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PCS Produção e Consumo Sustentáveis 

PE Pernambuco 

PEV Ponto de Entrega Voluntária 

PGA Plano de Gerenciamento Ambiental 

PGIRS Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

PGM Procuradoria Geral do Município 

PGRCC Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
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SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

SANESUL Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 

SBIM Sociedade Brasileira de Imunizações 

SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEDECT Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

SEDU Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República 

SEFIRC Secretaria Municipal de Finanças, Receitas e Controle 

SEGOV Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas 

SEINTRA Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito 

SEJUVEL Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer 

SEMAD Secretaria Municipal de Administração 

SEMADE Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 

SEMAGRO Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar 

SEMEA Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio 

SEMEC Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

SENAI Serviços Nacional de Aprendizagem Industrial 

SIG Sistema de Informação Geográfica 

SIGMINE Sistema de Informações Geográficas da Mineração  

SINIR Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
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1 INTRODUÇÃO 

A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007a), que institui a 

Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB, alterada e complementada pela Lei 

Federal nº 14.026, de julho de 2020 (BRASIL, 2020b), apresenta as diretrizes 

nacionais para as vertentes de serviços que constituem o saneamento básico, visando 

aprimorar suas condições estruturais e gerenciais, bem como propiciar meios para 

alcance da universalização do acesso a condições adequadas de saneamento no 

país. 

A PNSB estabelece, dentre outras tratativas, a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) como instrumento de planejamento da prestação dos 

serviços públicos que compõem o saneamento básico, segundo os princípios 

fundamentais estabelecidos na lei e, norteando ações para promover melhorias no 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, abrangendo todo o 

território do município. 

Do Art. 19 da PNSB extrai-se que o PMSB deve possuir um conteúdo mínimo, 

iniciando-se pelo diagnóstico da situação das quatro vertentes do saneamento básico 

e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores 

sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as causas das 

deficiências detectadas. Para isso, o diagnóstico deve contemplar a perspectiva dos 

técnicos e da sociedade e, para tanto, adotar mecanismos que garantam a integração 

dessas duas abordagens, permitindo a construção de um diagnóstico que além de 

possuir caráter técnico, seja participativo. 

Há de frisar que o município de Três Lagoas/MS teve seu PMSB finalizado em 2014, 

homologado pela Lei Municipal nº 2.867, de 16 de dezembro de 2014 (TRÊS 

LAGOAS, 2014), e que o presente processo de atualização e revisão do Plano, 

conforme preconizado pelo § 4º do Art. 19 da PNSB alterado pela Lei Federal 

nº 14.026/2020, que define que os planos de saneamento básico sejam previstos 

periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos (BRASIL, 2020b). 

Desta forma, a fim de organizar o conteúdo produzido no processo de revisão e 

atualização do PMSB de Três Lagoas/MS, seu conteúdo foi dividido em tomos 
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segmentados entre um documento que tratará de toda a caracterização geral do 

município e outros quatro documentos referentes às tratativas específicas de cada 

uma das vertentes que englobam o saneamento básico. Portanto, sua apresentação 

seguirá a seguinte estruturação: 

o TOMO I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais; 

o TOMO II – Sistema de Abastecimento de Água 

o TOMO III – Sistema de Esgotamento Sanitário; 

o TOMO IV – Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

o TOMO V – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

O presente documento consiste no Tomo V, contempla o Sistema de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos, tendo por finalidade delinear todo o sistema de 

infraestrutura e serviços empregados ao manejo de resíduos sólidos, consubstanciado 

através dos levantamentos de campo realizados por equipe técnica especializada 

para execução do processo de revisão e atualização do PMSB. 

Neste âmbito, o presente volume retrata, inicialmente, o diagnóstico do Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, caracterizando a forma de prestação 

do serviço, as infraestruturas e os aspectos operacionais do sistema, bem como a 

caracterização da demanda e operação do sistema.  

Posteriormente é exposto o prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos que, através da construção de dois cenários distintos e hipotético, 

transforma as incertezas do ambiente em condições racionais para a tomada de 

decisões, considera a projeção da população e a estimativa de geração de resíduo e 

estabelece o estudo das demandas futuras pelo serviço de manejo de resíduos sólidos 

no município de Três Lagoas/MS ao longo do horizonte de planejamento deste PMSB 

(2023 - 2042). 

Em seguida, são apresentadas os objetivos e metas do planejamento do Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos a visando o fortalecimento 

institucional, administrativo, operacional e de modernização tecnológica com inclusão 

socioeconômica. Destaca-se que sua construção está alinhada com o estabelecido 

em normativas federais, estadual e municipais, principalmente com a PNSB (Lei 

Federal nº 11.445/2007, a alterações posteriores). 
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Consecutivamente, são expostos os programas específicos para a melhoria do 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, nos quais são 

estabelecidos projetos e ações (vinculados a prazos, priorização e responsabilidades), 

predefinidos para o alcance dos objetivos específicos e das metas supracitadas, em 

vista da universalização do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

além da compatibilização com o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental 

e a equidade social do município. Destaca-se que a definição dos projetos e ações 

componentes dos programas considerou, principalmente, as exigências e 

preconizações legais e a viabilidade temporal para sua execução, bem como os 

custos envolvidos e sua implementação, as técnicas de engenharia consolidadas, as 

aspirações e peculiaridades sociais e o montante de recursos a ser destinado para 

sua execução.  

Em seguida, são retratadas as prospectivas e diretrizes técnicas para o sistema, que 

estabelecem um conjunto de instruções e indicações que deverá ser seguido para a 

estruturação de um cenário planejado, propiciando o atendimento das demandas e a 

aplicação do planejamento estratégico, além de buscar sanar as deficiências 

identificadas no diagnóstico.  

Ainda, são abordados os mecanismos para monitoramento e avaliação que 

consolidam um conjunto de ferramentas essencial para que a administração pública 

do município conheça a evolução da situação atual, relacionada com o Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, e aprecie os resultados de suas 

ações, de forma a ser possível a tomada de decisões que resulte em modificações 

oportunas.  

São apresentadas, também, as ações preventivas de emergência e contingência, que 

visam minimizar os impactos de situações eventuais que passam interromper e/ou 

prejudicar o funcionamento do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos no município de Três Lagoas/MS.  

Finalmente, buscando orientar os gestores municiais na tomada de decisões foram 

estimados os custos globais para a execução dos projetos e ações propostos nos 

quatro programas planejados para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos. Assim, o Tomo V do PMSB (Sistema de Limpeza Urbana e Manejo 
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de Resíduos Sólidos) expõe o cronograma físico-financeiro para execução do 

conjunto de programas, projetos e ações planejado. 
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2 DIAGNÓSTICO GERAL DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para um direcionamento mais adequado e assertivo de ações de planejamento, 

gestão e regulação do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 

são fundamentais a identificação, classificação e caracterização dos resíduos sólidos. 

Assim, nos subcapítulos subsequentes é apresentada em pormenores a 

caracterização dos resíduos sólidos identificados no âmbito municipal de forma 

qualitativa e quantitativa, sempre que plausível. 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A classificação dos resíduos sólidos é definida quanto à origem e quanto à 

periculosidade (BRASIL, 2010b) ou, de forma complementar, quanto aos riscos à 

saúde pública e ao meio ambiente (ABNT, 2004a).  

A Lei Municipal nº 3.388/2018 define resíduos sólidos como material, substância ou 

objeto descartado resultante de atividades humanas, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigada a proceder, nos estados sólidos ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível. Sendo assim, o Quadro 1 apresenta as 

definições das distintas tipologias de resíduos sólidos que serão tratadas no decorrer 

do Produto. 

Quadro 1 - Definições e classificação das diferentes tipologias de resíduos sólidos objetos do presente 
diagnóstico. 

FONTE CLASSIFICAÇÃO 

PNRS 
Definida quanto 

à origem 

a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas.1 

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

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

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

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

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

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

atividades, excetuados os referidos na alínea “c”. 

 
1 Para efeito deste Produto, incluem-se nesta classificação os resíduos gerados pelos estabelecimentos comerciais, prestadores 
de serviços, órgãos, instituições, entidades e espaços públicos, bem como de estabelecimentos de saúde mantidos pelos Poder 
Público Municipal que apresentem características (volume, composição e peso) equiparáveis aos resíduos sólidos domiciliares.  
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FONTE CLASSIFICAÇÃO 

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

industriais. 

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

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA 

e do SNVS. 

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

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

escavação de terrenos para obras civis. 

i) Resíduos agrossilvipastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 

k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

Definida quanto  

à Periculosidade 

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

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 

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

norma técnica. 

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 

ABNT 

Resíduos 

Classe I 

(perigosos) 

São aqueles cujas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas podem 

acarretar riscos à saúde pública e/ou ao meio ambiente, quando o resíduo for 

gerenciado de forma inadequada. São representados por aqueles contidos nos 

Anexos A e B da ABNT NBR 10.004:2004 ou que apresentem uma ou mais das 

seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade e 

patogenicidade. 

Resíduos 

Classe II-A 

(não inertes) 

Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos de Classe I ou 

resíduos de Classe II-B. Podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

Resíduos 

Classe II-B 

(inertes) 

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

a ABNT NBR 10.007:2004, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água 

destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT 

NBR 10.006:2004, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspectos, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme Anexo G da ABNT 

NBR 10.004:2004. 

Fonte: Autores, a partir de ABNT (2004) e Brasil (2010). 

É importante destacar outras definições amplamente utilizados nas áreas de gestão e 

manejo de resíduos sólidos domiciliares para melhor compreensão das terminologias 

utilizadas decorrer do presente Produto, para evitar interpretações dúbias quanto à 

classificação dos resíduos sólidos, bem como compatibilizando com a legislação 

vigente municipal (Lei nº 3.388/2018): 

• Resíduos recicláveis: são os resíduos constituídos no todo ou em partes de 

materiais passíveis de reutilização, reaproveitamento ou reciclagem, tais como: 

papéis, papelão, plásticos, vidros, metais, embalagens multicamadas, entre 

outros; 
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• Resíduos orgânicos: são resíduos constituídos exclusivamente de matéria 

orgânica degradável e passíveis de compostagem; 

• Rejeito: resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada; 

• Resíduos volumosos: resíduos constituídos basicamente por material 

volumoso não removidos pela coleta convencional ou seletiva, como móveis e 

equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de 

madeira, podas e outros assemelhados, não provenientes de processos 

industriais. 

Ainda, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei Federal 

nº 12.305/2010 – Art. 13, Parágrafo único) e na Lei Municipal nº 3.388/2018 (Art. 47, 

Parágrafo único), estabelece que os resíduos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, se caracterizados como não perigosos, em razão de sua 

natureza, composição ou volume, podem ser equiparados aos resíduos domiciliares 

pelo poder público municipal. Sendo assim, no presente documento os Resíduos 

Sólidos Domiciliares (RSD) também corresponde aos incluem os resíduos comerciais 

e de prestadores de serviços que características equiparáveis.  

2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS RESÍDUOS  

As características físicas dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) ou a eles 

equiparáveis gerados no município de Três Lagoas/MS foram definidas a partir das 

informações do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS de Três 

Lagoas/MS (2012), no qual foram realizados estudos gravimétricos para cada setor 

de coleta. 

Pela metodologia apresentada no PGIRS, a caracterização foi realizada conforme a 

setorização de coleta convencional seguida pela empresa responsável, de modo que 

para cada setor foi realizado o estudo, iniciando-se com a descarga dos resíduos do 

caminhão-compactador sobre uma lona, prosseguindo-se com os rompimentos das 

sacolas e sacos plásticos, caixa de papelão e entre outros para homogeneização. 
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Após a pesagem, os materiais coletados foram postos para segregação, sendo 

divididos em 13 classes (borracha, couro, madeira, matéria orgânica, metais ferrosos, 

metais não ferrosos, papel, papelão, plástico duro, plástico maleável, trapos/ pano, 

vidro e outros materiais). Posteriormente à segregação, os materiais foram pesados 

para se obter a representatividade de cada material (%) no todo. 

A seguir serão apresentados nos próximos itens os resultados gerados para o 

Município de Três Lagoas/MS. 

2.2.1 Peso específico aparente 

O peso específico aparente é o peso do resíduo solto em função do volume ocupado 

livremente, sem qualquer compactação, expresso em quilograma por metro 

cúbico (kg/m³) (IBAM, 2001).  

A determinação do peso específico aparente dos resíduos sólidos é de grande 

importância para o correto dimensionamento da frota de veículos e mão de obra 

necessária para a realização dos serviços de coleta de resíduos, dos locais de 

disposição temporária (contêineres, caçambas estacionárias, dentre outros) e de 

outros equipamentos e instalações.  

Sendo assim, o valor médio do peso específico aparente no município de Três 

Lagoas/MS é 136,36 kg/m³, identificado através de estudo realizado em 30 de 

setembro de 2021.  

2.2.2 Composição gravimétrica 

A composição gravimétrica ou composição física dos resíduos sólidos indica a 

porcentagem que cada componente possui em relação ao peso total da amostra de 

análise. Este tipo de determinação é primordial para qualquer projeto relacionado com 

resíduos sólidos, sendo utilizado dentre outros fins para o dimensionamento de 

unidades de compostagem, de triagem de resíduos recicláveis e de outras estruturas 

para os serviços de limpeza pública.  

Tal caracterização possibilita o estudo do comportamento físico dos elementos que 

compõe os resíduos permitindo compreender melhor a massa como um todo. As 

características dos resíduos influenciam na umidade, no peso específico seco, no 
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peso específico úmido, no peso específico das partículas sólidas dos materiais, na 

compressibilidade e na resistência das células nos aterros sanitários de disposição 

final dos resíduos (FARIAS; BRITO, 2000). 

Diante do exposto, para possibilitar a caracterização dos resíduos sólidos segundo a 

característica física, primeiramente, as classes segregadas no estudo gravimétrico do 

PGIRS foram agrupadas em seis tipologias, conforme apresenta o Quadro 2. 

Quadro 2 – Resumo do estudo gravimétrico conduzido no PGIRS de Três Lagoas/MS em 2012. 

AGRUPAMENTO TIPOLOGIA NO PGIRS PERCENTUAL (%) 

Metal 
Metais ferrosos 1,1 

Metais não ferrosos 0,9 

Papel/Papelão 
Papel 6,9 

Papelão 6,6 

Plástico 
Plástico duro 5,3 

Plástico maleável 8,2 

Vidro Vidro 2,5 

Orgânicos Matéria orgânica 51,4 

Rejeitos 

Borracha 2,0 

Couro 2,9 

Madeira 2,9 

Trapos e panos 2,2 

Outros materiais 7,1 

 Total 100,0 

Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas/MS (2012). 

Assim, foi possível agrupar no Gráfico 1 a segregação das tipologias de resíduos 

sólidos segundo sua característica física da seguinte forma: 

• Resíduos recicláveis: papel/papelão, plástico, vidro, metal e embalagens 

multicamadas; e 

• Resíduos não recicláveis2: orgânicos3 e rejeitos.   

 
2 Nomenclatura conforme Lei Municipal nº 3.388/2018 (Art.87). 
3 Ressalva-se que tal tipologia de resíduos é passível de reciclável por meio da compostagem.  
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COMPOSIÇÃO DOS RSD 
COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS 

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

NÃO RECICLÁVEIS 

   

Gráfico 1 – Resultados da estimativa gravimétrica dos resíduos sólidos gerados em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas/MS (2012). 

Analisando a composição física dos RSD no Gráfico 1, verifica-se que a maior parte 

corresponde aos resíduos orgânicos com 51,4%, seguidos pelos resíduos recicláveis 

somando 31,5% e a fração dos resíduos caracterizados como rejeitos com 17,1% do 

total de RSD, que correspondem, em sua maioria, pelos materiais sanitários das 

residências. 

A partir das informações supramencionadas, conclui-se que 31,5% representam a 

fração de resíduos recicláveis que tem potencial a serem encaminhados, por meio da 

coleta seletiva, à triagem e posteriormente a comercialização, consequentemente a 

reciclagem, promovendo a redução a quantidade de resíduos destinados à área de 

disposição final, aumentando sua vida útil e redução dos gastos pela gestão pública. 

Dentre a fração de resíduos recicláveis (31,5%), verifica-se que 43,1% correspondem 

a papel e papelão, seguido de 42,9% de plásticos, 7,9% de vidro e 6,1% de metais. 

Frisa-se que os dados apresentados representam uma geração significativa de 

resíduos orgânicos passíveis de compostagem (51,4% da composição geral), no qual 

o resultado como adubo em áreas de paisagismo no município, reduzindo ainda mais 

o volume encaminhado para área de disposição final, bem como proporcionando a 

redução de custos com disposição final. 

2.2.3 Geração per capita 

A quantidade média de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) gerada diariamente por 

pessoa é denominada de geração per capita de RSD. É um parâmetro fundamental 

para que o correto dimensionamento dos serviços e infraestruturas que compõem o 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Papel/Papelão
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Neste instrumento de planejamento foram adotados, como base de referência, os 

valores de controle municipal de pesagem de disposição final de resíduos sólidos, 

fornecidos pela PMTL para o período de 2010 a 2020, bem como a estimativa 

populacional do IBGE para o período em análise (2023 a 2042). 

Neste âmbito, importante ressaltar que as estimativas populacionais fornecidas pela 

PMTL referem-se à população total (urbana e rural) do município, de modo que, 

buscando índices de geração per capita mais coerentes com a realidade municipal, 

visto que o município atende apenas suas regiões urbanas, adotou-se como fixo a 

relação de população urbana e rural no censo de 2010 (IBGE, 2010), de tal forma que 

a população urbana de Três Lagoas representa 95,4% da população total. 

Assim sendo, a Tabela 1 apresenta os dados de pesagens fornecidos pela PMTL, a 

estimativa populacional urbana para cada ano, bem como a geração per capita de 

cada ano. 

Tabela 1 – Controle de pesagens municipal da disposição final de resíduos sólidos e geração per capita 
dos resíduos sólidos domiciliares da população urbana para os anos de 2010 a 2020. 

ANO 
CONTROLE DE PESAGEM 

(T/ANO) 

POPULAÇÃO URBANA 

(HAB.) 

GERAÇÃO PER CAPITA 

(KG/HAB.DIA) 

2010 31.617,66 97.069 0,892 

2011 32.299,53 98.733 0,896 

2012 35.738,82 100.343 0,976 

2013 32.216,43 104.547 0,844 

2014 34.556,44 106.473 0,889 

2015 34.008,29 108.348 0,860 

2016 34.544,13 110.200 0,859 

2017 36.286,36 112.027 0,887 

2018 35.568,87 113.923 0,855 

2019 36.335,50 115.757 0,860 

2020 37.022,45 117.562 0,863 

Fonte: Autores, a partir de dados da PMTL (2021). 

Avaliando as informações elencadas na Tabela 1, observa-se certa flutuação na 

geração per capita de RSD na área urbana, variando de 0,844 kg/hab.dia em 2013, a 

0,976 kg/hab.dia em 2012. Neste âmbito, para as estimativas de projeção deste 



PLANEJAMENTO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

36 

PMSB, optar-se-á pela mediana desses valores que corresponde ao valor de 

0,8634 kg/hab.dia, referente ao ano de 2020. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS RESÍDUOS 

A caracterização dos resíduos sólidos, segundo sua característica química, foi 

realizada com a divisão em duas classificações definidas por Hiwatashi (1999) e 

elencadas a seguir: 

• Resíduos orgânicos: materiais provenientes de material, como restos de 

alimentos, cascas de fruta, podas de árvores e grama, restos de plantas, dentre 

outros; e 

• Resíduos inorgânicos: são materiais derivados de embalagens de produtos 

de uso doméstico, derivados como o plástico, o vidro, papel, metal, dentre 

outros. 

De acordo com o estudo de gravimetria realizado no PGIRS (2012), foi possível 

estimar o percentual de resíduos orgânicos e inorgânicos presentes nos quantitativos 

de RSD gerados no município. Diante das 13 tipologias abrangidas no estudo, para a 

caracterização segundo a característica química, elas foram segregadas da seguinte 

forma: 

• Resíduos orgânicos: couro, madeira e matéria orgânica; e 

• Resíduos inorgânicos: borracha, metais ferrosos, metais não ferrosos, papel, 

papelão, plástico duro, plástico maleável, vidro, trapos e panos. 

Destaca-se que o material classificado como “Outros materiais” no estudo da 

composição gravimétrica não foi contabilizado para a estimativa dos resíduos 

orgânicos e inorgânicos, uma vez que em sua composição pode haver a presença de 

ambas as características químicas (orgânica e inorgânica), não sendo possível 

dissociá-las integralmente. 

