoto sanitário;  



 
XXXIII. Busca da redução significativa da presença de resíduos orgânicos da 

coleta convencional nos aterros, para redução da emissão de gases.  

3.14. Ações para mitigação das emissões dos gases de efeito estufa  

Deverá haver um estudo que analise cuidadosamente as soluções de 

transporte de resíduos em geral (reduzindo a emissão de CO2 nesse quesito) e as 

soluções de destinação dos resíduos com forte carga orgânica, como os resíduos 

urbanos úmidos e os agrosilvopastoris (reduzindo a emissão de metano). Devem ser 

consideradas diretrizes – ou mesmo criadas novas -, estratégias e metas para a 

redução e o controle dos gases de efeito estufa (GEE) atendendo às diretrizes da 

PNMC. 

Algumas novas tecnologias podem ser consideradas para a destinação 

dos resíduos, respeitando-se as prioridades definidas na PNRS em seu Art. 9º, em 

uma ordem de precedência obrigatória. A biodigestão é uma tecnologia limpa, e já 

vem sendo utilizada, no Brasil, no tratamento do esgoto urbano e de resíduos 

sólidos de criadouros intensivos, principalmente de suínos e bovinos. É uma 

alternativa para a destinação de resíduos sólidos e redução de suas emissões 

prejudiciais. O consórcio Quiriri, concomitante à elaboração deste plano, analisa um 

sistema de biodigestão para ser implantado. O Decreto 7.404, regulamentador da 

PNRS estabelece que, para esta nova tecnologia, não será necessário aguardar 

regulamentação específica dos ministérios envolvidos (BRASIL, 2010d). 

Para a mitigação de GEE, deverão ser consideradas no planejamento 

ações para:  

I. Diminuição do transporte mecanizado de todos os tipos de resíduos, 

visando a redução de emissões;  

II. Captação dos gases resultantes da decomposição dos resíduos 

úmidos, nos aterros sanitários existentes (prazo de geração de gases 

estimado entre 16 e 50 anos);  

III. Captação dos gases provenientes da decomposição acelerada dos 

resíduos úmidos urbanos e rurais, por meio de biodigestores (prazo de 

geração de gases estimado em algumas semanas); 



  
IV. Disposição de resíduos da coleta convencional em aterro sanitário 

exclusivamente quando já estabilizados por meio da biodigestão;  

V. Maximização dos processos de compostagem, antecedendo-os de 

biodigestão sempre que possível;  

VI. Aproveitamento energético (geração de energia elétrica, vapor, etc.) 

dos gases produzidos na biodigestão de resíduos úmidos urbanos e 

rurais.  

As ações para mitigação das emissões de gases são extremamente 

necessárias para a minimização dos impactos no clima, que já são bastante 

detectáveis, compartilhando com a União os esforços para a efetivação dos 

compromissos internacionais já assumidos.  

3.15. Agendas de implementação  

A finalização do processo final de planejamento e a validação do PGIRS 

estabelece o início do processo de sua implementação. É responsabilidade do poder 

público, do Comitê Diretor e do Grupo de Sustentação, não permitir que existam 

espaços vazios entre a formalização do plano e sua efetiva implantação. Para isso 

deverão ser formuladas agendas de continuidade, envolvendo todos os agentes nas 

ações que, já decididas, precisam ser implementadas. Em todas as agendas é 

importante que sejam consideradas as ações de educação ambiental e capacitação 

dos agentes para melhoria progressiva do seu desempenho e dos resultados.  

Essas agendas são uma das formas de possibilitar a continuidade da 

participação social no processo de gestão dos resíduos, dando efetividade à 

responsabilidade compartilhada que é essencial na PNRS.  

Agendas de implementação que precisam ser estabelecidas:

  

I. Agenda da Construção Civil – construtores e suas instituições 

representativas, caçambeiros e outros transportadores, fabricantes, 

manejadores; 



  
II. de resíduos, distribuidores de materiais e órgãos públicos envolvidos, 

entre outros;  

III. Agenda dos Catadores – organizações de catadores de materiais 

recicláveis e reaproveitáveis e os grandes geradores de resíduos 

secos;  

IV. Agenda A3P – gestores responsáveis pela Agenda Ambiental da 

Administração Pública nos vários setores da administração;  

V. 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;  

VI. Agenda da Logística Reversa – comerciantes, distribuidores, 

fabricantes, órgãos públicos envolvidos e outros;  

VII. Agenda dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – setor 

industrial, de serviços de saúde, mineradores, grandes geradores, 

entre outros.   

3.16. Monitoramento e verificação dos resultados  

A Lei Federal estabelece que o PGIRS seja revisto, no mínimo a cada 

quatro anos, no entanto, haverá o incremento dos estudos e planos específicos no 

prazo de 1 ano e a primeira revisão a ser entregue junto com o Plano de 

Saneamento Básico.  

O monitoramento e verificação de resultados, para que, nas revisões, 

sejam aplicadas as correções necessárias, deve ser realizado com apoio, sobretudo 

nos indicadores de desempenho definidos no plano. Além deles, são elementos 

importantes de monitoramento:  



 
I. Implantação de Ouvidoria – órgão para recebimento de reclamações, 

avaliações e denúncias – ou utilização de órgão ou serviço já 

existente;  

II. Estabelecimento de rotinas para avaliação dos indicadores, tal como a 

produção de relatórios periódicos que incluam a análise dos registros 

feitos pela Ouvidoria;  

III. Reuniões do órgão colegiado com competência estabelecida sobre a 

gestão dos resíduos.  

O órgão colegiado a ser estabelecido, em atendimento ao artigo 34 do 

Decreto 7217/2010, deverá ser o grande instrumento de monitoramento e verificação 

de resultados, pela possibilidade que oferece de convivência entre os diversos 

agentes envolvidos. 
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