 
4 Ressalta-se que este valor referencial poderá sofrer alterações no decorrer da elaboração deste PMSB, visando a 

compatibilização de todo o conteúdo. 
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Assim, foi elaborado o Gráfico 2, no qual se observa 

que dos resíduos abrangidos na gravimetria, 51,40% 

se classificam como resíduos orgânicos, 31,50% como 

inorgânicos e o restante (17,10%) não foi possível 

classificar, conforme mencionado.  

Buscando caracterizar os resíduos segundo sua 

origem no contexto do município de Três Lagoas/MS, 

conforme a Lei Federal nº 12.305/2010, elaborou o 

Quadro 3 que discorre principalmente de sua 

composição qualitativa.  

Quadro 3 - Caracterização dos resíduos segundo a origem.  

ORIGEM COMPOSIÇÃO 

Resíduos sólidos 

domiciliares 

(RSD) 

São originários de atividades domésticas em residências urbana, compostos por resíduos 

com características orgânicas e inorgânicas, nas seguintes parcelas: orgânicos (51,4%), 

plásticos (13,5%), vidro (2,5%), metal (1,9%), papel e papelão (13,6%) e rejeitos (17,1%), 

conforme o estudo de gravimetria apresentado pelo PGIRS de Três Lagoas/MS (2012) e 

peso específico aparente de 136,36 kg/m³. 

Resíduos de 

limpeza urbana 

(RLU) 

São originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza urbana, compostos predominantemente por resíduos orgânicos, como restos de 

folhas, plantas, podas de árvores. De acordo com os estudos elaborados na área do 

Buracão do Jupiá em 2020, estima-se a destinação média de 400,32 m³/dia desses 

resíduos, compostos por RCC, RVol e RV.  

Resíduos sólidos 

urbanos (RSU) 

Englobam os resíduos sólidos domiciliares e os resíduos de limpeza urbana, sendo 

compostos, portanto, por parcelas orgânicas (restos de alimentos, folhas e plantas) e 

inorgânicas (plásticos, vidro, papel), além da parcela de rejeitos. A parcela referente aos 

resíduos domiciliares foi abrangida no estudo de gravimetria apresentado pelo PGIRS de 

Três Lagoas/MS (2012). 

Resíduos de 

estabelecimentos 

comerciais e 

prestadores de 

serviços (RSC) 

São originários de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, com exceção 

dos resíduos de limpeza urbana, de saneamento básico, de serviços de saúde, da 

construção civil e dos serviços de transporte. Geralmente, sua composição é similar a 

dos resíduos domiciliares, de forma que seu quantitativo possivelmente foi abrangido no 

estudo de gravimetria conduzido no município. Porém, podem se diferenciar dos resíduos 

domiciliares em relação ao volume e/ou quantidade gerada, principalmente da fração de 

resíduos secos passiveis de reciclagem (ex.: papel, papelão, plástico, dentre outros). 

Resíduos dos 

serviços públicos 

de saneamento 

básico (RSB) 

São originários dos serviços públicos de saneamento básico, como Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs). São 

compostos pela parcela de resíduos específicos do processo, como geração de lodo, 

produtos químicos, material contaminado com óleo de máquinas e limpeza dos locais, 

também, pela parcela equiparável aos resíduos domiciliares. 

Resíduos 

industriais (RI) 

São gerados em processos produtivos e instalações industriais, podendo ter a mais 

variada composição a depender do ramo industrial e processo produtivo adotado. Além 

de resíduos específicos do processo, compõe-se de parcela equiparável aos resíduos 

domiciliares e, por vezes, resíduos equiparáveis aos de saneamento básico, por 

contemplarem ETEs e/ou ETAs em suas instalações. 

Orgânicos
51,40%

Inorgânicos
31,50%

Outros
17,10%

Gráfico 2 – Caracterização dos 
resíduos, segundo a caracterização 
química.  
Fonte: Autores, a partir de Três Lagoas/MS 
(2012). 
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ORIGEM COMPOSIÇÃO 

Resíduos de 

serviços de 

saúde (RSS) 

São gerados nos serviços de saúde, como hospitais, farmácias, clínicas, consultórios e 

outros estabelecimentos de saúde públicos ou privados. A RDC ANVISA nº 222/2018 

divide os resíduos de serviços de saúde em 5 grupos, elencados a seguir: 

Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção; 

Grupo B: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade; 

Grupo C: rejeitos radioativos; 

Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares; 

Grupo E: resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos 

cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de 

bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos 

os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e 

placas de Petri) (ANVISA, 2018). 

Estudos apontam que 75,00% de todos os RSS gerados em hospitais pertencem ao 

grupo D e 25,00% pertencem aos demais grupos (A, B, C e E) (MADERS, G. R.; CUNHA, 

2015). De acordo com estudos realizados pela PMTL (2016), a geração média estimada 

de RSS de Classe A e B de 961,05 kg/dia e de Classe E de 60,04 kg/dia.  

Resíduos da 

construção civil 

(RCC) 

São gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. A 

Resolução CONAMA nº 307/2002 e alterações posteriores dividem os resíduos da 

construção civil em 4 classes, elencadas a seguir: 

Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

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

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

concreto; 

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

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

Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias 

e gesso; 

Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 

Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

Menciona-se que quando da geração de resíduos da construção civil, é comum ocorrer 

a geração de resíduos volumosos, como portas, sofás, janelas, dentre outros. De acordo 

com os estudos elaborados na área do Buracão do Jupiá em 2020, estima-se a 

destinação média de 268,59 m³/dia de RCC. 

Resíduos 

agrossilvipastoris 

(RA) 

São gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a 

insumos utilizados nessas atividades. Sua composição consiste em resíduos orgânicos 

(gerados na agricultura, pecuária e agroindústrias associadas ao setor), resíduos 

inorgânicos (embalagens vazias de agrotóxicos, embalagens de fertilizantes e insumos 

veterinários da pecuária) e resíduos domésticos da área rural (resíduos com a mesma 

característica que o resíduo domiciliar urbano, porém de cunho agrícola ou pastoril). 
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ORIGEM COMPOSIÇÃO 

Resíduos de 

serviços de 

transportes (RST) 

São originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários 

e passagens de fronteira. São compostos pela parcela equiparável aos resíduos 

domiciliares e por parcela de resíduos específicos das atividades, que geralmente 

consistem em óleos lubrificantes e suas embalagens, pneus inservíveis, estopas e EPIs. 

Menciona-se que os resíduos de óleos lubrificantes e suas embalagens e pneus 

inservíveis se constituem de resíduos com logística reversa obrigatória. 

Resíduos de 

mineração (RM) 

São gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Sua 

composição se dá por resíduos estéreis, que são aqueles não processados oriundos do 

processo de mineração, isto é, são os materiais escavados gerados na lavra, para o 

decapeamento da mina. Além disso, são compostos por rejeitos, que consistem em 

resíduos provenientes do beneficiamento do mineral, podendo ocorrer através de 

processos químicos ou físicos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

2.4 DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 

A PNRS oficializou a responsabilidade pelos resíduos sólidos urbanos deve ser 

compartilhada entre o Poder Público, a população e as empresas que fabricam e 

comercializam os produtos e embalagens descartados após o consumo.  

Frente a isso, o município de Três Lagoas/MS, por meio da sua Política Municipal de 

Resíduos Sólidos e Código Municipal de Resíduos Sólidos (Lei Municipal 

nº 3.388/2018), expos as definições de grandes geradores que é imprescindível para 

que se possa fazer as distinções das responsabilidades, públicos e/ou privadas, 

quanto a gestão e manejo de resíduos sólidos, bem como definir aqueles que devem 

elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme definido 

Art. 53 do instrumento mencionado e apresentados na Figura 1.  

 
Figura 1 – Definições dos grandes geradores de RSD e dos geradores de RCC para Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir da Lei Municipal nº 3.388/2018. 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), apontado anteriormente, 

são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) fundamentais para 

que os estabelecimentos façam o correto gerenciamento de seus resíduos nas 
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unidades geradoras, abrangendo um conjunto de ações, diretas e indiretas, que 

envolvem as etapas de armazenamento interno e externo, coleta, transporte e 

tratamento, objetivando um encaminhamento para reutilização e reciclagem e a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Algumas tipologias de empreendimentos geradores de resíduos sólidos devem 

obrigatoriamente elaborar seus respectivos PGRS, independentemente do 

quantitativo gerado, de exigências dos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) e de demais informações aplicáveis. 

Neste grupo de geradores se incluem aqueles que geram resíduos de saneamento, 

industriais, de serviços de saúde, de mineração, além de empresas atuantes na área 

da construção civil, bem como por portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 

Dessa forma, foi elaborado o Quadro 4 que apresenta o quantitativo de 

empreendimentos geradores de resíduos no município, que por autoaplicabilidade da 

PNRS, devem elaborar PGRS. 

Quadro 4 − Relação de grupos de geradores de resíduos por autoaplicabilidade da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

TIPOLOGIA DE RESÍDUOS 
QUANTIFICAÇÃO DOS 

EMPREENDIMENTOS 
FONTE OBSERVAÇÕES 

Resíduos dos Serviços de 
Saneamento Básico 

2 Verificação in loco 
Ver Subcapítulo 3.2.2.7 

(pág.80) 

Resíduos Industriais 514 (SEMADE, 2019a) 
Ver Subcapítulo 3.2.6 

(pág.92) 

Resíduos de Serviços de 
Saúde 

325 (DATASUS, 2021) 
Ver Subcapítulo 3.2.4 

(pág.81)  

Resíduos de Serviços de 
Transporte 

247 (SEMADE, 2019b) 
Ver Subcapítulo 3.2.8 

(pág.94) 

Resíduos de Mineração 141 (ANM, 2020) 

Processos minerários ativos 

Subcapítulo 3.2.9 

(pág.96) 

Fonte: Autores. 
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3 SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO SEGUNDO A 

ORIGEM DOS RESÍDUOS 

A Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), define 

saneamento básico como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Neste tocante, a limpeza urbana deve envolver o manejo de resíduos sólidos, 

incluindo os serviços de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação 

urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana.  

Desta forma, este capítulo apresenta um panorama geral dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Três Lagoas/MS, 

consolidando informações atuais acerca da gestão e gerenciamento praticados, 

através do levantamento de dados secundários fornecidos pelos gestores e 

responsáveis pelos diversos setores diretamente relacionados, além dos Relatórios 

disponibilizados no âmbito do Contrato Administrativo nº 223/2019, O.S nº 025/2019, 

O.I.S nº 012/2020, para as “atividades de apoio a fiscalização, gerenciamento e 

verificação de contratos de saneamento”, que estabelece, dentre outras ações, as 

diretrizes para a elaboração deste PMSB. 

Neste âmbito, este diagnóstico está subdividido por categoria de resíduos sólidos 

gerados, descrito de maneira informativa e ilustrativa (com registros fotográficos), 

contribuindo para que os relatos sejam de fácil compreensão e auxiliando na busca 

de informações para as etapas posteriores deste PMSB. 

Elaborou a Carta Temática 1 e Carta Temática 2 que apresentam os principais 

equipamentos dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do 

município de Três Lagoas/MS, facilitando o conhecimento da localização das diversas 

infraestruturas existentes e auxiliando no conhecimento do sistema. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Os serviços de saneamento básico são considerados como serviços de interesse local 

cuja prestação, conforme preconizado pela Constituição Federal, cabe aos 

municípios. Portanto, a titularidade da prestação é do município, podendo a prestação 

desses serviços serem administrados de diferentes formas, conforme opção o Poder 

Público Municipal. 

No mesmo sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece, em 

seu Art. 26 – citado abaixo, que o município de Três Lagoas/MS é o ente da 

administração pública responsável pela titularidade de tais serviços. Entretanto, não 

atua de forma direta na prestação desses, uma vez que optou por delegá-los à 

terceiros. 

O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses 
serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu 
regulamento. 

Neste sentido, o Quadro 5 apresenta as formas de prestação dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos identificados no município de Três Lagoas/MS. 

Quadro 5 – Formas de prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 
município de Três Lagoas/MS em 2021. 

TIPOLOGIA SERVIÇOS 
FORMAS DE PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 
OBSERVAÇÃO 

RSD 

Coleta 

convencional 
Indireta via delegação 

Executado pela Empresa Financial 

Construtora Industrial Ltda. - Contrato 

nº 228/2019. 

Coleta seletiva Indireta via delegação 

Executado pela Empresa Financial 

Construtora Industrial Ltda. - Contrato 

nº 228/2019. 

Triagem Indireta via delegação 

Executado pela Cooperativa de Reciclagem 

Arara Azul (CORPOAZUL), assim como a 

comercialização. – Termo de Convênio com 

vigência até 26 de novembro de 2021. 

Reciclagem - Inexistente. 

Compostagem - Inexistente. 

Disposição final Indireta via delegação 

Executado pela Empresa Financial 

Construtora Industrial Ltda. - Contrato 

nº 228/2019. 

RLU 

Varrição e 

raspagem 
Indireta via delegação 

Executado pela Empresa SESP Serviços 

Especializados Ltda. – Contrato nº 9134/2021 

– inclui a limpeza da via de realização de feiras 

livres.  

Roçada 

mecanizada 
Indireta via delegação 

Executada pela Empresa SESP Serviços 

Especializados Ltda. – Contrato nº 9521/2021. 
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TIPOLOGIA SERVIÇOS 
FORMAS DE PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 
OBSERVAÇÃO 

Poda 
Direta pelo Titular / Indireta 

via delegação 

Pelas equipes da Secretaria Municipal Meio 

Ambiente e Agronegócio (SEMEA) e, no caso 

de poda em locais definidos no Termo de 

Referência será executado pela Empresa 

SESP Serviços Especializados Ltda. – 

Contrato nº 9521/2021. 

Coleta Indireta via delegação 

Cada contrato tem como responsabilidade a 

execução dos serviços e coleta dos resíduos 

gerados para a destinação adequada.  

Disposição final Direta pelo titular/ Gerador 
Destinação para área de denominada 

“Buracão do Jupiá”.  

RCC 

Coleta 
Indireta via delegação 

Nos casos de limpeza corretiva prestado pela 

Empresa SESP Serviços Especializados Ltda. 

– Contrato nº 9521/2021 (Nota 1). 

Gerador Vide Nota 2. 

Triagem - Inexistente no município. 

Disposição final Direta pelo titular/ Gerador 
Destinação para área de denominada 

“Buracão do Jupiá”.  

RSS 

Coleta, 

tratamento e 

disposição final 

Indireta via delegação 

Nos estabelecimentos públicos municipais, o 

serviço é prestado pela Empresa Sancristo – 

Coleta de Resíduos EIRELI – Contrato 

nº 0227/2019. 

Gerador Vide Nota 2. 

RI 

Coleta, 

tratamento e 

disposição final 

Gerador Vide Nota 2. 

RA 

Coleta, 

tratamento e 

disposição final 

Gerador Vide Nota 2. 

RST 

Coleta, 

tratamento e 

disposição final 

Gerador Vide Nota 2. 

RM 

Coleta, 

tratamento e 

disposição final 

Gerador Vide Nota 2. 

Nota 1: Nos resíduos de limpeza corretivas, além da presença de RCC, pode conter as podas (resíduos verdes) e os resíduos 
volumosos.  
Nota 2: Conforme Art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 1/2018 - § 2º e 3º, nos casos de resíduos sólidos industriais, 
comerciais, de saúde e de construção civil cujo manejo seja atribuído ao gerador, cabe a este a coleta, tratamento e disposição 
final ambientalmente adequada dos resíduos e, a concessionário poderá prever atuação na coleta e tratamento desses resíduos, 
mediante ajustes específicos com o gerador, a fim de gerar receita acessória. 
Fonte: Autores.  

Ressalta-se que, por meio da Lei complementar nº 01/2018 (Art. 1º), autoriza o Poder 

Executivo Municipal a delegar a prestação dos serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos, que consistes no conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final dos resíduos sólidos no âmbito do município de Três Lagoas/MS, por meio de 

concessão através do regime jurídico de parceria público-privada (PPP). 
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Destaca-se que, não foram identificados a atuação efetiva de ente regulador para o 

serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos mesmo que identificado a 

autorização de convênio com a AGEPAN para a regulação dos serviços delegados no 

município de Três Lagoas/MS, conforme a Lei Municipal nº 3.630/2019. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO POR TIPOLOGIA 
DE RESÍDUOS 

Este subcapítulo trata do detalhamento do sistema de gerenciamento de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos por categoria de resíduos gerados, descritos de 

maneira informativa e, se possível, com registros fotográficos, contribuindo para que 

os relatos sejam de fácil compreensão, auxiliando na busca de informações para as 

etapas posteriores.  

3.2.1 Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) 

Os Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) correspondem àqueles que possuem 

características de resíduos Classe II-A, segundo a ABNT NBR 10.004/2004, ou seja, 

são considerados não perigosos e não inertes e, usualmente, são coletados pela 

coleta convencional. Os RSD são constituídos basicamente de embalagens plásticas, 

papéis, vidros, metais diversos, restos de alimentos, folhas, cascas, dentre outros.  

Cumpre destacar que a parcela de resíduos sólidos gerados em estabelecimentos 

comerciais e de prestadores de serviços que se caracterizados como não perigosos e 

gerados em qualidade limitada que se enquadre no conceito de pequeno gerador de 

RSD (geração inferior a 100 litros ou 40 kg por dia) conforme definido na Lei Municipal 

nº 3.388/2018 (Art. 47 - Parágrafo único), que para este instrumento serão 

equiparados aos RSD. 

Diante do exposto, os próximos itens abordados as informações sobre o serviço 

público de coleta convencional de RSD com a descrição da forma de 

acondicionamento, coleta e transporte, bem como o local de disposição final dos 

resíduos sólidos, seguido das informações sobre o serviço de coleta seletiva prestado 

no município.  
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3.2.1.1 Acondicionamento temporário 

Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM, 2001), o 

acondicionamento dos resíduos sólidos se trata de sua separação para coleta de 

forma sanitariamente adequada, compatível com o tipo e a quantidade de resíduos. 

Esta etapa propicia maior eficiência no processo de coleta e transporte, com o 

aumento da produtividade dos coletores, minimizando os riscos de acidentes, de 

proliferação de vetores e dos impactos visuais e olfativos. 

Ainda, de acordo com a Lei Municipal nº 3.626, de 17 de dezembro de 2019, que 

institui o Código Municipal do Meio Ambiente de Três Lagoas/MS, os resíduos sólidos 

domiciliares devem ser ofertados à coleta pública e/ou terceirizada, em tempo não 

superior a 12 (doze) horas, após devidamente acondicionados e armazenados em 

cestas coletoras. 

Na sede urbana e nos distritos, o acondicionamento dos resíduos geralmente é feito 

em sacolas plásticas, que são dispostas em lixeiras fixas, tambores, caixas de papelão 

ou diretamente nas calçadas ou vias públicas em frente às residências nos dias de 

coleta. Ressalta-se que alguns condomínios residenciais disponibilizam aos seus 

moradores abrigos em alvenaria para o devido acondicionamento, a Figura 2 

apresenta algumas das formas de acondicionamento diagnosticadas.  

   
Figura 2 – Formas de acondicionamento temporários dos RSD diagnósticos em Três Lagoas/MS. 
(A) Lixeiras metálicas. (B) Dispostos no solo. (C) Abrigos de condomínios.  
Fonte: Autores.  

Ainda, foram diagnósticas as lixeiras públicas distribuídas pelos logradouros públicos, 

com ou sem a separação dos resíduos de forma binária (rejeitos e recicláveis) 

apresentados na Figura 3. 

(A) (B) (C) 
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Figura 3 – Formas de acondicionamento temporários em lixeiras públicas diagnósticas em Três 
Lagoas/MS. (A) Lixeiras na Lagoa Maior. (B) Lixeiras binária (sem identificação dos resíduos) nas calçadas. 
(C) Lixeira na Praça Sen. Ramez Tebet. 
Fonte: Autores.  

Nas áreas rurais, de ranchos e locais de coleta de baixa densidade, utiliza-se lixeiras 

para grandes volumes. As Figura 4 e Figura 5 apresenta os modelos de lixeiras 

utilizadas no município. 

  
Figura 4 – Lixeira rural localizada no Distrito de 
Arapuá.  
Fonte: Autores. 

Figura 5 – Lixeira rural localizada na BR 158 depois 
da ponte do Rio Sucuriú, acesso de ranchos e 
fazendas.  
Fonte: Autores. 

3.2.1.2 Coleta convencional e transporte 

A coleta convencional e transporte dos RSD em Três Lagoas/MS é realizado pela 

empresa Financial Construtora Industrial Ltda, como prestação de serviço indireta via 

delegação, através do Contrato nº 228/2019, que tem como objetivo a coleta e 

transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e recicláveis, bem como 

disposição final no Aterro Sanitário Municipal de Três Lagoas/MS. 

Insta salientar que, no cômputo dos RSD, estão considerados os resíduos originados 

e coletados tanto na área urbana (sede municipal e distritos abrangidos pela coleta) 

quanto rural (núcleos urbanizados isolados e propriedades rurais). 

(A) (B) (C) 
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Este serviço é realizado com a utilização de veículos com implemento compactador 

de resíduos sólidos com capacidade volumétrica de 12 m³, operados por guarnição 

(funcionários), composta por um motorista e dois ou três coletores que realizam a 

coleta de forma manual dos RDS dispostos pela população (acondicionamento 

temporário) devidamente uniformizados (calça, camisa com faixa refletiva e botina de 

segurança) e com a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme 

ilustra a Figura 6.  

  
Figura 6 – Execução do serviço de coleta convencional de RSD pela Empresa Financial em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores.  

O serviço de coleta dos RSD é realizado de segunda-feira a sábado no período diurno 

a partir das 7h00 e noturno a partir das 19h00 com frequência alternadas nos bairros, 

com a frequência diária no período noturno (a partir das 19h00) nos bairros do 

Centros, parte do Colinos, parte do Interlagos e Vila Cardoso, conforme Figura 7.  
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Figura 7 – Setores da coleta convencional de RSD em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores, a partir de PMTL (2021a) . 

Ressalta-se que há o serviço de coleta convencional nos distritos de Arapuá e Garcias 

e das lixeiras rurais que é realizado três vezes por semana (segunda-feira, quarta-

feira e sexta-feira), conforme ilustrado a rota e os pontos das lixeiras na Figura 8.  
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Figura 8 – Localização das lixeiras rurais em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores.  

A quantidade de RSD coletados pela empresa Financial Construtora Industrial Ltda, 

no período entre janeiro de 2020 a agosto de 2021 foi de 57.716,08 toneladas, com a 

média de 2.885,80 toneladas por mês, de acordo com os dados disponibilizados pela 

SEMEA (2021) e representado pelo Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Quantidade de RSD coletados pela empresa responsável no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de SEMEA (2021). 

3.2.1.3 Coleta Seletiva 

O serviço de coleta seletiva é realizado pela Empresa Financial Construtora Industrial 

Ltda., por meio do contrato nº 228/2019, caracterizado como serviço de prestação 

indireta via delegação, conforme já exposto no subcapítulo 3.1.  

Trata-se de um serviço de recolhimento de materiais recicláveis (papéis, plásticos, 

vidros e metais) previamente separados na fonte geradora para viabilizar a destinação 

final ambientalmente adequada em respeito ao princípio dos 5 Rs (Reduzir, Reutilizar, 

Reciclar, Reaproveitar e Repensar) com o envolvimento de catadores de materiais 

recicláveis, implementado na sede urbana de Três Lagoas/MS desde 2014 (PMTL, 

2021b). 

O PGIRS de Três Lagoas/MS (Complementação - 2018) apontou que a coleta seletiva 

era realizada na modalidade Porta a Porta (PaP) e Ponto de Entrega Voluntária 

(PEVs), com o recolhimento de forma simultânea, abrangendo toda a área urbana da 

sede municipal com a coleta de 44 PEVs nos 6 (seis) setores de coleta PaP. O serviço 

era prestado semanalmente no período diurno, de segunda-feira a sábado, atendendo 

um setor por dia. As equipes e os EPIs semelhantes aos da coleta convencional, 

utilizando um caminhão toco com implemento compactador com capacidade de 8 

toneladas. 

No diagnóstico do presente documento, a coleta seletiva atende toda a sede urbana 

do município de Três Lagoas/MS nas modalidades Porta a Porta (PaP) e 31 (trinta e 

um) PEVs alocados em pontos estratégicos da sede urbana visando atingir o máximo 

Média = 2.885,80 
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A média de RSD coletados é de 2.885,80 t/mês com o maior registro em dez/20 com 3.368,63 toneladas.
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da população possível em todo o perímetro urbano com a coleta dos resíduos 

recicláveis dividido em 6 (seis) setores com frequência semanal em cada setor (Figura 

9). O serviço de coleta seletiva é realizado no período diurno de segunda-feira a 

sábado com uma equipe composta por 1 (um) motorista e 2 (dois) coletores com um 

caminhão compactador de 30 m³ (Figura 10). 

 
Figura 9 – Setorização da coleta seletiva nas modalidades PaP e PEVs. 
Fonte: Autores, a partir de PMTL (2021b).  
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Figura 10 – Execução do serviço de coleta seletiva na modalidade PaP pela Empresa Financial em Três 
Lagoas/MS.  
Fonte: Autores. 

Os 31 (trinta e um) Ponto de Entrega Voluntária - PEVs estão instalados no interior de 

estabelecimentos privados (restaurantes, instituições de ensino, hotéis, dentre outros) 

e em locais públicos de grande fluxo (praças, supermercados, postos de gasolina, 

dentre outros). O dispositivo de coleta consiste em estrutura metálica com bag e painel 

ilustrativo (Figura 11), sendo recolhido conforme os setores de coleta da 

modalidade PaP. 

  
Figura 11 – PEV instalado no Posto de combustível na Av. Clodoaldo Garcia em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores.  

A partir de visitas técnicas realizadas nessas localidades, constatou-se que a maioria 

dos PEVs do município estão em boas condições, apresentando as estruturas 

necessárias e recebendo os resíduos segregados corretamente. No entanto, alguns 

aspectos demandam de melhorias, visto que a maioria dos PEVs está instalada 

exposta a céu aberto, deixando-os exposto aos eventos climáticos de chuvas e 

ventos, que podem carrear os resíduos e molhá-los dentro dos bags, inutilizando-os 

em algumas situações.  
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Ressalva-se que o serviço disponibiliza sacola plástica de cor verde para os 

moradores que dispõem os resíduos recicláveis previamente segregados para a 

coleta, bem como oferece um contato telefone (conforme informado na website da 

PMTL) para os moradores que necessitarem de saco verde (específico para a coleta 

seletiva) realizarem a solicitação.  

Quanto à geração de Resíduos Recicláveis, no período entre janeiro de 2020 a agosto 

de 2021, foram coletadas no total 1.957,68 toneladas com a média de 97,88 toneladas 

por mês, a partir dos dados disponibilizados pela SEMEA (2021) e conforme 

representado pelo Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 - Geração de Resíduos Recicláveis no município de Três Lagoas/MS na sede urbana atendidos 
pelos serviços de coleta seletiva. 
Fonte: SEMEA. 

Ressalta-se que todos os Resíduos Recicláveis coletados pelo serviço de coleta 

seletiva são destinados para Cooperativa de Reciclagem Arara Azul (CORPAZUL), 

descrição no próximo tópico.  

Menciona-se ainda as ações de conscientização populacional promovidas pela PMTL, 

por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), com 

ações nas escolas da rede municipal de ensino (Figura 12) em outubro de 2019 e as 

campanhas de divulgação e distribuição de folder com orientações gerais sobre o 

funcionamento do serviço de coleta seletiva junto aos moradores, em parceria com a 

Cooperativa de Reciclagem Arara Azul (CORPAZUL) e Abihpec em abril de 2019 

(Figura 13). 
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A geração média é de 97,88 t/mês com o maior registro em jan/20 com 136,82 toneladas.



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

59 

  
Figura 12 – Gincana Reciclável promovida pela 
SEMEA nas escolas municipais em outubro de 
2019. 
Fonte: Autores, a partir de PMTL (2019a). 

Figura 13 – Ação sensibilização dos moradores 
com a parceria da SEMEA, CORPAZUL e Abihpec 
em abril de 2019. 
Fonte: Autores, a partir de PMTL (2019b). 

• Triagem e/ou beneficiamento dos Resíduos Recicláveis 

A Política Municipal de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS define as Unidades de 

Triagem de Resíduos (UTR) como o conjunto de estruturas nas quais os resíduos 

recicláveis são triados em grupos conforme a composição, acondicionados no menor 

volume possível sem perda de valor comercial e armazenados para posterior 

comercialização e reaproveitamento de matéria-prima. 

Conforme esta legislação municipal, a UTR deve ser preferencialmente operada por 

organizações de catadores, garantindo a máxima recuperação dos resíduos 

recicláveis e a consequente minimização de rejeitos a serem encaminhados para 

aterro sanitário. 

Ainda, diagnosticou-se a existência de uma UTR no município de Três Lagoas/MS 

localizada na Rua New York, nº 348 - Bairro Vila Maria (Figura 14), em uma área 

cedida pela Prefeitura Municipal (Figura 15). 

  
Figura 14 – UTR cedida pela PMTL para a CORPAZUL. 
Fonte: Autores.  
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Figura 15 – Localização da UTR da CORPAZUL na sede urbana do Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

O serviço de triagem é realizado pela Cooperativa de Reciclagem Arara Azul 

(CORPAZUL), através do Termo de Convênio celebrado com a Prefeitura. De acordo 

com o Termo, a cooperativa deve ser formada exclusivamente por pessoas físicas de 

baixa renda, reconhecidas pelo Poder Público como catadores de materiais 

recicláveis. Ainda, a renda obtida através da comercialização dos recicláveis deve ser 

revertida para a cooperativa e dividida entre os cooperados. 
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Dessa forma, após o recebimento dos resíduos provenientes da coleta seletiva 

municipal, esses são triados manualmente em esteira mecânica, separados por tipo e 

depois prensados e enfardados pelos cooperados. Para o desempenho dessas 

atividades, a cooperativa conta com esteira de triagem, três prensas hidráulicas, dois 

caminhões de coleta seletiva (parceria com a PMTL), um veículo (kombi), quatro 

contêineres e uma empilhadeira manual (PMTL, 2018). A Figura 16 apresenta alguns 

dos equipamentos existentes na unidade para a realização do serviço.  

  

  
Figura 16 –Alguns equipamentos existentes na UTR. (A) Esteira de triagem; (B) Empilhadeiras semielétrica 
e manual; (C) Prensas verticais; (D) Balança eletrônica.  
Fonte: Autores.  

Em verificações técnicas in loco, indicaram que as máquinas e equipamentos estão 

em boas condições de funcionamento e operação, de forma contínua e eficiente. 

Percebe-se que há zelo também, pelas estruturas físicas do local, com a realização 

de reparos e manutenções, sempre que necessário, pelo proprietário do prédio. 

A CORPAZUL conta com 24 cooperados e 1 segurança, responsável pela vigilância 

do local, e opera em 2 (dois) turnos, das 7h30 às 11h00 com uma equipe de 12 

cooperados e das 12h00 às 17h00 com a outra equipe de 12. Os EPIs utilizados por 

(A) (B) 

(C) (D) 
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seus colaboradores são fornecidos pela PMTL e consistem em calça comprida, 

camiseta, boné, botina de segurança e luva de proteção. 

Os fardos de papel, papelão, plástico, alumínio e cobre são armazenados ao fundo do 

galpão, aguardando acúmulo para encaminhamento à recicladora no próprio 

município de Três Lagoas/MS. Já os resíduos vítreos são armazenados em baia 

separada, pois possuem destinação específica, sendo necessário acumular 

15 toneladas, em média, para serem carregados e destinados à Campo Grande/MS e 

Porto Ferreira/SP. Os materiais de isopor, por sua vez, não possuem destinação viável 

atualmente, sendo destinados para o aterro sanitário junto aos rejeitos. Além disso, 

as embalagens Tetrapak possuem destinação particular no Estado de São Paulo 

(município de Santa Rosa do Viterbo/SP). 

A partir dos dados e informações disponibilizados pela CORPAZUL para os períodos 

de janeiro a abril de 2020 e de janeiro a abril de 2021 (Tabela 2), foi possível realizar 

uma análise comparativa entre os períodos, no qual foi possível verificar uma redução 

de recuperação de 37,24% dos materiais vítreos e 29,96% de papelão, plásticos e 

metais em 2021. 

Já o percentual de rejeitos teve média de 37,80% em relação ao total de material 

recolhido. o que pode indicar uma baixa eficiência no processo de triagem ou falta de 

ações de educação ambiental para a sensibilização da população participante do 

serviço de coleta seletiva para a segregação adequada do material. Como 

comparativo, observou-se os percentuais de rejeitos no processo de triagem da 

Unidade de Triagem de Resíduos – UTR do município de Campo Grande/MS (PMCG, 

2016) o qual foi de em média 52,53% em 2016, o que indica baixo índice de 

segregação incorreta pela população participante do serviço disponível. 
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Tabela 2 – Informações sobre os materiais comercializados, os rejeitos do processo de triagem e o total 
recolhidos mensalmente pela CORPAZUL.  

MATERIAL JAN/20 FEV/20 MAR/20 * ABR/20 

Vidros (kg) - comercializado 33.980,00 16.440,00  31.730,00 

Papelão / Plástico / Metal (kg) - comercializado 51.383,40 71.202,90 50.978,60 57.046,40 

Rejeitos (kg) (1) 37.278,20 32.238,40 65.191,40 S/I 

Total recolhido (kg) 122.641,60 119.881,30 116.170,00 88.776,40 

MATERIAL JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 

Vidros (kg) - comercializado S/I 18.340,00 20.850,00 20.670,00 

Papelão / Plástico / Metal (kg) - comercializado 35.823,10 59.051,10 29.452,50 53.125,70 

Rejeitos (kg) S/I S/I S/I S/I 

Total recolhido (kg) 35.823,10 77.391,10 50.302,50 73.795,70 

Nota: (1) Dados estimados, não se refere a pesagem.  
Fonte: A partir dados fornecidos pela CORPAZUL (2021). 

Apesar dos esforços municipais com a recuperação da parcela reciclável dos RSU em 

busca de evitar a perda de matéria-prima e energia e fomentar a redução da poluição 

e dos impactos associados ao aterramento integral dos RSU, os índices municipais 

ainda são incipientes, visto que apenas cerca de 2,0% dos RSD acabam sendo 

reciclados pelas iniciativas públicas (serviço de coleta seletiva e triagem pela 

cooperativa), de um potencial de 32%, de acordo com estimativas do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE-MS, 2019). 

• Coleta, triagem e comercializações por terceiros de Resíduos Recicláveis 

Verificou-se que no município de Três Lagoas/MS a existência de iniciativas privadas 

que atuam no comércio dos materiais recicláveis e a catadores informais, ou seja, não 

organizados em cooperativas ou associação que realização a coleta de materiais 

recicláveis pela sede urbana (Figura 17). 

  
Figura 17 – Coleta de materiais recicláveis pelas iniciativas privadas ou catadores não organizados.  
Fonte: Autores.  
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Alguns dos materiais coletados pelas 

iniciativas privadas e catadores não 

organizados podem ser vendidos diretamente 

as empresas privadas instaladas no município 

que comercializam os resíduos recicláveis, 

como exemplo ilustrado na Figura 18.  

As informações sobre as empresas que 

oferecem os serviços relacionados aos materiais recicláveis não são de fácil 

reconhecimento por meio de cadastros das empresas existentes no município, visto 

que podem ser irregulares, desatualizados ou não informado claramente a área de 

atuação (ferro velho, sucata, recicladora, dentre outras). Sendo assim, listou-se a 

existência de algumas empresas privadas como comercializadoras e recicladora de 

materiais recicláveis em Três Lagoas/MS no Quadro 6. 

Quadro 6 – Algumas das empresas privadas identificadas como comercializadoras e recicladoras em Três 
Lagoas/MS.  

ID NOME ENDEREÇO 

01 Transufer Comércio de Sucata Ltda 
- 

B. Chácara Imperial 

02 Reciclagem Katatudo 
Av. Newman, 521 

B. Vila dos Ferroviários 

03 Comércio de Sucatas BR 
R. Yamaguti Kankit. 2678  

B. Vila Piloto 

04 União Social Ecológica (1) 
R. da Moeda, 1646 

B. Jd. Itamarati 

05 São Marcos Ferro e Aço 
R. Bom Jesus da Lapa, 664 

B. Jd. Dourados 

06 Reciclagem do Miranda 
R. Dr. Oscár Guimarães, 2070  

B. São André  

07 Nova Ordem Z.S  
R. Bartomero Leituga, 587 

B. Novo Aeroporto 

08 Itaplas MS Reciclagem  
R. Antônio Estevan Leal, 2080 

B. Jd. Monte Líbano 

09 FC Reciclagem  
R. Márcia Mendes, 2645  

B. Jd Angélica 

10 JR Reciclagem  
R. Michel Thomé, 3547 

B. São Jorge 

11 Reciclagem Benezer 
R. Bom Jesus da Lapa, 3784 

B. Jd. Alvorada 

12 Reciclagem Alvorada 
R. Getúlio Marquês García, 245  

B. Parque Res. Q.ta da Lagoa 

(1) Recebe material de descarte de óleo comestível usado. 
Fonte: Autores.  

Figura 18 – Empresa comercializadora de 
recicláveis.  
Fonte: Autores.  
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A Figura 19 apresenta a localização das principais empresas comercializadora e 

recicladora identificadas em Três Lagoas/MS.  

 
Figura 19 – Localização de algumas das empresas privadas comercializadora e recicladora de materiais 
recicláveis existentes em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

3.2.1.4 Tratamento dos resíduos sólidos orgânicos - compostagem 

Não foram identificadas ações do Poder Público Municipal de reaproveitamento, 

beneficiamento ou tratamento de resíduos sólidos domiciliares e de estabelecimentos 
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comerciais compostos pelos resíduos orgânicos, porém foram identificadas ações 

insipientes de compostagem dos resíduos verdes, conforme descrito no item 3.2.2.6.  

3.2.1.5 Disposição final dos rejeitos 

Três Lagoas/MS integra os 40,5% dos 5.570 municípios brasileiros que realizam a 

disposição adequada dos RSU em aterros sanitários (ABRELPE, 2019), em 

conformidade com o preconizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

(BRASIL, 2010b). 

Como definido na Lei Municipal nº 3.388/2018, o aterro sanitário permite a disposição 

dos resíduos sólidos urbanos no solo devidamente protegido, onde ocorre 

confinamento dos resíduos à menor área possível, com redução de volume, por meio 

de compactação, cobrindo-os com uma camada de terra periodicamente, de modo a 

evitar a dispersão de odores, a desarmonia paisagística e a atração de animais. 

Ainda, a legislação municipal determina que a operação dessa infraestrutura deve 

ocorrer de forma a minimizar os impactos ambientais, sem causar danos à saúde 

pública e à sua segurança. Assim, o chorume e os gases gerados na disposição dos 

resíduos devem ser captados e destinados apropriadamente. Ademais, não são 

permitidas atividades de catação na área do aterro, o qual deve ser objeto de 

monitoramentos ambientais frequentes. 

O Aterro Sanitário Municipal de Três Lagoas/MS possui uma área de 65,10 hectares, 

estando localizado a pouco mais de 14 quilômetros do centro da sede urbana, através 

de seu acesso principal pela rodovia MS-395 (situado no km 9, lado esquerdo) (PMTL, 

2018). O aterro é licenciado (LO nº 438/2018 – validade de 4 anos) para receber 

resíduos de Classe II-A (não perigosos e não inertes) com capacidade de recebimento 

acima de 80 t/dia, sendo operado pela empresa terceirizada Financial Construtora 

Industrial Ltda. através do Contrato Administrativo nº 228/2019, como mencionado 

anteriormente, e para o qual o horizonte de operação é de aproximadamente 19 anos 

(2018 a 2043). 

Ademais, são necessários controles gerenciais referentes aos serviços de 

monitoramento da entrada e saída de veículos na área, bem como a característica e 
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quantidade de resíduos sólidos descarregados. Para isso, o local possui uma guarita 

com balança rodoviária que opera 24 horas (Figura 20).  

  
Figura 20 – Entrada do Aterro Sanitário Municipal de Três Lagoas/MS e guarita com balança rodoviária.  
Fonte: Autores.  

Assim a PMTL deve exigir da empresa Financial Construtora Industrial Ltda. o 

cumprimento das determinações técnicas, legais e contratuais por parte da 

contratada, no que diz respeito ao funcionamento do aterro sanitário municipal, 

exercendo atividades de fiscalização e acompanhamento dos trabalhos executados. 

Nesse sentido, conforme os Boletins de Supervisão de Serviços (BSS) realizados 

entre janeiro e junho de 2021 pela Empresa Houer Concessões, diagnosticou-se 

alguns aspectos operacionais, estruturais e funcionais do serviço prestado em 

discordância com as previsões no Projeto Básico das irregularidades identificadas nas 

vistorias, menciona-se: 

• As células de operação não apresentam recobrimento adequado ao fim de cada 

jornada de trabalho, o que acarreta a presença de aves no local (urubu-de-

cabeça-preta, pombas e gaviões) e o carreamento dos resíduos por ações 

intempéries, além do surgimento de odores desagradáveis. Ainda, as células 

acabadas apresentam pontos de erosão, indicando a necessidade de 

umedecimento e plantio de gramíneas; 

• Obstruções no sistema de drenagem de gases; 

• O sistema de drenagem de percolados possui problemas de decaimento, além 

de não apresentar eficiência no tratamento do efluente. Ainda, as canaletas de 

escoamento frequentemente carecem de manutenção; 

• O sistema de drenagem de águas pluviais se encontra incompleto, não 

apresentando as estruturas mínimas previstas. A ausência das canaletas nos 
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taludes e das descidas d’água pode aumentar a suscetibilidade de eventos 

erosivos no local, uma vez que o plantio de grama também não é efetivamente 

realizado; 

• Não há vigilância no local; 

• Presença de animais domésticos (cães e gatos) no centro de convivência, o 

que é proibido pelas normas de funcionamento do aterro sanitário e conforme 

consta no Projeto Básico. 

No que diz respeito aos aspectos estruturais, a Tabela 3 relaciona os veículos e 

equipamentos em operação verificados in loco comparados as quantidades previstas 

pelo projeto base, que evidencia a ausência de um trator de esteira e um caminhão 

basculante na operação do aterro sanitário que pode resultar na redução da 

capacidade operacional diária do serviço em relação à situação projetada. 

Tabela 3 - Comparativo entre a quantidade de veículos e equipamentos prevista pelo Projeto Base e a 
verificada no local. 

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

QUANTIDADE 

(PREVISTA) (IN LOCO) 

Trator de esteira 2 1 

Pá carregadeira sobre rodas 1 1 

Caminhão basculante (6m³) 3 2 

Caminhão pipa 1 1 

Escavadeira hidráulica sobre esteiras 1 1 

Trator de pneus 1 1 

Fonte: Autores. 

Quantos aos recursos humanos, exposto na Tabela 4, verifica-se a presença de 

5 (cinco) serventes, como previsto e apenas 2 (dois) balanceiros, os quais acabam 

assumindo função de porteiro e vigia, haja vista a inexistência de funcionários para tal 

função. 

Tabela 4 - Comparativo entre a mão de obra prevista pelo Projeto Base e a verificada no local. 

MÃO DE OBRA 

QUANTIDADE 

(PREVISTO) (IN LOCO) 

Balanceiros 4 2 

Serventes 5 5 

Vigias 4 0 

Fonte: Autores. 

Em relação aos EPIs e uniformes, observou-se que os funcionários não estavam 

utilizando os equipamentos de forma adequada, uma vez que alguns não estavam de 

boné, outros sem luva, e em nenhuma vistoria foi verificado colete refletivo. O projeto 
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prevê a utilização de rádios de comunicação entre os funcionários responsáveis pela 

vigilância, no entanto esses equipamentos também não foram verificados no local. 

Além das estruturas do aterro em si, existem estruturas complementares no entorno 

que possuem diversas finalidades, como o centro de convivência dos funcionários, a 

guarita e a área de lavagem de veículos e respectivo tanque de combustível. 

Apesar das não conformidades relatadas, alguns aspectos do aterro sanitário 

encontram-se em plena e boa operação, como a balança eletrônica, os acessos e 

pátios de descarga, o sistema de drenagem de gases (exceto as obstruções) e as 

estruturas de apoio aos funcionários. 

3.2.2 Resíduos de Limpeza Urbana (RLU) 

Os RLU consistem naqueles resíduos gerados durante a execução dos serviços de 

limpeza urbana, os quais normalmente são oriundos das seguintes atividades: 

varrição, capina, roçada, raspagem, poda de árvores, limpeza de dispositivos de 

drenagem pluvial e manutenção de outras áreas públicas. 

3.2.2.1 Varrição e raspagem de logradouros públicos 

O serviço de varrição consiste na remoção de resíduos provenientes da limpeza de 

vias públicas, praças, parques e calçadões, sendo normalmente constituídos por areia 

e terra, folhas, pequenas embalagens, pedaços de madeira, dente outros. Já o serviço 

de raspagem de linha d’água (sarjetas) e canteiros centrais de vias consiste na 

operação de limpeza dos resíduos existentes, tais como: areias, lamas, vegetação 

rasteiras e outros, executada ao longo das vias em cada uma das margens, e 

superfícies de canteiros centrais.  

Conforme o Termo de Referência para a contratação do serviço em Três Lagoas/MS, 

para a prestação do serviço de variação de vias e logradouros pública de 6.421,60 km 

de vias são necessários 140 (cento e quarenta) varredores e 4 (quatro) 

encarregado/supervisor. A varrição manual ocorre com frequência duas vezes por 

semana e mensal com a setorização definida, com exceção da área central, onde a 

frequência é diária e a varrição mecanizada é realizada apenas nas principais 

avenidas do perímetro urbano, acontecendo diariamente na área central e 
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alternadamente nas demais localidades. A Figura 21 apresenta os logradouros onde 

o serviço de varrição é prestado. 

 
Figura 21 – Logradouros nos quais são realizados o serviço de varrição em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Para a execução do serviço de raspagem, conforme o Termo de Referência, deve-se 

utilizar uma minicarregadeira com a demanda de 135.960,00 m/mês.  

A realização do serviço consiste, inicialmente, no encontro das equipes em locais 

predeterminados para organização e distribuição dos afazeres do dia e registro do 
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ponto eletrônico. Normalmente, as equipes se dividem em duplas, executando a 

varrição das vias públicas com equipamentos como vassourões e pás. O varredor 

percorre as vias acumulando os resíduos, seguido pelo “carrioleiro”, responsável por 

coletá-los e ensacá-los. A Figura 22 apresenta a realização do serviço de varrição e 

remoção dos resíduos em logradouros e calçadas no município de Três Lagoas/MS. 

  
Figura 22 – Execução do serviço de varrição manual em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores.  

Logo após o término da varrição, os resíduos são coletados por equipe de coleta 

designada para tal, composta por motorista de caminhão, operador de máquina e dois 

auxiliares. Os resíduos originados na prestação deste serviço se caracterizam, 

normalmente, como resíduos verdes (RV), cujo procedimentos de coleta serão 

descritos no item 3.2.2.5. Os demais resíduos gerados que geralmente se enquadram 

nos RSDC são destinados como estes. 

Conforme verificações técnicas realizadas em junho de 2021, os colaboradores 

dispões dos seguintes EPIs: calça, camisa, boné, bota de segurança, luva, protetor 

solar, garrafa térmica e cone de sinalização (Figura 23). Das ferramentas, 

equipamentos e veículos necessários à execução dos serviços, apurou-se o uso de 

vassoura, pá, carrinho de mão, enxada, caminhão truck (10 m³), caminhão toco (6 m³) 

e veículo leve. Menciona-se, ainda, algumas irregularidades encontradas, como a 

ausência do uso de bandeirolas, o não ensacamento dos resíduos da varrição (exceto 

em regiões centrais), a falta de minicarregadeira e a locomoção das equipes por meio 

de uma Kombi em vez de ônibus. 
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Figura 23 – Colaboradores equipados com EPI e EPC (cone de sinalização na execução do serviço de 
varrição.  
Fonte: Autores.  

Até o início de 2021, este serviço era prestado pela empresa Organizações Unidas 

Ltda., em função do Contrato nº 066/2016. Atualmente, está a cargo da empresa 

SESP Serviços Especializados Ltda., por meio do Contrato nº 9134/2021, que tem por 

objetivo a prestação dos serviços de limpeza urbana de varrição manual e raspagem 

mecanizada de vias e logradouros públicos da sede urbana e do Distrito de Arapuá. 

Menciona-se que o município de Três Lagoas/MS possui um novo veículo com 

implemento coletora a vácuo, utilizado para a limpeza do sistema de drenagem de 

águas pluviais (conforme exposto do item 3.2.2.3), que também permite a sua 

utilização com varredora mecanizada. Porém, observou-se que sua utilização não 

tinha esta finalizada e estava locada com a equipe da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) (ver item 3.2.2.3, pág. 76). A varrição 

mecanizada possibilita a realização do serviço em grandes extensões de vias em curto 

período.  

3.2.2.2 Capina, roçada e poda 

Os resíduos verdes, de acordo com MMA e Conselho Internacional para Iniciativas 

Ambientais Locais - ICLEI (2012), são provenientes da manutenção de parques, áreas 

verde e jardins, redes de distribuição de energia, telefonia e outras, classificados em 

troncos, galharias finas, folhas e materiais de capina e roçada, dos quais boa parte 

deles coincide com os resíduos da limpeza urbana.  

Ressalva-se que o serviço de poda de árvores é realizado somente em espaços 

públicos (canteiros centrais, praças, rotatórias, dentre outros) e nos terrenos que 

pertencem ao Poder Público, ou seja, este serviço não é fornecido para os lotes e 
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terrenos particulares, sendo o proprietário responsável por contratar uma empresa 

particular para a realização das podas e para a destinação final dos grandes volumes.  

O serviço de poda é realizado pelas equipes da Secretaria Municipal Meio Ambiente 

e Agronegócio (SEMEA) e, no caso de poda em locais definidos no Termo de 

Referência do Contrato nº 9521/2021 é executado pela Empresa SESP Serviços 

Especializados Ltda, que ainda realiza o serviço de roçada mecanizada, limpeza 

corretiva, rastelagem de praças e limpeza de lotes urbanos no mesmo contrato.  

De acordo com o Termo de Referência supramencionado, o serviço de poda deve ser 

executado nas áreas pertencentes a imóveis públicos indicados na Figura 24, com 

frequência de execução do serviço de, no mínimo, 2 (duas) árvores por dia (estimado 

em 51 unid./mês), ou seja, produtividade da equipe de 14,95 m³/dia. 
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Figura 24 – Áreas atendidas pelos serviços de poda, capina e roçada em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Já o serviço de rastelagem de praças é contratado para ser realizado semanalmente 

em 252.486,29 m², que consiste em varrer, rastelar, amontoar, recolher e ensacar os 

resíduos, tais como: folhas de árvores, cascas de frutas e demais resíduos existentes 

nas áreas verdes das praças municipais (Figura 25).  
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Figura 25 – Serviços de limpeza de praças municipais com as execuções de rastelagem e com a utilização 
de soprador de folhas para amontoar os resíduos.  
Fonte: Autores.  

O serviço de roçada mecanizada contratado trata-se do corte de vegetação e na 

conservação de áreas públicas (Figura 24) através de equipamentos de corte de 

gramas e/ou veículos para promover a estética, segurança e salubridade do município 

adotando a periodicidade de 3 em 3 meses (quatro vezes no ano), conforme definição 

apresentado no Termo de Referência (2021) em uma demanda estimada de 

1.552.449,81 m² por mês considerando o serviço utilizando roçadeira costal, trator 

giro-zero e trator (Figura 26). 

  
Figura 26 – Execução do serviço de roçada mecanizada pela empresa contratada em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores.  

Os resíduos dos serviços de podo, roçada mecanizada, limpeza corretiva, rastelagem 

de praças e limpeza de lotes urbanos são encaminhados para disposição na área 

denominada como Buracão do Jupiá.  
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3.2.2.3 Limpeza do sistema de drenagem de águas pluviais 

A prestação do serviço de limpeza dos dispositivos do sistema de drenagem de águas 

pluviais ocorre em conjunto as demais atividades executadas pela Prefeitura 

Municipal, através de suas secretarias e outros serviços são delegados a entes 

privados por meio de contratos. Em âmbito municipal, destaca-se a atuação do 

Departamento de Serviços Públicos (DSP) vinculado à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), que realiza um conjunto de 

atividades relativas à limpeza urbana, incluindo a limpeza de dispositivos de drenagem 

pluviais.  

A Figura 1 a Figura 4 apresenta alguns dos serviços de limpeza e remoção dos 

resíduos nos dispositivos de drenagem localizados na sede urbana de Três 

Lagoas/MS.  

  
Figura 27 – Execução da limpeza de bocas de lobo.  
Fonte: Autores.  

Figura 28 – Resíduos no interior da boca de lobo.  
Fonte: Autores. 

  
Figura 29 – Execução da limpeza da Segunda 
Lagoa.  
Fonte: SEMEA (2020a) 

Figura 30 – Execução da limpeza de canal de 
drenagem.  
Fonte: Autores. 
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Ainda, em visita ao município em 22 de setembro de 2021, observou a aquisição de 

um novo veículo com implemento coletora a vácuo (Figura 31) que auxiliara no serviço 

de varrição por meio a varredora mecanizada e para a limpeza de bueiro para a 

remoção de resíduos sólidos leves, tais como: folhas, papeis, plásticos, dentre outros, 

antes da realização da remoção de areias e desobstrução dos dispositivos.  

  
Figura 31 – Execução do serviço de limpeza de bueiro com caminhão toco com implemento coletora a 
vácuo.  
Fonte: Autores.  

Os resíduos desse serviço são encaminhados para disposição na área denominada 

como “Buracão do Jupiá”.  

3.2.2.4 Manutenção dos cemitérios municipais 

A manutenção do Cemitério Municipal de Santo Antônio é realizada com a prestação 

direta do serviço pela equipe de manutenção, limpeza e conservação da Secretaria 

Municipal de Administração (SEMAD) (SEMAD, 2018). 

Ainda, por meio da SEMAD, em 2020 foi realizado os serviços de limpeza e 

manutenção dos dois cemitérios localizados no Distrito de Garcias, com a realização 

dos serviços de roçada, limpeza interna e externa, novo cercamento e pintura do 

portão de entrada (RADIOCACULA, 2020).  
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Figura 32 – Serviço de manutenção nos cemitérios no Distrito de Garcias. 
Fonte: RADIOCACULA (2020).  

3.2.2.5 Resíduos Volumosos (RVol) 

Os Resíduos Volumosos (RVol) são enquadrados os materiais de grandes dimensões 

que não são removidos pela coleta convencional, tais como: móveis e equipamentos 

domiciliares inutilizados, grandes embalagens, peças de madeiras, podas e outros 

assemelhados, não provenientes de processos industriais, de acordo com ABNT 

NBR 15.112:2004. 

Em Três Lagoas/MS houve a contratação recente (em agosto/2021 – Contrato 

nº 9.552/2021) da empresa SESP Serviços Especializados para a realização, dentre 

outros serviços, o serviço de limpeza corretiva que consiste no recolhimento e 

raspagem de resíduos descarregados em locais inapropriados, pode estes serem 

áreas privadas com a finalidade de conter os vetores de transmissões de doenças, 

como: dengue, chicungunha e outros, conforme definição do Termo de Referência 

para a contratação do serviço.  

Tais resíduos são dispostos de forma inadequadamente pelos munícipes, uma vez 

que não há uma solução para adequada na forma de ecopontos ou pontos de entrega 

voluntária ou similares para a correta destinação de pequenos volumes destes 

materiais gerados.  

Além disso, é notável a falta de sensibilização por parte da população que dispõe 

estes materiais em locais indevidos: calçadas, estradas vicinais, terrenos vazios, ou 

ainda nas margens dos córregos e lagoas urbanas. De forma geral, os RVol foram 

observados descartados junto a resíduos da construção civil, inertes e verdes (poda), 

conforme ilustrado na Figura 33.  
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Figura 33 – Formas de descartes inadequados dos Resíduos Volumosos no município de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores.  

A coleta e o transporte dos RVol descartados inadequadamente será realizado pela 

empresa contratada conforme a demanda informada pela SEMEA. Para a execução 

do serviço, o Termo de Referência recomenda a utilização de 1 (uma) 

retroescavadeira, 1 (um) caminhão basculante de 6 m³ e 2 (dois) agentes de limpeza 

públicas e serviços gerais.  

Os RVol coletados no município em mutirões de limpeza, pela empresa contratada ou 

por particulares que contratam empresas privadas de recolhimento e transporte de 

entulhos, e eventualmente recolhidos junto aos Resíduos Verdes (RV) e os Resíduos 

da Construção Civil (RCC), são encaminhados para o local denominado Buracão de 

Jupiá (ver subcapítulo 4.2).  

Assim como apontado no item 3.2.2.2, a estimativa de RVol e RV dispostos na área 

do Buracão do Jupiá diariamente correspondem, em média, 32,91% dos resíduos 

sólidos depositados no local (131,73 m³/dia), com maior predominância de resíduos 

de poda (galhos, folhas, restos de roçada e aparas de arbustos) (PMTL, 2021), 

conforme exposto na Figura 34. 
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Figura 34 – Resíduos Volumosos descartados na área do Buracão do Jupiá, representados pelo colchão, 
galhos e folhas (resíduos verdes), armários, dentre outros.  
Fonte: Autores.  

3.2.2.6 Compostagem dos resíduos verdes 

Não foi observada a existência de Unidade de Compostagem (UC) para a recuperação 

da fração orgânica dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos a disposição da 

população três-lagoense como ação do Poder Público Municipal.  

Porém, o Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento Rural da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) iniciou um projeto-piloto de 

compostagem de resíduos orgânicos no intuito de reaproveitamento de folhagens, 

restos vegetais e materiais de poda e o composto ser utilizado para auxiliar os 

pequenos produtores rurais nos cultivos de hortifrutis, mudas de plantas e árvores, 

conforme divulgado no website PMTL (SEMEA, 2020b).  

  
Figura 35 – Projeto-piloto de compostagem realizado pelo Departamento de Agronegócio e 
Desenvolvimento Rural.  
Fonte: SEMEA (2020b).  
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Tais ações reduzirão a quantidade de resíduos dos serviços de limpeza urbana, 

principalmente de poda, capina e roçada, sejam encaminhados para a área do 

Buracão do Jupiá. 

3.2.3 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB) 

Os resíduos gerados nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

são denominados Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB) e 

compostos, basicamente, de lodos gerados na operação de Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE), Estações de Tratamento de Água (ETA) e nas demais estruturas 

que compõem estes sistemas. Estes lodos são considerados resíduos sólidos (nos 

termos da ABNT NBR 10.004/2004) e devem possuir destinação final ambientalmente 

adequada, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010. 

Destaca-se que, previamente a disposição final dos lodos, esses resíduos devem 

passar por tratamento que objetiva a remoção da umidade e, consequentemente, de 

volume (adensamento, desaguamento, desidratação), remoção da matéria orgânica e 

dos sólidos voláteis e odores (estabilização) e remoção de organismos patogênicos 

(higienização).  

A prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

município de Três Lagoas/MS é realizada pela Empresa de Saneamento do Mato 

Grosso do Sul S.A. (SANESUL) através do Contrato de Programa nº 001/2011. 

De acordo com o Relatório de Fiscalização Programa Técnico Operacional de 2020, 

elaborado pela AGEPAN, os lodos gerados nas unidades de tratamento são 

encaminhados para a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Buriti para a 

destinação final ambientalmente adequada. Porém, até o fechamento do presente 

documento, não foi possível obter informações sobre a geração de resíduos dos 

serviços públicos de saneamento básico (RSB) no município de Três Lagoas/MS. 

3.2.4 Resíduos da Construção Civil e Inertes (RCC)  

Não foi diagnosticada a existência de Ecopontos para o recebimento de pequenos 

volumes de RCC, conforme previsto pela Lei Municipal nº 3.388/2018, devidamente 
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segregados com volume máximo de 1,0 m³ por carga, ou em outra área de entrega 

disponibilizada e supervisionada pela Prefeitura. 

A coleta e transporte da remoção dos RCC é realizado pela contração direta entre o 

gerador e as empresas de caçambas, que disponibiliza caçambas metálicas com 

capacidade volumétrica de 5,0 m³ (Figura 36) mediante pagamento pelo serviço. 

Foram identificadas a existência de 17 (dezessete) empresas que realiza este tipo de 

serviço. Ressalva-se que a PMTL não disponibiliza o serviço de remoção de RCC a 

população, exceto nas ações de limpeza corretivo devido ao descarte irregular.  

  

Figura 36 – Empresas de caçambas metálicas para a remoção de RCC.  
Fonte: Autores.  

A parcela de resíduos sólidos gerada no município, caracterizada predominantemente 

por Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RVol), ainda possui 

forma inadequada de destinação e disposição final, visto que são dispostos em uma 

área de passivo ambiental denominada de Buracão do Jupiá, constituída por uma área 

de bota-fora, onde é realizada a recepção dos resíduos independentemente do tipo 

de gerador (pequeno ou grande) e do volume (pequeno ou grande). Isto é, não há 

pesagem dos veículos e qualquer indivíduo e/ou instituição pode realizar o descarte 

de RCC e RVol no local. 

Neste passivo ambiental, conforme informações do controle de acesso, estima-se a 

circulação diária de 107 veículos (média referente à última semana de março de 2020), 

e uma recepção média de resíduos de 400,32 m³/dia composto por RCC, RVol e RV, 

os quais são submetidos a um manejo simples, sem atendimento a normativas 

específicas, deste 268,59 m³/dia são somente de RCC.  
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Ciente dos impactos associados à disposição inadequada desses resíduos, a gestão 

pública do município de Três Lagoas/MS solicitou um estudo de viabilidade técnica e 

econômica de readequação do Buracão do Jupiá para implantação de Área de 

Transbordo e Triagem de RCC e RVol (ATT)5 com Unidade de Beneficiamento de 

RCC – Classe A e iniciar o processo de licenciamento ambiental da área. 

Essa modelagem buscou ofertar solução técnica de engenharia para a adequada 

destinação e disposição dos RCC e RVol, analisando as alternativas para a 

implantação e operacionalização dos serviços mencionados. Seguiu-se a premissa de 

que, após adotadas as devidas medidas saneadoras para remediação e recuperação 

da área do Buracão do Jupiá, o local possa abrigar, como uso futuro, as infraestruturas 

mencionadas caso esta alocação seja entendida como a mais viável.  

3.2.5 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

De acordo com a RDC nº 306/2004 da ANVISA e a Resolução do CONAMA 

nº 358/2005, são definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados 

com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive de assistência domiciliar e 

de trabalhos de campo, laboratórios analíticos de produtos para saúde, necrotérios, 

funerárias e serviços que envolvam atividades de embalsamento, serviços de 

medicina legal, drogaria e farmácia, inclusive as de manipulação, distribuidores de 

produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores, produtores de materiais e 

controle de diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de 

acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares. Os resíduos gerados a 

partir da prestação de serviços de saúde são compostos por:  

• Resíduos Infectantes (sépticos): culturas, vacinas vencidas, sangues e 

hemoderivados, tecidos, órgãos, produtos de fecundação com características 

definidas na Resolução RDC nº 306/2004, materiais resultantes de cirurgia, 

agulhas, ampolas, pipetas, bisturis, animais contaminados, resíduos que 

entraram em contato com pacientes (secreções, refeições, dentre outros);  

 
5 Área de Transbordo e Triagem de RCC e RVol (ATT): área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos 
volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual transformação e posterior remoção 
para destinação adequada, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (ABNT, 2004b). 
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• Resíduos especiais: rejeitos radiativos6, medicamentos vencidos, 

contaminados, interditados, resíduos químicos perigosos;  

• Resíduos comuns: que não entram em contato com pacientes (de escritórios, 

restos de alimentos, dentre outros).  

No município de Três Lagoas/MS possui 43 estabelecimentos públicos de saúde 

humana e animal atendidos pelos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada realizada pela Empresa Sancristo Coleta 

de Resíduos Eireli, através do Contrato nº 227/2019 (vigência até setembro/2022 –

Termo Aditivo nº 002/2021), que realiza o serviço de coleta com frequência de até três 

vezes por semana conforme a geração de RSS de cada estabelecimento de saúde e 

destinados para o município de Dourados/MS. 

Ressalta-se que os resíduos oriundos de medicamentos e produtos veterinários não 

foram diagnósticos neste documento, por não existir um cadastramento para tais 

resíduos e/ou geradores o que dificulta uma análise pormenorizada da geração dessa 

tipologia de resíduos.  

A fim de se constatar como ocorre o gerenciamento dos RSS, foram visitados dois 

estabelecimentos de públicos geradores destes resíduos no município, localizados na 

sede urbana de Três Lagoas/MS, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (de natureza 

jurídica: entidades sem fins lucrativos) e a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 

(antiga Clínica da Criança Dr. Carlos Azambuja Leão Júnior – de natureza jurídica: 

Administração Pública Municipal). Ressalta-se que não foram realizadas mais visitas 

devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19 no período da realização 

das visitas técnicas. Sendo assim, para demonstrar a localização destes 

estabelecimentos no município foi confeccionada a Figura 37.  

6 O gerenciamento de rejeitos radioativos, grupo C, deve obedecer ao Plano de Proteção Radiológica do Serviço, as Normas da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear – CNEN e demais normas aplicáveis (Art. 34 da RDC ANVISA Nº 222/2018). 
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Figura 37 – Estabelecimentos públicos geradores de RSS atendidos pelos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final.  
Fonte: Autores.  

Conforme verificado, o município de Três Lagoas/MS possui uma despesa de 

R$ 1.426.757,40 no período de janeiro/2020 a agosto/2021, ou seja, despesa média 

mensal de R$ 71.337,87, a partir dos dados disponibilizados pela SEMEA (2021). Com 

relação a geração de RSS, para o mesmo período, foram coletados 418,07 toneladas 

e a média de 20,90 toneladas por mês, conforme representado pelo Gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Geração de RSS no município de Três Lagoas/MS nos estabelecimentos atendidos pelos 
serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final.  
Fonte: SEMEA, 2021. 

Nota-se no Gráfico 5 que houve um 

aumento na geração de RSS acima da 

média no período de março/21 a 

agosto/21 que foi evidenciada com o 

aumento no número de pessoas 

hospitalizadas pela Covid-19, conforme 

os dados do Portal da Covid do município 

e apresentados no Gráfico 6.  

3.2.5.1 Acondicionamento interno 

O acondicionamento interno dos resíduos infectantes (Grupo A e B) e comuns 

(Grupo D) nos estabelecimentos de saúde deve ser realizado separadamente, sendo 

utilizados sacos plásticos branco leitosos identificado para os resíduos infectantes e 

os sacos plásticos pretos ou azuis para os resíduos comuns.  

Os sacos devem ser armazenados em recipientes de materiais laváveis, resistentes à 

punctura, ruptura e vazamentos, com tampa provida de sistema de abertura sem 

contato manual, com cantos arredondados e ser resistentes ao tombamento, 

conforme identificado nos estabelecimentos visitados (Figura 38 e Figura 39).  
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Gráfico 6 – Número de hospitalizações por Covid-19. 
Fonte: Portal da Transparência da Covid da Prefeitura Municipal 
de Três Lagoas, 2021. 
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Figura 38 – Lixeiras de pedal dispostas em sala de 
procedimento dentro das dependências do 
Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. 

Fonte: Autores. 

Figura 39 – Lixeira destinada aos resíduos 
infectantes gerados na UPA. 

Fonte: Autores. 

Os resíduos perfurocortantes e escarificantes (Grupo E) imediatamente após seu uso, 

ainda no local de geração, devem ser acondicionados separadamente em recipiente 

rígido, estanque, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável com 

tampa, contendo a simbologia identificadora de materiais infectantes, conforme a 

recomendações da Resolução RDC nº 306/2004.  

Diante disso, nas visitas aos estabelecimentos de saúde observou-se a realização do 

acondicionamento dos resíduos perfurocortantes em caixa coletoras de material rígido 

de papelão identificado pela cor amarela e com o símbolo de material infectante, do 

tipo Descarpack (Figura 40 e Figura 41).  

  
Figura 40 – Caixa coletora em sala de 
procedimento no Hospital Nossa Senhora 
Auxiliadora. 
Fonte: Autores 

Figura 41 – Caixa coletora para perfurocortantes 
disposta na UPA. 
Fonte: Autores. 

Destaca-se que ainda foi identificado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora o 

acondicionamento temporário dos RSS Grupo A, tais como pelas anatômicas, que é 
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realizando com a utilização de sacos plásticos vermelhos acondicionadas em 

bombonas plásticas em freezer horizontal, conforme evidenciado na Figura 42 e na 

Figura 43.  

  
Figura 42 – Acondicionamento de RSS Grupo A 
(peças anatômicas) no Hospital Nossa Senhora 
Auxiliadora. 

Fonte: Autores. 

Figura 43 – Freezer utilizado para o 
acondicionamento de RSS Grupo A no Hospital 
Nossa Senhora Auxiliadora. 

Fonte: Autores. 

3.2.5.2 Transporte interno e armazenamento externo 

No Hospital Nossa Senhora Auxiliadora 

foi observado que o transporte interno 

dos RSS ocorre com o auxílio de um 

contêiner plástico sobre rodas (Figura 

44). Já na UPA (estabelecimento de 

menor porte), assim como nos demais 

estabelecimentos com estrutura similar, o 

transporte interno de RSS ocorre de 

forma manual, sendo realizado 

diretamente pelas equipes de limpezas 

que vedam os sacos e os levam para o 

local de armazenamento externo. 

Com relação aos abrigos externo para o acondicionamento temporário dos RSS, a 

RDC ANVISA nº 222/2018 determina que o estabelecimento de saúde deve ter, no 

mínimo, um ambiente para armazenar os coletores dos RSS do Grupo A, podendo 

conter os RSS do Grupo E, e outro ambiente exclusivo para os coletores do Grupo D.  

Figura 44 – Funcionário do hospital realizando o 
transporte interno dos RSS. 
Fonte: Autores 
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No Hospital, tal forma de acondicionamento é realizando em ambiente externo com 

cobertura. Os RSS do Grupo B e E ficam que uma sala com piso e paredes revestidos 

com material resistente, lavável e de fácil higienização (azulejos) e porta com abertura 

para fora (Figura 45). Já os RSS do Grupo A que não possuem característica de fácil 

putrefação são armazenados em bombonas plásticas em local coberto (Figura 46).  

  
Figura 45 – Abrigo externo de RSS - Grupo B e E, 
gerados no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. 
Fonte: Autores. 

Figura 46 – Bombonas plásticas em abrigo externo 
para RSS (Grupo A) gerados no Hospital Nossa 
Senhora Auxiliadora. 
Fonte: Autores. 

Já na UPA foi possível verificar que o local não existe um abrigo externo para os 

resíduos gerados na unidade, sendo acondicionado em espaço descoberto e sem a 

identificação dos resíduos (RSS e comuns) e de fácil acesso por pessoas não 

autorizadas (Figura 47 e Figura 48).  

  
Figura 47 – Local aberto onde são dispostos os 
resíduos gerados na UPA em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores. 

Figura 48 – Resíduos dispostos em local aberto em 
UPA de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 
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3.2.5.3 Coleta e transporte externos 

De acordo com o Projeto Básico do Contrato, a coleta dos resíduos de serviços de 

saúde (RSS) deve ter frequência de, pelo menos, três dias na semana, que ocorre 

nas segundas, quartas e sextas-feiras no período diurno, conforme a demanda 

estabelecimentos geradores de RSS listados no Quadro 7.  

Quadro 7 – Setorização e frequência de coleta dos resíduos de saúde. 

ID UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO FREQUÊNCIA 
DIA DA 

SEMANA 

1 
ESF e Clínica da Mulher (Altair 

Cabral Tranin) 
Rua Cabral Tranin, S/n, Distrito de 
Arapuá 

1x 2° feira 

2 CAF BR 158, Km 267, S/n 1x 2° feira 

3 CAPSAD Rua Elvírio Mário Mancini, 516, Centro 1x 2° feira 

4 CAPS II Rua Zuleide Perez Tabox, 950, Centro 1x 2° feira 

5 CCZ 
Rua Egídio Thomé, 5562, Distrito 
Industrial 

3x 2ª,4ª e 6º 

6 
Centro de Diagnóstico de 

Cirurgia 
Av. Eloy Chaves, 847, Centro 3x 2ª,4ª e 6ª feira 

7 
Centro de Especialidades 

Médicas 
Av. Clodoaldo Garcia, 280, Santos 
Dumont 

2x 2° e 5° feira 

8 Centro Odontológico 
Av. Clodoaldo Garcia, 470, Santos 
Dumont 

2x 2° e 5° feira 

9 Clínica da Criança Rua Egídio Thomé, S/n, JK 1x 2° feira 

10 Clínica da Mulher 
Av. Capitão Olinto Mancini, 2034, 
Colinos 

2x 2° e 5° feira 

11 Clínica do Idoso 
Rua Sebastião José de Souza, 730, 
Nossa Senhora Aparecida 

1x 2° feira 

12 Clínica Ortopédica 
Rua Antoniel Cardoso da Cunha, 571, 
Jd. Primaveril 

1x 2° feira 

13 Colônia Penal - AGEPEN Rua Viçosa, 410, Vila dos Ferroviários 1x 2° feira 

14 ESF/UBS Garcias Rua Arapuã, 01, Distrito de Garcias 1x 2° feira 

15 DST/AIDS 
Rua Bom Jesus da Lapa, 10778, Vila 
Nova 

1x 2° feira 

16 EACS Miguel Nunes 
Rua David de Alexandria, 1774, Vila 
Nova 

2x 2° e 5° feira 

17 EACS Nova Três Lagoas 
Rua Maria Guilhermina Esteves, S/n, 
Nova Três Lagoas 

2x 2° e 5° feira 

18 EACS Vila Alegre 
Rua Bernardino Montalvão, 3827, Vila 
Alegre 

2x 2° e 5° feira 

19 ESF Interlagos 
Rua Eurídice Chagas Cruz, 521, 
Interlagos 

2x 2° e 5° feira 

20 ESF Jardim Atenas 
Rua Etelvino Custódio de Queiroz, 
S/n, Jardim Atenas 

2x 2° e 5° feira 

21 ESF Jardim Maristela 
Rua Manoel Faria Duque, S/n, Jd. 
Maristela 

2x 2° e 5° feira 

22 ESF Jupiá Rua Alfa, 855, Jupiá 2x 2° e 5° feira 

23 ESF Paranapungá 
Rua José Sejópolis, 920, 
Paranapungá 

2x 2° e 5° feira 

24 ESF Santa Rita 
Rua Alexandre Abraão, 2334, Nossa 
Senhora das Graças 

2x 2° e 5° feira 

25 ESF Santo André 
Rua Augusto da Correa da Costa, 
284, Lapa 

2x 2° e 5° feira 

26 ESF Vila Haro Av. Rafael de Haro, 2385, Vila Haro 2x 2° e 5° feira 
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ID UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO FREQUÊNCIA 
DIA DA 

SEMANA 

27 ESF Vila Piloto Rua Trinta e Quatro, 250, Vila Piloto 2x 2° e 5° feira 

28 Laboratório Municipal 
Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, 
Colinos 

3x 2ª,4ª e 6ª feira 

29 
Ponto de Distribuição de 
Medicamentos Especiais 

Rua David de Alexandria, 1426, Lapa 1x 2° feira 

30 Ambulatório Pontal do Faia Unidade responsável - ESF JUPIÁ 1x 2° feira 

31 Presídio Feminino 
Av. Antônio Trajano dos Santos, 
2.181, Santo André   

1x 2° feira 

32 Presídio Masculino BR 158, Km 280, S/n, Zona Rural 1x 2° feira 

33 SAMU 
Rua Manoel Pedro de Campos, 98, 
Santos Dumont 

2x 2° e 5° feira 

34 UPA 
Rua Irmãos Spinelli, 1852, Vila São 
João 

3x 2ª,4ª e 6ª feira 

35 UBS Eurídice Chagas Cruz 
Rua Bernardino Mendes, 576, Santa 
Luzia 

2x 2° e 5° feira 

36 UBS Joel Neves 
Rua Pelópodes Gouveia, S/n, Novo 
Oeste 

2x 2° e 5° feira 

37 UBS Pastor Marcos Rogério Rua Quixeramobim, S/n, Novo Oeste 3x 2ª,4ª e 6ª feira 

38 Exército 
Av. Capitão Olinto Mancini, 1317, 
Centro 

1x 2° feira 

39 CERAPAE Av. Filinto Muller, 95, Centro 1x 2° feira 

40 Hospital Nossa Sra. Auxiliadora Av. Rosário Congro,1533, Centro 3x 2ª,4ª e 6ª feira 

41 Crase Coração de Mãe Av. Clodoaldo Garcia, 1x   

42 Trailer Odontológico   1x   

43 Hemosul 
Rua Manoel Rodrigues Artez, 530, 
Colinos 

    

Fonte: Autores. 

3.2.5.4 Tratamento e Destinação Final 

A destinação final dos RSS gerados nos estabelecimentos de serviços de saúde é de 

responsabilidade da Empresa Sancristo - Coleta de Resíduos EIRELI, por meio do 

Contrato nº 227/2019 que, conforme os dados do SNIS de 2019 destina os resíduos 

para o município de Dourados/MS. Ressalta-se que nos documentos disponibilizados 

pela PMTL não há informações referentes ao tipo de tratamento e o local de 

destinação final.  

De acordo com a Licença Ambiental da Empresa está operar nas atividades de coleta, 

armazenamento temporário, tratamento em incinerador, tratamento em autoclave, 

descontaminação de lâmpadas por bulbox e encaminhamento para disposição final 

de resíduos perigosos Classe I e não perigosos Classe II devidamente licenciados.   
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3.2.6 Resíduos Industriais (RI) 

Não há informações sobre os resíduos industriais e sua destinação. Ressalta-se que 

no município de Três Lagoas/MS existem uma unidade com capacidade para 

recebimento de resíduos sólidos líquidos de Classe I localizada a 83 km da sede 

urbana, denominada Central de Tratamento de Resíduos – CTR Buriti.  

Além da CTR Buriti, que atende aos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, 

ainda existe os aterros de resíduos industriais para o atendimento das próprias 

indústrias instaladas no município, conforme apresentado no Quadro 8. 

Quadro 8 – Licenças de Operação dos aterros de resíduos industriais licenciados no município de Três 
Lagoas/MS.  

EMPREENDEDOR  LICENÇAS OPERAÇÃO (LO) VIGENTES 

CENTRAL DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS BURITI S.A. 

LO (LO nº 16/2018), Aterro para Resíduos Industriais (Cód. 7.11.3), 

Fazenda Iracema I - Três Lagoas/MS. 

SUZANO S.A. 

RLO e ALRS (LO nº 160/2018), Aterro para Resíduos Industriais - Classe 

II-A e II-B (não perigosos) - Capacidade de Recebimento Superior a 20 

ton/dia (Cód. 7.10.2) - Três Lagoas/MS. 

ELDORADO BRASIL CELULOSE 

S.A. 

LO (CÓDIGO 7.10.2) Aterro para Resíduos Industriais-Classe II A e II B 

(não perigosos) com Capacidade Superior a 20 ton/dia. Fazenda Eldorado- 

Três Lagoas/MS. 

FIBRIA-MS CELULOSE SUL 

MATO-GROSSENSE LTDA 

LO para Aterro (Resíduos Industriais- IIA E IIB- acima 80 ton/dia) na 

rodovia MS 395- KM 20 - Horto Barra do Moeda em Três Lagoas/MS. 

Fonte: Autores, MMA (2021). 

3.2.7 Resíduos Agrossilvipastoris (RA) 

A Lei Federal nº 12.305/2010, no inciso I do Art. 13, define Resíduos 

Agrossilvipastoris (RA) como os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 

incluídos os relacionados aos insumos utilizados nessas atividades (BRASIL, 2010b). 

Ainda, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA, 2013), 

os resíduos agrossilvipastoris englobam três grandes grupos (Figura 6) distribuídos 

de acordo com sua tipologia e tecnologia de produção, sendo eles: 

• Resíduos Orgânicos: resíduos gerados na agricultura, pecuária e 

agroindústrias associadas ao setor; 

• Resíduos Inorgânicos: embalagens vazias de agrotóxicos, embalagens de 

fertilizantes e insumos veterinários da pecuária (ver item 3.2.10.6, pág. 115); e 

• Resíduos Domésticos da Área Rural: resíduos com a mesma característica 

que o resíduo domiciliar urbano, porém de cunho agrícola ou pastoril. 
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Figura 49 – Tipologias dos resíduos agrossilvipastoris. 
Fonte: Autores, a partir do IPEA (2013). 

Os resíduos domésticos das chácaras e ranchos na área rural, quando disponível o 

serviço, e o Distrito de Arapuá, podem ser encaminhados para as lixeiras rurais para 

o serviço público de coleta convencional (Figura 50 e Figura 51), uma vez que possui 

as mesmas características dos resíduos sólidos domiciliar urbano. O serviço de coleta 

convencional remove os resíduos das 23 lixeiras rurais localizadas conforme a rota 

ilustrada na Figura 52.  

  
Figura 50 – Lixeira rural localizada próxima ao 
Balneário Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Figura 51 – Lixeira rural localizada na BR 158. 
Fonte: Autores. 
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Figura 52 – Localização das lixeiras rurais para coleta dos resíduos sólidos domiciliares.  
Fonte: Autores.  

3.2.8 Resíduos de Serviços de Transporte (RST) 

Os Resíduos de Serviços de Transportes (RST) são aqueles originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira. São de responsabilidade do gerador a adequada gestão desses resíduos, 

bem como a elaboração de PGRS, conforme previsto no Art. 20 da Lei Federal 

nº 12.305/2010. 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

95 

As formas de acesso ao município de Três Lagoas/MS e à sede urbana ocorrem 

através das malhas rodoviária, ferroviária e vias fluviais. No que concerne à malha 

rodoviária, as principais rodovias que ligam Três Lagoas/MS aos demais municípios 

do Estado e à capital do Estado de Mato Grosso do Sul, são a BR-158, a BR-262 

(em MS), assim como ao Estado de São Paulo pela SP-300. 

Quanto à determinação de estabelecimentos relacionados ao setor de transportes em 

Três Lagoas/MS, observa-se no Quadro 9 as atividades segmentadas e suas 

respectivas quantidades. 

Quadro 9 − Atividades de prestações de serviço do setor de transporte em 2020 no município de Três 
Lagoas/MS. 

ATIVIDADE QUATIDADE 

Estabelecimentos de Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros 29 3,29% 

Estabelecimentos de Transporte Rodoviário de Carga 186 21,11% 

Estabelecimentos - Outros Serviços de Transporte 30 3,41% 

Estabelecimentos de Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes 2 0,23% 

Demais estabelecimentos de serviços  634 71,96% 

Fonte: Autores, a partir de SEMADE (2019c). 

Em relação à via fluvial em 2009, segundo a Secretaria Nacional de Portos e 

Transportes Aquaviários, havia um Terminal de Uso Privado (TUP) intermodal 

operado pela empresa Cargill Agrícola S/A em Três Lagoas/MS, instalado na hidrovia 

do Paraná, com capacidade total de armazenagem de 65.000 toneladas, localizado 

Parque Industrial, em 2021 estava em situação inoperante.  

Constatou-se também a existência de um aeroporto público denominado Plínio 

Alarcon com capacidade para aeronaves de grande porte, que serve a cidade de Três 

Lagoas/MS e região, cuja homologação ocorreu em 2013 pela ANAC, bem como de 

outros 6 (seis) aeródromos privados, além da existência de um terminal rodoviário 

municipal denominado Afonso Rodrigues Sandovete (Quadro 10). 

Quadro 10 – Aeródromos privados e público existentes no município de Três Lagoas/MS.  

AERÓDROMOS PRIVADOS 

CIAD NOME LONGITUDE LATITUDE VALIDADE DO REGISTRO SUPERFÍCIE 

MS0542 Fazenda Santa Maria 052°19'08.0"W 20°20'47.0"S 07/01/2031 Terra 

MS0166 Fazenda Três Pontes 052°35'07.0"W 19°49'50.0"S 26/01/2027 Terra 

MS0366 Candote 052°18'06.0"W 20°50'20.0"S 24/10/2024 Asfalto 

MS0196 Fazenda Campo Triste 052°02'20.0"W 20°37'30.0"S 22/10/2030 Terra 

MS0140 Fazenda Lageado 052°10'08.0"W 20°59'50.0"S 19/04/2023 Terra 

MS0271 Fazenda Periquitos 051°50'01.0"W 20°30'07.0"S 10/10/2023 Terra 
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AERÓDROMO PÚBLICO 

CIAD Nome Longitude Latitude Designação Superfície 

MS0006 Três Lagoas 20° 45' 5'' S 51° 40' 49'' W 07/25 Asfalto 

Fonte: a partir de ANAC (2021). 

Ainda está previsto, a construção de uma Estação Aduaneira Interior (EADI) no 

município, popularmente conhecida como Porto Seco, destinado à inspeção e 

armazenamento de cargas que possui a vantagem de proporcionar maior rapidez no 

processo de desembaraço aduaneiro das operações de exportação e importação, 

sendo diretamente ligado por ferrovia, rodovia e, em alguns casos, também aeroporto. 

3.2.9 Resíduos de Mineração (RM) 

Os Resíduos de Mineração (RM), segundo a Lei Federal nº 12.305/2010 (Art. 11), são 

aqueles gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 

A Agência Nacional de Mineração, criada pela Lei Federal nº 13.575/2017 em 

substituição ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), tem por 

finalidade de assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração 

em todo o território nacional, dentre outras. 

A atividade de mineração é constituída por pesquisa mineral (reconhecimento 

geológico, estudos e sondagens e avaliação econômica) e por lavras (a céu aberto, 

subterrânea, garimpeira e exploração de fonte de água mineral/potável/águas 

termais). Tal atividade gera grandes volumes de materiais movimentados e extraídos, 

sendo esses resíduos provenientes da mineração, classificados em estéreis e rejeitos. 

Os estéreis são os resíduos não processados oriundos do processo de mineração, ou 

seja, são os materiais escavados gerados na lavra, para o decapeamento da mina. 

Esse material não possui valor econômico e fica disposto em pilhas seguindo 

orientações da ABNT NBR 13.029:2017. 

Os rejeitos são resíduos provenientes do beneficiamento do mineral, podendo ocorrer 

através de processos químicos ou físicos. Esse processo tem como objetivo aumentar 

a qualidade, a pureza e o teor do produto, agregando valor final ao produto mineral. 

É importante o destaque na distinção entre as tipologias de minérios metálicos e não 

metálicos, onde a geração de rejeitos e estéreis não são equivalentes. A mineração 

dos não metálicos é potencialmente geradora de estéreis, sendo que, os rejeitos de 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

97 

metálicos são gerados na transformação mineral, que se notabiliza por ser a 

sequência da cadeia produtiva da mineração (IBRAM, 2016). 

Existem ainda outros resíduos, constituídos por um conjunto bastante diverso de 

materiais, tais como: efluentes do tratamento de esgoto gerado nas plantas de 

mineração, carcaças de baterias e pneus utilizados pela frota de veículos, 

provenientes da operação das plantas de extração e de beneficiamento das 

substâncias minerais, dentre outros. 

O conhecimento acerca das atividades minerárias existentes no município e dos 

resíduos nela gerados, é relevante para a adequada gestão dos resíduos sólidos 

setoriais, especialmente, no que tange à definição de diretrizes específicas, 

possibilitando à municipalidade a aplicação, de forma assertiva, dos regramentos 

definidos pela Lei Federal nº 12.305/2010, principalmente o que prevê ao gerador a 

responsabilidade de gerenciamento dos seus resíduos, cabendo a ele a elaboração 

do plano de gerenciamento específico de seu empreendimento. 

No que tange ao acondicionamento dos resíduos gerados nas atividades de 

mineração, os principais métodos para armazenamento e disposição final são o 

empilhamento, o barramento (barragem de contenção de rejeitos) ou ainda, a 

utilização de cavas exauridas (tanques de decantação) no caso de minas a céu aberto, 

onde não é necessária a construção de diques.  

A partir de 2010, no que se refere às práticas de gestão em depósitos de estéril, 

verifica-se que, assim como nos projetos de barragens de rejeitos, os requisitos legais 

(Lei Federal nº 12.305/2010) e normativos estabelecidos contribuíram para a adoção 

de critérios técnicos de segurança e de prevenção de riscos e impactos ambientais 

nos projetos dos depósitos de estéril. Assim, os projetos e as práticas de operação de 

depósitos ou pilhas de estéril vêm incorporando critérios geotécnicos de prevenção e 

de controle destes depósitos, bem como da recuperação na fase de fechamento 

destes (IBRAM, 2016). 

Sobretudo a quantificação do volume de resíduos sólidos gerados pela atividade de 

mineração é difícil devido à complexidade e à diversidade das operações e das 

tecnologias utilizadas nos processos de extração e beneficiamento das substâncias 

minerais. Além disso, as informações estão dispersas entre várias agências 
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governamentais, tanto no âmbito federal quanto nos estados, não existindo, por 

exemplo, um controle sistemático em escala nacional sobre a quantidade de estéreis 

gerados pela atividade de mineração (IPEA, 2012). 

O Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Mineração), principal instrumento legal do setor 

mineral, não trata de forma explícita do aproveitamento de resíduos da atividade. A 

disposição de estéril, rejeitos e demais produtos é abordada na Norma Reguladora de 

Mineração (NRM) nº 19/2001; porém, também sem referência ao aproveitamento 

econômico desses materiais. Recentemente, com a alteração do Regulamento do 

Código de Mineração, por meio do Decreto Federal nº 9.406/2018, buscou-se 

estimular o aproveitamento de rejeitos, estéril e demais resíduos da mineração, 

inclusive mediante simplificação de procedimentos, cabendo à ANM a edição de 

resolução específica (Art.10, § 2º e § 3º). 

Em consulta ao Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) da 

Agência Nacional de Mineração (ANM), foram identificados 141 processos minerários 

presentes no município de Três Lagoas/MS, dos quais destaca-se aqueles em fase 

de lavra, sendo: 11 concessões de lavra e 53 licenciamentos. 

Estas fases descrevem atividades que englobam os principais recursos minerais 

existentes no território municipal, sendo eles: areia, cascalho, basalto, argila, saibro e 

água mineral. Portanto, evidencia-se na região a extração e refino de minerais não-

metálicos, sendo a principal finalidade de uso pretendida para estes recursos 

minerários, de acordo com as informações do banco de dados da ANM: industrial, 

construção civil, revestimento (ANM, 2020). Assim, a localização geográfica das áreas 

registradas nos processos minerários que estão em processo de lavra no município é 

apresentada na Figura 53. 
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Figura 53 – Recursos naturais: Processos minerários existentes no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Posto isto, diante dos levantamentos realizados, identificou-se um empreendimento 

no segmento de mineração, a empresa Pedreira Três Lagoas Ltda. atuante na 

extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento 

associado.  

Ainda, em consulta ao portal da ANM, constatou-se outros empreendimentos de 

mineração no município, que majoritariamente realizam a extração de areia e argila 
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para fins de produção industrial e construção civil, além da produção de cerâmica 

vermelha. 

3.2.10 Resíduos com Logística Reversa Obrigatória (RLRO) 

Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), a Lei nº 12.305/2010 e seu regulamento Decreto Federal 

nº 7.404/2010 destacam-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos e a logística reversa. 

De acordo com o Ministério de Meio Ambiente (BRASIL, 2019), a logística reversa é 

um "instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada". 

A PNRS estabelece em seu Art. 33, a obrigação de estruturar e implementar o sistema 

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

forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

• Agrotóxicos (seus resíduos e embalagens); 

• Pilhas e baterias; 

• Pneumáticos inservíveis; 

• Óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens); 

• Resíduos de óleos comestíveis;  

• Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

• Produtos eletrônicos e seus componentes;  

• Medicamentos vencidos; 

• Embalagens vazias de agrotóxicos; e  

• Embalagens em geral. 

Salienta-se que a partir do Decreto Federal nº 10.388/2020, os medicamentos 

domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, 

e suas embalagens, fazem parte do sistema de logística reversa obrigatória, contando 
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para isso, com a participação fundamental de fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes e consumidores. 

Atualmente os RLRO contam com um rol de legislações próprias que tratam de seu 

gerenciamento enquanto resíduo dessa forma, apresenta-se a seguir um panorama 

geral desses resíduos no contexto municipal (Quadro 11). 

Quadro 11 − Panorama atual dos sistemas de logística reversa obrigatória. 

PRODUTOS/ RESÍDUOS LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Agrotóxicos, seus 
resíduos e embalagens 

• Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989; 

• Lei Federal nº 9.974, de 6 de junho de 2000; 

• Decreto Federal nº 4.074, 4 de janeiro de 2002; e 

• Resolução CONAMA1 nº 465, de 5 de dezembro de 2014; 

• Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016;  

• Resolução ANTT nº 5.848, de 25 de junho de 2019. 

• Lei Estadual MS nº 2.951, de 17 de dezembro de 2004. 

• Decreto Estadual MS nº 13.433, de 29 de maio de 2012. 

Baterias de chumbo 
ácido 

• Acordo Setorial publicado no DOU de 27 de setembro de 2019; 

• Instrumento Normativo Ibama nº 8, de 30 de setembro de 2012; 

• Resolução CONAMA1 nº 401, de 4 de novembro de 2008.  

Produtos 
Eletroeletrônicos e 
seus componentes 

• Acordo Setorial publicado no DOU2 nº 223, de 19 de novembro de 
2019; e 

• Decreto Federal nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, que replica o 
conteúdo do acordo setorial firmado em 31 de outubro de 2019. 

• Lei Estadual MS nº 3.970, de 17 de novembro de 2010. 

Embalagens de aço 
• Termo de Compromisso assinado em 21 de dezembro de 2018 e 

extrato público DOU de 27 de dezembro de 2018. 

Óleo lubrificante, seus 
resíduos e embalagens 

• Resolução CONAMA1 nº 362/2005; e 

• Acordo Setorial publicado no DOU2 nº 27, de 7 de fevereiro de 2013;  

• Portaria Interministerial nº 475, de 19 de dezembro de 2019; e 

• Termo de Compromisso publicado no DOE3 MS nº 10.332, de 25 de 
novembro de 2020. 

Pilhas e baterias 

• Resolução CONAMA1 nº 401, de 4 de novembro de 2008; e 

• Instrução Normativa Ibama nº 08, de 3 de setembro de 2012; 

• Lei Estadual MS nº 2.233, de 16 de maio de 2001; 

• Lei Estadual MS nº 3.185, de 21 de fevereiro de 2006. 

Pneus 
• Resolução CONAMA1 nº 416, de 30 de setembro de 2009; 

• Instrução Normativa Ibama nº 01, de 18 de março de 2010. 

Lâmpadas 
fluorescentes de vapor 
de sódio e mercúrio e 

de luz mista 

• Acordo Setorial publicado no DOU2 nº 48, de 12 de março de 2015; 

• Resolução CONMETRO nº 01/2016; 

• Lei Estadual MS nº 3.185, de 21 de fevereiro de 2006. 

Latas de alumínio para 
bebidas 

• Termo de Compromisso assinado em 10 de novembro de 2020 e 
extrato público DOU de 12 de novembro de 2020; 

• Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017. 
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PRODUTOS/ RESÍDUOS LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Embalagens em geral 

• Acordo Setorial publicado no DOU2 nº 227, de 27 de novembro de 
2015; e 

• Decreto Estadual MS nº 15.340, de 23 de dezembro de 2019; 

• Resolução SEMAGRO/MS nº 698, de 11 de maio de 2020; 

• Decreto Estadual MS nº 15.488, de 30 de julho de 2020; 

• Resolução SEMAGRO/MS nº 723, de 10 dezembro de 2020. 

• Decreto Estadual MS nº 15.596, de 2 fevereiro de 2021. 

Medicamentos 
vencidos 

• Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005; 

• RDC4 ANVISA nº 44, de 17 de agosto de 2009;  

• RDC4 ANVISA nº 222, de 28 de março de 2018; e  

• Decreto Federal nº 10.388, de 5 de junho de 2020. 

• Lei Estadual MS nº 2.517, de 24 de setembro de 2002. 

Fonte: Autores. 
Nota: (1) Conselho Nacional do Meio Ambiente; (2) Diário Oficial da União (DOU), (3) Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso 
do Sul; (4) Resolução da Diretoria Colegiada. 

De acordo com o Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão de Resíduos 

Sólidos – SINIR, há 12 (doze) sistemas de Logística Reversa implantados, conforme 

ilustrado na Figura 54.  

 
Figura 54 – Tipologias de resíduos com sistema de logística reversa implantados.  
Fonte: SINIR (2021).  

Diante do exposto, na sequência são apresentadas as constatações referentes ao 

diagnosticado in loco no município de Três Lagoas/MS, detalhando como ocorre o 

gerenciamento desses resíduos e seus subprodutos no contexto municipal, bem como 

as iniciativas ligadas ao SLRO que se concretizam ou não no município. 
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3.2.10.1 Pilhas e baterias 

Durante visita in loco, foram identificados dois pontos de recebimento de pilhas e 

baterias, o primeiro locado no Supermercado Abevê Três Lagoas (Figura 55) rua 

Duque de Caxias, Jardim Primaveril, que possui seu sistema próprio de logística 

reversa juntamente com os demais supermercados da rede, com matriz no município 

de Dourados/MS, sendo os resíduos recolhidos encaminhados ao IMAM (Instituto de 

Meio Ambiente de Dourados). 

 
 

Figura 55 − Ponto de recebimento de pilhas e baterias do supermercado Abevê em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

O segundo local trata-se da rede de supermercado Atacadão, que disponibiliza um 

dispositivo para a recepção de pilhas e baterias no interior da loja, que conforme 

constatações in loco, havia impedimentos de visualização do dispositivo, dificultando 

a identificação do mesmo pelos consumidores. 

Em consulta ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos (SINIR, 2020a) verificou-se que em Três Lagoas/MS existe 5 (cinco) 

estabelecimentos registrados como ponto de recebimento de pilhas e baterias, 

conforme o Quadro 12 e a Figura 56.  

Quadro 12 – Postos de coletas de pilhas e baterias em Três Lagoas/MS.  

ID POSTO DE COLETA ENDEREÇO BAIRRO 

01 Atacadão Três Lagoas (237) Avenida Ranulpho Marques Leal, 3680 Distrito Industrial II 

02 
São Francisco Três Lagoas (Loja 

69) 
Avenida Jamil Jorge Salomão, 3807 Dourado 

03 Drogasil - Três Lagoas Av. Antônio Trajano, 461, A Centro 

04 Drogasil - Três Lagoas 2 Av. Doutor Eloy Chaves, 1530 Centro 

05 Sebrae - Três Lagoas Rua Zuleide Peres Tabox, 826 Centro 

Fonte: SINIR (2020b). 
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Figura 56 – Pontos de entrega e coletas de pilhas identificados em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Tais resíduos são gerenciados pela Green Eletron (Gestora para Resíduos de 

Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional) sem fins lucrativos de logística reversa de 

eletroeletrônicos e pilhas que está presente em todo o território nacional, com Pontos 

de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados em diversas redes de varejo para o descarte 

de consumidores domésticos.   
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3.2.10.1Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista 

As discussões quanto ao RLRO de lâmpadas vêm ocorrendo desde 2011, quando da 

criação do Grupo Técnico Temático de Lâmpadas (GTT de Lâmpadas), originando 

diversos tópicos de como seria a implantação do programa de logística reversa, 

elaborando por fim o acordo setorial de lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista, definindo prazos e ações a serem desenvolvidas, bem como 

os atores envolvidos. 

Originou-se, assim, a Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de 

Produtos de Iluminação (Reciclus), uma associação sem fins lucrativos que reúne os 

principais produtores e importadores de lâmpadas com o objetivo de promover o 

SLRO. De modo geral, o objetivo é envolver toda a sociedade e a cadeia produtiva 

em um grande movimento estruturado de coleta de lâmpadas ao final de seu uso e 

promover sua destinação final ambientalmente adequada. 

Durante a visita ao município, identificou-se dois pontos de coleta, um no 

supermercado Atacadão e o outro no supermercado São Francisco, ambos parceiros 

comerciais que funcionam apenas como pontos de coleta, sendo a instalação, o 

recolhimento das lâmpadas e o descarte adequado, de responsabilidade da Reciclus.  

Os coletores possuem as seguintes dimensões: Altura − 1,65m; Largura −1,23m e 

Profundidade de 0,57m. tendo a capacidade de armazenamento de 200 lâmpadas 

tubulares e 600 lâmpadas compactas, conforme Figura 57 a seguir. 
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Figura 57 − Coletores de lâmpadas da Reciclus instalados nos supermercados São Francisco e Atacadão, 
em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Segundo o responsável pelo ponto de recebimento no supermercado Atacadão, eles 

são orientados a colocar os coletores dentro das lojas para que apenas pessoas 

físicas façam o descarte das lâmpadas controlando, assim, o limite de entrega por 

pessoa. 

3.2.10.2 Eletroeletrônicos e seus componentes 

De acordo com o diagnosticado in loco, o município através da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) firmou parceria com a empresa Chaves 

Ambiental em 2019 e 2020 a fim de realizar a coleta dos resíduos eletrônicos. Além 

disso, foram disponibilizados pontos de coleta para recepcionar o material. A Figura 

11 abaixo, apresenta o folder da ação organizada pela empresa Chaves Ambiental, 

em parceria com a SEMEA, no ano de 2019 e 2020, com objetivo de dar o correto 

descarte para aparelhos e acessórios eletrônicos sem utilização. 
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Figura 58 − Material informativo do evento realizado pela empresa Chaves Ambiental em 2019 e 2020, com 
o apoio da SEMEA e do Sindicato Rural de Três Lagoas. 
Fonte: PMTL (2019c) e PMTL (2020). 

O recolhimento foi realizado na Avenida Congro em frente ao Departamento de 

Tributação na antiga linha férrea, para o qual foi disponibilizado pela empresa 

caminhões para receber os seguintes materiais: CPU’s; TV e monitores de tubo; placa 

mãe; notebooks; TV LCD; nobreaks; impressoras, celulares; telefone/fax; mouses; 

teclados; cabos de rede; micro-ondas; forno elétrico; bebedouros; máquinas de lavar; 

além de rádios; DVD e home theater; geladeiras, dentre outros. Na ocasião, não foram 

aceitas lâmpadas, pilhas e baterias. Destaca-se a presença da SEMEA, juntamente 

com a equipe de Educação Ambiental, reforçando a ação e orientando sobre a coleta 

seletiva e riscos de queimadas.  

Conforme notícia divulgada no website da PMTL (17/12/2019), na campanha de 2019 

foram recolhidos 4.810 kg de material (Figura 59).  
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Figura 59 – Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico realizado em 2019. 
Fonte: SEMEA (2019).  

Ainda, em consulta ao portal da Abree (Associação Brasileira de Reciclagem de 

Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos) foi verificado quatros pontos de recebimento de 

resíduos eletroeletrônicos e componentes no município de Três Lagoa/MS, todas 

situadas no centro da cidade (Quadro 13 e Figura 60).  

Quadro 13 – Postos de coletas de resíduos eletroeletrônicos e componentes em Três Lagoas/MS. 

ID POSTO DE COLETA ENDEREÇO BAIRRO 

01 Fibra Telecom R. João Carrato, 308 Centro 

02 EBV - Felian SAT  R. Paranaíba, 327 Centro 

03 OLJ Celulares Av. Antônio Trajano, 152 Centro 

04 Magazine Luiza - Filial 194 R. Paranaíba, 555 Centro 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Figura 60 – Principais locais de entrega e coleta de eletroeletrônico identificados em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Tais resíduos são gerenciados pela Abree, entidade sem fins lucrativos, que tem como 

missão, definir e organizar o gerenciamento de resíduos sólidos dos associados, 

implementando sistemas coletivos de logística reversa de larga escala.   
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3.2.10.3 Pneumáticos inservíveis (Pneus) 

No que concerne aos resíduos pneumáticos, o Brasil conta com um programa já 

implantado de logística reversa de pneus inservíveis através da ReciclANIP. Esta está 

inserido em todos os estados brasileiros, inclusive no estado do Mato Grosso do Sul, 

havendo a parceria entre fabricantes de pneus, possibilitando a coleta e a destinação 

correta destes materiais (MMA; IBAMA, 2021).  

Sendo assim, foi identificado um posto de coleta no município de Três Lagoas/MS 

através da ReciclANIP e no sistema de controle do IBAMA aponta a existência de dois 

pontos de coletas de pneus inservíveis declarados por fabricantes e importadores de 

pneus novos (Quadro 14 e Figura 61).  

Quadro 14 – Pontos de coleta de pneumáticos inservíveis em Três Lagoas/MS.  

POSTO DE COLETA ENDEREÇO CAPACIDADE FONTE 

Loja Paulo Pneus 
Av. Capitão Olinto Mancini, 2.710 – Jd. 
Alvorada 

100 unid. IBAMA 

Três Lagoas 02 – 
Galpão ReciclANIP 

Rua Egídio Thomé, 5.562 – Jupiá 2.000 unid. 
IBAMA/ 

ReciclANIP 

Fonte: MMA; IBAM (2021), RECICLANIP (2020).  
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Figura 61 - Pontos de entrega e coletas de pilhas identificados em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Diante disso, a PMTL assumiu a responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos 

pneumáticos, de modo a evitar seu descarte incorreto. Assim, o Ecoponto de Pneus 

(Figura 62) fica localizado na rua Egídio Thomé, nº 5562, nas dependências do Centro 

de Controle de Zoonoses (CCZ) de Três Lagoas/MS. O local consiste, basicamente, 

em uma pequena área ao fundo do CCZ com um balcão de armazenamento, onde o 

encarregado pela manutenção e operação do ecoponto realiza a separação dos 
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pneus. A coleta ocorre a cada 15 dias (em média), sendo de encargo da empresa 

ReciclANIP. 

  

  
Figura 62 − Ecoponto de pneus nas dependências do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Três 
Lagoas/MS (A) Recebimento de carga de pneus. (B) Barracão de recebimento dos pneus. (C) Barracão de 
acondicionamento dos pneus. (D) Logo de entrada do Ecoponto de pneus.  
Fonte: Autores. 

A partir de vistorias técnicas realizadas entre janeiro e junho de 2021, verificou-se que 

o volume de resíduos recebido supera a capacidade do galpão. Em consequência 

disso, os retalhos e pneus de grande porte são mantidos do lado de fora, sujeitos às 

intempéries, além dos pneus de empilhadeiras que não são coletados pela empresa 

responsável, sendo acumulados a céu aberto. Além disso, observou-se a necessidade 

de manutenção no telhado e no alambrado, bem como no terreno entorno do galpão. 

3.2.10.4 Óleos lubrificantes e embalagens plásticas 

A ABNT NBR 10.004/2004, em seu Anexo A - código F130, indica que os óleos 

lubrificantes são de características perigosas, necessitando de uma gestão adequada 

em seu manuseio, acondicionamento temporário e destinação final ambientalmente 

adequada. 

A Resolução CONAMA nº 362/2005, alterada pela Resolução nº 450/2012, que dispõe 

sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado, estabelece o princípio da responsabilidade compartilhada, em que o 

(A) (B) 

(C) (D) 
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produtor, o importador, bem como o gerador de óleo lubrificante são responsáveis 

pelo recolhimento e destinação final desses resíduos.  

O produtor e o importador de óleo lubrificante devem coletar, ou garantir a coleta, e 

dar destinação final ao óleo lubrificante usado ou contaminado, respeitando a 

proporção do óleo lubrificante acabado que colocarem no mercado. As metas 

progressivas, intermediárias e finais dessa coleta são definidas pelo Ministério do 

Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, em ato conjunto (portaria).  

A prática tecnicamente recomendada para evitar a contaminação ambiental é o envio 

do óleo lubrificante usado para reciclagem e recuperação de seus componentes úteis, 

por meio de um processo industrial conhecido como rerrefino, cujos contaminantes 

são removidos, conferindo a estes, características de óleos básicos. 

A coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado é efetuada em estabelecimentos 

geradores dispersos em todo o território nacional, sendo esses pontos de coleta, os 

postos de combustíveis (serviços de troca de óleo, posto revendedor, posto de 

abastecimento) oficinas mecânicas, concessionárias de veículos, indústria e demais 

segmentos. 

No município de Três Lagoas/MS foi constatado a coleta nos postos da Petrobras e 

da Shell (Posto 7 Mares) e em demais oficinas mecânicas e estabelecimentos. Por 

meio do levantamento de informações em alguns estabelecimentos (postos de 

combustíveis e oficinas) observou-se que estes promovem o acondicionamento em 

latões, tambores metálicos e caixas de papelão para retirada armazenados em local 

protegido, onde são depositadas embalagens vazias de óleos lubrificantes, papéis e 

papelões contaminados, filtros e estopas, panos e EPIs, como mostra a Figura 13.  
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Figura 63 − Formas de acondicionamento dos locais geradores de óleos lubrificantes e suas embalagens 
em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Nas duas redes de postos de combustíveis visitadas, a coleta do óleo lubrificante é 

realizada pela empresa Lwart periodicamente. Segundo a responsável pelo posto de 

combustível 7 Mares, a coleta ocorre semanalmente, em datas acertadas em contrato, 

no entanto, se houver pouco óleo no tanque de armazenamento a empresa não realiza 

a retirada.  

Em relação as embalagens de óleo lubrificante e resíduos provenientes da troca e 

manipulação do óleo, em ambos as redes de combustível a coleta é realizada pela 

empresa Eco Suplly semanalmente. 

3.2.10.5 Embalagens em geral 

O Acordo Setorial para a Implantação de sistema de logística reversa de embalagens 

em geral –foi assinado no 25 de novembro de 2015 (D.O.U de 27/11/2015) e tem como 

objetivo de garantir a destinação final ambiental adequada das embalagens 

compostas de papel e papelão, plástico, alumínio, aço, vidro e pela combinação de 

materiais, como por exemplo as embalagens cartonadas longa vida.  

Como ações e metas a serem alcançadas com a implementação do sistema de 

logística reversa de embalagens em geral, prevê que o consumidor deve separar as 

embalagens (resíduos sólidos secos) dos resíduos úmidos, encaminhar para os PEVs 

ou disponibilizá-los para coleta seletiva. Estes materiais secos serão coletados e 

transportados, prioritariamente, para Cooperativas (aquelas apoiadas pelos 

fabricantes e importadores de produtos comercializados em embalagens) ou pelo 

Comércio Atacadista de Materiais Recicláveis, que por sua vez farão a separação dos 
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diferentes tipos de materiais recicláveis de eventuais impurezas e outros materiais não 

recicláveis para a destinação ambientalmente adequada.  

De acordo com o Relatório Técnico: Ações realizadas no Período entre Fases de 

2019, no Estado do Mato Grosso do Sul apresentava 7 (sete) municípios com 

cooperativas e associações de catadores (triagens) apoiada pela Coalizão de 

Embalagens em 2019, porém não inclui o município de Três Lagoas/MS que, 

independentemente do apoio da Coalizão de Embalagens realiza o processo de 

triagem de resíduos recicláveis secos, conforme apresentado no item 3.2.1.3 

(pág. 55).  

3.2.10.6 Embalagens vazias de agrotóxicos 

A Lei Federal nº 7.802/1989, alterada pela Lei Federal nº 9.974/2000 e regulamentada 

pelo Decreto Federal nº 4.074/2002, define que as empresas produtoras e 

comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela 

destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e 

comercializados, após a devolução pelos usuários, e pelos produtos apreendidos pela 

ação fiscalizatória, além dos impróprios para utilização ou em desuso com vistas à 

sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as normas e instruções dos 

órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes (Lei Federal nº 9.974/2000, 

Art. 6º - § 5º). 

Segundo a Lei Federal nº 9.974/2000, em seu Art. 6º - § 2º, os usuários de 

agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução das embalagens 

vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de 

acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, 

contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, 

podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde 

que autorizados e fiscalizados pelo órgão competente. 

Ainda conforme o parágrafo único do Art. 19 da referida lei, as empresas produtoras 

e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis por 

implementar, em colaboração com o Poder Público, programas educativos e 

mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos 

usuários. 
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Em âmbito sul-mato-grossense, há a Lei Estadual nº 2.951/2004, a qual dispõe sobre 

o uso, a produção, a comercialização e o armazenamento dos agrotóxicos, seus 

componentes e afins, sendo regulamentada pelo Decreto Estadual nº 12.059/2006. 

Ainda, a Política Municipal de Resíduos Sólidos incube ao fabricante, ao importador, 

ao distribuidor ou ao comerciante de agrotóxicos e afins o manejo de seus resíduos, 

bem como de suas embalagens. 

O inpEV, instituto criado em 2002, tornou-se referência no setor agrícola no que 

concerne à promoção da correta destinação das embalagens vazias de agroquímicos. 

Está sediado em São Paulo e integra o Sistema Campo Limpo, no qual atua como 

núcleo de inteligência e é responsável pela operacionalização da logística reversa das 

embalagens em todo o país. Assim, fabricantes, canais de distribuição e poder público 

têm papéis e responsabilidades específicas no fluxo de funcionamento do programa, 

definidas por lei Figura 64. 

 
Figura 64 – Fluxograma do Sistema Campo Limpo: ciclo da logística reversa das embalagens vazias de 
agrotóxicos no Brasil. 
Fonte: Autores, a partir de SINIR (2020). 

Além disso, conforme a Lei Municipal nº 3.626/2019, Art.19, é de responsabilidade 

dos estabelecimentos rurais, o gerenciamento dos resíduos por ele gerados, tendo 

em vista as normas sobre resíduos agrotóxicos vencidos, proibidos, apreendidos, 

classificados como perigosos, bem como suas embalagens. Sobre os resíduos 

inorgânico, em destaque as embalagens vazias de agrotóxicos, ver o item 3.2.10.6. 
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Nesse sentido, em conformidade com as legislações vigentes, a Associação Três-

Lagoense de Revendas Agrícolas (ATRA) está localizada no Distrito Industrial (Figura 

65) e trata-se de uma unidade de recebimento para o gerenciamento das embalagens 

vazias de agroquímicos existentes em Três Lagoas/MS, no que se refere ao 

acondicionamento, coleta e transporte, onde os usuários/consumidores podem 

destinar as embalagens vazias para o armazenamento até a coleta realizada pelo 

InpEV que transporta os resíduos até a central em Bilac/SP, na qual será realizado o 

processamento dos materiais recebidos.  
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Figura 65 – Localização do local de entrega de embalagens vazias de agrotóxicos – ATRA em Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

O posto de recebimento se localiza em área cercada, devidamente trancada para 

impedir o acesso de pessoas não autorizadas, no entanto, não apresenta guarita de 

segurança tampouco vigilância, conforme verificado em visitações técnicas. O galpão 

é divido em dois para a separação dos resíduos laváveis (volumosos) e não laváveis, 

os quais são recebidos mediante severo controle. Sendo assim, as embalagens 

recebidas das empresas agrícolas e produtores rurais são segregadas no local e 

armazenadas, por cerca de uma semana, até a coleta, que não tem frequência 
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definida. De acordo consulta ao Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, a 

unidade possuía uma Licença de Operação nº 165/2011 com vencimento até abril de 

2015 para posto de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos de porte 

médio, não identificado até o presente momento (novembro/2021) o registro de novo 

processo de licenciamento da atividade.  

Vale ressaltar que os resíduos agrícolas são classificados como perigosos, sendo 

essencial a utilização de EPIs por parte dos funcionários responsáveis por seu 

manejo, o que ocorre parcialmente e somente durante o carregamento e manuseio 

das embalagens, conforme observação in loco na Figura 66. 

  
Figura 66 − Posto de recebimento da ATRA com galpão de acondicionamento das embalagens (A). (B) 
Embalagens vazias acondicionadas. 
Fonte: Autores. 

3.2.10.7 Medicamentos vencidos 

De acordo com a classificação dos RSS emitida pela RDC ANVISA nº 222/2018 e 

Resolução CONAMA nº 358/2005, mencionada no subcapítulo 3.2.4 (pág.81), os 

medicamentos vencidos enquadram-se no Grupo B (químicos), cujos resíduos podem 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxidade.  

O descarte desses medicamentos diretamente no solo, com ou sem suas 

embalagens, bem como o lançamento desses resíduos na rede pública de esgoto, 

podem contaminar o solo, as águas superficiais, como em rios, lagos e oceanos e 

águas subterrâneas, nos lençóis freáticos. Essas substâncias químicas, quando 

expostas a condições adversas de umidade, temperatura e luz podem transformar-se 

(A) (B) 
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em substâncias tóxicas e afetar o equilíbrio do meio ambiente, alterando ciclos 

biogeoquímicos, interferindo nas teias e cadeias alimentares (PINTO et al., 2014). 

O Decreto nº 10.388/2020, que regulamenta o § 1º do caput do Art. 33 da Lei nº 12.305 

e institui o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em 

desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens após 

o descarte pelos consumidores, estabelece a responsabilidade dos comerciantes pela 

definição dos pontos de descarte de medicamentos em que os consumidores devem 

descartá-los e onde será o armazenamento primário desses resíduos. 

Os distribuidores, por sua vez são responsáveis por custear a coleta nos pontos de 

armazenamento primário e transporte até os pontos de armazenamento secundário e 

os fabricantes e importadores deverão custear o transporte dos medicamentos dos 

pontos de armazenamento secundário até os locais de destinação final 

ambientalmente adequada. 

Segundo informações oriundas da PMTL, o município dispõe de displays em quase 

todas as unidades de saúde para o recolhimento de medicamentos vencidos (Figura 

67-C). Tal iniciativa vem sendo promovida pela SEMEA e Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) junto a empresa Sancristo Ambiental, e já coletaram mais de 190 quilos 

de medicamentos vencidos em 2020, demonstrando a adesão primordial da 

população. 

Quanto aos medicamentos vencidos oriundos de estabelecimentos privados, foi 

verificado que esses devem ser destinados pelos próprios comércios geradores por 

meio de empresas licenciadas que deem a destinação final ambientalmente adequada 

a estes materiais. Em levantamento in loco constatou-se que algumas redes de 

farmácias/drogarias (Farmácia Odeon e Drogasil − Figura 67) recebem medicamentos 

vencidos e/ou resíduos correlatos dos consumidores. Já informações a respeito da 

empresa que realiza a coleta e o encaminhamento para adequada destinação final, 

estas não puderam ser obtidas devido à ausência do responsável pela logística no 

momento da visita. 
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Figura 67 − Localização dos displays. (A) Ponto de recolhimento da Drogasil. (B) Ponto de recolhimento da 
farmácia Odeon. (C) Ponto de recolhimento das unidades de saúde. 
Fonte: Autores. 

3.2.10.8 Resíduos de Óleos Comestíveis 

Os resíduos de óleos comestíveis são os utilizados no preparo de alimentos, 

geralmente de origem vegetal e considerados altamente poluentes, sendo estimado 

pela SABESP (2021) que 1 litro deste resíduo é capaz de contaminar 25 mil litros de 

água. 

Ao lançar o óleo de cozinha na pia, vaso sanitário ou ralo, o resíduo acumula-se nas 

paredes dos canos e retém outros materiais que passam pelo local. Além de 

entupimento, haverá "infarto" do sistema de esgoto com sérios problemas para 

manutenção das redes e custos mais altos para fazer consertos e reparos. Os custos 

do tratamento de água também aumentam, sendo a solução, programas de 

conscientização e reciclagem do óleo. 

De acordo com o levantamento in loco, identificou-se um único ponto de coleta 

localizado no supermercado São Francisco (Figura 68−A), que integra o programa 

Recicla Óleo, iniciativa criada pela rede de supermercados ao qual a unidade 

pertence. Demais informações a respeito da empresa responsável pela coleta e 

destinação final adequada, não souberam ser informadas. De acordo com moradores 

locais, havia outras iniciativas semelhantes no município, porém atualmente não estão 

mais presentes.  

Durante a visitação, havia ao lado do tambor de recolhimento de óleo comestível do 

supermercado São Francisco, um ponto de coleta para esponjas de lavar louças 

(A) (C) (B) 
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usadas (Figura 16−B), também de iniciava criada pela rede de supermercados, sendo 

informado a equipe, que o display havia recém-chegado e por este motivo ainda não 

teria iniciado a coleta. 

  
Figura 68 − Ponto de recolhimento do óleo de cozinha e da esponja usada do supermercado São Francisco 
de iniciativa da rede de supermercado em Três Lagoas/MS. (A) Tambor de recolhimento de óleo comestível 
e (B) Ponto de coleta de esponjas usadas. 
Fonte: Autores. 

(A) (B) 
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4 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS E/OU LOCAIS 

COM RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS 

A manutenção de práticas inadequadas, seja na gestão e/ou no gerenciamento dos 

resíduos sólidos, pode ocasionar danos ambientais, sociais e econômicos 

significativos à população envolvida, uma vez que se trata de uma das vertentes do 

saneamento básico, cujos serviços refletem diretamente na qualidade ambiental e na 

saúde da população. 

Notadamente, um exemplo de grande impacto negativo advindo de práticas incorretas 

nos mecanismos que compõem o manejo diz respeito à disposição irregular de 

resíduos sólidos, podendo ocasionar a proliferação de vetores que contribuem para a 

disseminação de doenças, o que consequentemente ocasiona aumento nos custos 

ao poder público para tratamento destas. Além da saúde pública, os prejuízos ao meio 

ambiente podem ser graves, resultando na contaminação de mananciais, solo, ar, a 

geração de passivos ambientais, os quais necessariamente deverão ser submetidos 

a ações pautadas em aspectos técnicos para mitigar os prejuízos causados. 

Segundo informações e vistorias realizadas in loco, identificou-se 3 (áreas) área de 

passivo ambiental ou com risco de contaminação por atividade de disposição final de 

resíduos sólidos no município de Três Lagoas/MS, conforme listado no Quadro 15. 

Quadro 15 - Área de passivo ambiental ou com risco de contaminação pela disposição final de resíduos 
sólidos identificada no município de Três Lagoas/MS. 

ÁREA LOCALIZAÇÃO COORDENADAS  RESÍDUOS DISPOSTOS 

Área do antigo lixão BR-158/ MS-395 
Lat. 20°53'59.17"S / 

Long. 51°45'26.19"O 
RSD 

Aterro sanitário BR-158/ MS-395 
Lat. 20°53'50.20"S /  

Long. 51°45'27.19"O 
RSD 

Buracão do Jupiá R. Jupiá, S/N 
Lat. 20°47'45.99"S /  

Long. 51°39'31.61"O 
RCC, RVol e RV 

Nota: A área do antigo lixão e o aterro sanitário são contiguas, sendo assim as coordenadas são dos locais de disposição dos 
resíduos na área do empreendimento.  
Fonte: Autores. 

4.1 ANTIGO LIXÃO MUNICIPAL 

A área total do antigo lixão municipal (Figura 70) possui 2,27 km² (Estudo Ambiental 

Preliminar – EAP, 2005) e está localizada na mesma área da operação do atual Aterro 

Sanitário do município, localizado a 13,0 km do centro da cidade (ver 4.3 - Figura 71).  
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A área do antigo vazadouro a céu aberto ou lixão (Figura 69), de acordo com o Plano 

de Gerenciamento Ambiental (PGA, 2009), foi utilizado pela Prefeitura Municipal Três 

Lagoas/MS com uma área de empréstimo de solo e em 1998 utilizou-se dessa para a 

disposição de resíduos sólidos urbanos, que funcionou como local de disposição 

inadequada por 11 (onze) anos, encerrando suas atividades em 2009 com a 

implantação do aterro sanitário, conforme apontado pelo Plano de Gerenciamento 

Ambiental elaborado para a obtenção da Licença de Operação – LO do aterro sanitário 

(2009). 

 
Figura 69 – Localização da área do antigo Lixão do município de Três Lagoas/MS que possui PRADE-RS.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Durante os projetos de licenciamento ambiental para a operação do aterro sanitário, 

foi apresentado o Plano de Recuperação de Área Degradada por Disposição Final de 

Resíduos Sólidos (PRADE-RS) do vazadouro a céu aberto (lixão) (Figura 70). 

Conforme apontado no estudo, a área encontrava-se totalmente degradada e para a 

minimização dos impactos ambientais causados pela má disposição final dos 

resíduos, previa a realização de obras com o objetivo de recuperar a ambientalmente 

o local. 

 
Figura 70 – Área do antigo lixão na atual área do Aterro Sanitário na qual foi realizado o PRADE-RS.  
Fonte: Autores.  

Alguma das obras realizadas foram:  

• Drenos horizontais de percolado que conduz o percolado gerado e 

direcionando para uma elevatória; 

• Drenos verticais para remoção de gás formados no interior do maciço de 

resíduos;  

• Cobertura superior com terra vegetal com a finalidade de acabar com o mal 

cheiro gerado e minimizar a penetração de águas pluviais no maciço; 

• Cobertura do maciço com grama para evitar a ocorrência de processos erosivos 

e garantir a estabilidade dos taludes; 

• Execução de drenagem superficial para evitar a permanência de águas pluviais 

no maciço de resíduos, evitando o aumento de líquidos percolados e, 

consequentemente, sua percolação no maciço e no solo.  

4.2 BURACÃO DO JUPIÁ 

A área do passivo ambiental está localizada no perímetro urbano de Três Lagoas/MS, 

próxima aos bairros Vila Piloto e Bosque das Araras, à leste do perímetro urbano 

PRADE-RS 
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municipal e possui cerca de 14,700 hectares (Figura 71). O acesso à área se dá pela 

Rua Jupiá, que se encontra asfaltada, mais especificamente no final da Avenida 

Egídio Thomé. 

 
Figura 71 – Localização da área do Buracão do Jupiá em Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Na área do Buracão do Jupiá é realizada a recepção de cargas compostas 

predominantemente por Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos 

(RVol), independentemente do tipo de gerador (pequeno ou grande) e do volume 
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(pequeno ou grande). Isto é, não há pesagem dos veículos e qualquer indivíduo e/ou 

instituição pode realizar o descarte de RCC e RVol no local. 

Segundo informações colhidas junto à Prefeitura referente ao Processo 

nº 02043.000441/03-91 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), a área do Buracão do Jupiá foi utilizada como área de 

empréstimo pela CESP na construção da Usina Engenheiro Souza Dias – Jupiá e 

depois cedida para o Poder Público. Em 2004, o passivo ambiental era caracterizado 

por processos erosivos advindos da exaustiva extração de solos Figura 72. 

  
Figura 72 – Área do Buracão do Jupiá degradada pela extração de solo em 2003. 
Fonte: PMTL (2021c).  

Inicialmente, foi possível observar pontos de acúmulo de resíduos sólidos na área, os 

quais eram depositados clandestinamente e de maneira desorganizada por 

moradores e empresários locais. Em 2010, a disposição deixa de ser dispersa, 

concentrando-se na parte sudoeste do terreno, em volumes maiores, consequência 

provável do boom econômico da indústria de construção civil no município de Três 

Lagoas/MS. Neste ano, ocorreu evolução da área verde do local, além do afloramento 

do lençol freático devido a cortes no terreno realizados na atividade de extração. 

Já em 2013, o terreno apresenta uma divisão característica bem visível, delimitada 

por uma faixa central de resíduos sólidos dispostos na área. O desenvolvimento 

econômico do município e o reconhecimento do passivo como local de disposição, 

pincipalmente de RCC, RV e RVol, se refletem num grande volume de resíduos 

depositados, que passou a servir de aterro para o processo erosivo no local (Figura 

73). 
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Figura 73 – Faixa central de acúmulo de resíduos (foto à direita) e vegetação densa ao fundo (foto a 
esquerda) em 2014. 
Fonte: (PMTL, 2021c)  

Em 2015, há uma recuperação da vegetação da área mais afetada pela erosão, além 

da concentração dos resíduos em extensa faixa ligando os extremos sul e norte da 

área, em região próxima a seu centro. Essa faixa é alargada em 2016, quando os 

limites da área estão bem definidos por vegetação arbórea, arbustiva e gramínea. 

O impacto visual é reduzido em 2018, provavelmente devido à intervenção da PMTL, 

sendo que boa parte dos resíduos expostos foi aterrada, havendo certo controle 

topográfico. Em 2019, a recuperação natural se destaca com a densa presença de 

árvores à leste da área. Percebe-se, ainda, a continuidade das medidas corretivas e 

mitigadoras e, além disso, a partir de 2019 há um controle de acesso ao local com 

inspeção prévia dos resíduos recebidos, sendo rejeitadas cargas com predominância 

de resíduos domiciliares, orgânicos e perigosos. 

Em 2020, há uma diminuição considerável da vegetação local. As medidas de controle 

operacional são mantidas, havendo conformidade aparente dos taludes e cobertura 

maior da parcela exposta dos resíduos. Em 2021, de acordo com a empresa que 

realiza a fiscalização verificação dos contratos – Houer Concessões (julho de 2021 - 

Figura 74), os resíduos que são encaminhados para a área em caçambas e 

carroceiras dificultam a identificação dos resíduos que são permitidos para o descarte 

no local. 
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Figura 74 – Operação da área do Buracão do Jupiá em 2021.  
Fonte: Autores.  

Diante das preconizações legais da Resolução CONAMA nº 307/02 e suas alterações, 

bem como das determinações da Lei Municipal nº 3.388/2018, a Prefeitura Municipal 

de Três Lagoas/MS (PMTL) instalou a atividade de recepção, triagem, 

armazenamento e disposição de Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos 

Volumosos (RVol) e Resíduos Verdes (RV) no local. Apesar dos diversos trâmites de 

licenciamento realizados entre 2011 e 2012, sem continuidade, em 2021 o Buracão 

do Jupiá iniciou um novo processo de licença ambiental para a operação de uma Área 

de Transbordo e Triagem (ATT) de resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

com Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil (UBRCC) de 

Classe A. 

Conforme os estudos realizados na área (PMTL, 2021), da área total do Buracão do 

Jupiá aproximadamente 8,60 hectares correspondem à parte do terreno caracterizada 

como potencialmente afetada, ou seja, contaminação direta pela disposição de 

resíduos sólidos. Assim, tem-se um total de 6,097 hectares de áreas remanescentes, 

que carecem de outras medidas estruturais, tais como: o retaludamento e controle de 

erosão.  

Destaca-se que durante todo o período de disposição dos resíduos, não foi realizado 

processo algum de impermeabilização e drenagem. Portanto, considerando a 

existência de matéria orgânica identificada em camadas antigas do solo durante a 

investigação confirmatória, poderá ocorrer infiltração de percolado no solo. 

Ainda, em levantamento realizado pela PMTL, verificou-se a carência de manutenção 

periódica na conformação geométrica dos taludes, visto que esses apresentavam 

altas inclinações em alguns trechos, fator propício à instabilidade do maciço. Em 
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conformidade com isso, inspeções de vistoria em campo apontam a existência de 

diversos pontos de erosão e desmoronamento em regiões de áreas remanescentes. 

Além disso, em decorrência do uso original do local, há amplo desnível entre os 

terrenos do entorno e a frente de operação, chegando até 10,0 metros. 

Considerando que o uso irregular da área para disposição de resíduos sólidos iniciou 

entre 2004 e 2005 e que, até o ano de 2018, ocorria sem controle algum, os resultados 

da análise do solo evidenciam que, no geral, a qualidade do solo da área não foi 

significativamente impactada frente ao período que ela vem sendo utilizada. Isso pode 

ser indicativo da predominância de RCC, RVol e RV no que tange aos resíduos 

historicamente e atualmente dispostos no local. 

Neste passivo ambiental, conforme informações do controle de acesso, estima-se a 

circulação diária de 107 veículos (média referente à última semana de março de 2020), 

e uma recepção média de resíduos de 400,32 m³/dia, os quais são submetidos a um 

manejo simples, sem atendimento a normativas específicas. 

A Tabela 5 aponta a estimativa das diferentes tipologias de resíduos sólidos dispostas 

na área diariamente. Analisando-a, observa-se maior representatividade de RCC 

depositados na área (67,09 % do total, em média), com maior predominância de 

Classe A e Classe B (madeiras). Os RVol e RV representam em média 32,91% dos 

resíduos sólidos depositados no local, com maior predominância de resíduos de poda 

(galharias, folhas, restos de roçada e aparas de arbustos). 

Tabela 5 – Estimativa dos quantitativos e tipologias de resíduos sólidos depositados diariamente no 
Buracão do Jupiá em 2020. 

TIPOLOGIA 

DE RESÍDUOS 
CLASSIFICAÇÃO COMPOSIÇÃO TÍPICA PREDOMINÂNCIA 

QUANTIDADE 

(M³/DIA) 
% 

Resíduos da 

Construção 

Civil (RCC) 

Classe A  

Entulhos, concreto, alvenaria 

e argamassa, areia, pedras, 

argila e solos em geral 

Alta 

268,59 67,09 

Classe B 

Madeira (vigas, pallets, cabos, 

sarrafos, tábuas, blocos, 

ripas, batentes, pranchas e 

escoras) 

Alta 

Sacaria de embalagens, 

aparas de tubulações, Isopor 

(EPS) 

Baixa 

Gesso de revestimento, 

placas acartonadas e 

artefatos em geral 

Média 
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TIPOLOGIA 

DE RESÍDUOS 
CLASSIFICAÇÃO COMPOSIÇÃO TÍPICA PREDOMINÂNCIA 

QUANTIDADE 

(M³/DIA) 
% 

Classe C 

Rejeitos em geral 

Como estopas, lixas, panos e 

pincéis 

Baixa 

Classe D 
Perigosos (solventes e tintas, 

telhas de amianto) 
Rara 

Resíduos 

Volumosos 

(RVol) 

Podas 
Galharias, folhas, restos de 

roçada, aparas de arbustos 
Alta 

131,73 32,91 

Recicláveis 
Plástico, papelão, papéis, 

metais, isopor 
Rara 

Rejeitos 

Colchões, tecidos, estofados, 

espumas, resíduos de 

varrição 

Rara 

Resíduos 

Verdes (RV) 
Resíduos verdes 

Galhos, folhas e resíduos 

verdes gerados na execução 

dos serviços públicos de poda, 

capina e roçada 

Alta 

TOTAL 400,32 100% 

Fonte: Autores. 

Das problemáticas recorrentes no local, além das irregularidades já referidas, 

menciona-se: 

• O acesso irregular de catadores ao local; 

• O excesso de poeira e material particulado na área de disposição, que pode 

dificultar o tráfego de veículos, prejudicando a visibilidade, além de trazer danos 

ao sistema respiratório dos funcionários que estão expostos constantemente. 

Em decorrência disso, acordou-se com a prefeitura o umedecimento das vias 

três vezes por semana, principalmente em época de estiagem, no entanto, esta 

ação não foi verificada nas vistorias técnicas; 

• Descarte de resíduos eletroeletrônicos destinados em meio às demais 

tipologias de resíduos recebidas; 

• Precariedade das estruturas, como a guarita que não é estruturada, tampouco 

fechada.  

• Ausência de vigilância e falta de segurança; 

• Existência de cercamento parcial do local; 

• A prática de alguns moradores do entrono de atear fogo nos resíduos 

acumulados, infringindo o Código Municipal de Resíduos Sólidos (Lei Municipal 

nº 3.388/2018), e configurando crime ambiental, conforme a Lei Federal 

nº 9.605/1998; 
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• Disposição irregular de resíduos na entranha do local, mesmo com áreas 

designadas para tal; e 

• Persistência da prática de descarte de resíduos sólidos domiciliares 

Por fim, fica evidente a necessidade de ações para adequação do Buracão do Jupiá, 

haja vista as determinações da PNRS, da Política Municipal de Resíduos Sólidos (Lei 

Municipal nº 3.388/2018), bem como da Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC), no que tange ao manejo de resíduos sólidos e à proteção da saúde pública 

e da qualidade ambiental. Além disso, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 

elenca a recuperação de áreas degradadas e a proteção de áreas ameaçadas de 

degradação dentre seus princípios. 

Como mencionado, a PMTL já apresentou ações no sentido da regularização e 

recuperação deste passivo ambiental, como o estudo de viabilidade técnica e 

econômica de readequação do Buracão do Jupiá para implantação de Área de 

Transbordo e Triagem de RCC e RVol (ATT)7 com Unidade de Beneficiamento de 

RCC – Classe A. Essa modelagem buscou ofertar solução técnica de engenharia para 

a adequada destinação e disposição dos RCC e RVol, analisando as alternativas para 

a implantação e operacionalização dos serviços mencionados.  

Seguiu-se a premissa de que, após adotadas as devidas medidas saneadoras para 

remediação e recuperação da área do Buracão do Jupiá, o local possa abrigar, como 

uso futuro, as infraestruturas aludidas caso esta alocação seja entendida como a mais 

viável. 

4.3 ATERRO SANITÁRIO 

O Aterro Sanitário de Três Lagoas/MS, conforme exposto no item 3.2.1.5, tem a 

capacidade de recebimento acima de 80t/dia de resíduos de Classe II-A gerados no 

município. Tal infraestrutura é classificado como área de passivo em decorrência das 

atividades realizadas no local, sobretudo por causa dos problemas ambientais 

vinculados a disposição de resíduos, que em caso de falta de medidas de controle em 

seu manejo, conferem risco de contaminação do solo e das águas. Para ilustrar a 

 
7 Área de Transbordo e Triagem de RCC e RVol (ATT): área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos 
volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual transformação e posterior remoção 
para destinação adequada, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (ABNT, 2004b). 
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célula de disposição de resíduos em operação e o sistema de tratamento de percolado 

do aterro sanitário, elaborou-se a Figura 75, que ainda apresenta a localização da 

área do antigo lixão desativado na área.  

 
Figura 75 – Área do Aterro Sanitário Municipal de Três Lagoas/MS com destaque nas áreas de operação 
da célula, sistema de tratamento de percolado e antiga área de disposição de resíduos (lixão) desativada.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Ressalta-se que a área possui 4 (quatro) poços de monitoramento das águas 

subterrâneas, tanto para monitorar as atividades do aterro sanitário como o vazadouro 

a céu aberto (lixão) desativado, que em atendimento a NBR 15.495-1:2007, durante a 
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vida útil do aterro sanitário e nos 20 anos subsequentes ao encerramento das 

atividades de disposição final de resíduos (ver também item 3.2.1.5, pág. 66).  

O aterro sanitário funciona 24 horas para o recebimento dos caminhões coletores, 

visto que a coleta convencional ocorre nos períodos diurno e noturno. Conta com uma 

guarita para o controle de entrada e saída de veículos e pessoa com balança 

rodoviária, cercamento, cortina arbórea e sinalização quanto a proibição de entrada 

de pessoas não autorizadas na área. Além das estruturas para escritório, 

almoxarifado, limpezas dos caminhões, tanque de combustível para o uso pelos 

funcionários e para a operação da atividade. 

Atualmente, a área possui um sistema de tratamento de percolado com lagoas, que 

totalizam 4 (quatro) lagoas, composta por tanque de equalização, lagoas anaeróbias 

e lagoa facultativa (Figura 76), para as quais é destinado todo o chorume drenado da 

célula de disposição.  

 
Figura 76 – Sistema de tratamento de chorume do aterro sanitário.  
Fonte: PMTL, (2016). 

Destaca-se que no município de Três Lagoas/MS existe outro aterro sanitário 

denominado Central de Tratamento de Resíduos – CTR Buriti localizado na BR-262 

distante aproximadamente 80 km da sede urbana de Três Lagoas/MS em direção à 

sede urbana de Água Clara/MS. Este empreendimento privado realizada a disposição 

final de resíduos industriais e perigosos gerados, principalmente, por indústrias, 

oficinas, dentre outros (ver item 3.2.6, pág. 92).  

Este subcapítulo apresentou os aterros sanitários como possíveis passivos ambientais 

por tratar de atividades que podem causar danos ao meio ambiente se não operado 

adequadamente e com risco de contaminação devido à disposição inadequada de 
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resíduos sólidos. Diante disso, tais atividades merecem atenção, ainda que não 

apresentem impactos ambientais negativos para evitar que futuros prejuízos 

ambientais.  
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5 CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO SISTEMA DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

No decorrer deste capítulo são apresentadas as formas de remuneração, despesas e 

a análise do desempenho financeiro referente aos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos realizados ao longo de 2019 e 2020 no município 

de Três Lagoas/MS. 

Analisar essas informações é de suma importância para que os gestores municipais 

disponham de informações que orientem a tomada de decisão em relação ao 

equilíbrio financeiro desejado entre receita e despesa relativos aos serviços 

supracitados. 

Nos subcapítulos seguintes são apresentadas algumas informações financeiras 

pertinentes aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos contratados 

ou executados pelo Poder Público municipal. Desta forma, são analisadas as 

despesas oriundas da prestação desses serviços executados ao longo de 2019 e 

2020. 

5.1 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A gestão dos serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos podem ser 

realizados de diversas formas, variando principalmente a participação direta da 

administração pública na execução dos serviços, uma vez que a Lei Federal 

nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), em seu Art. 8º, definiu que 

os municípios e o Distrito Federal são os titulares dos serviços públicos de 

saneamento básico, que incluem os serviços de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, no caso de interesse local.  

O exercício da titularidade dos serviços de saneamento poderá ser realizado também 

por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação, nos 

termos do Art. 241 da Constituição Federal, e observando os incisos I e II do Art. 8º 

da Lei Federal nº 11.445/2007 (e alterações posteriores).  

A Tabela 6 apresenta os valores referentes as despesas orçamentárias do município 

de Três Lagoas/MS entre 2019 e 2020. As despesas relacionadas aos serviços de 
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limpeza pública e manejo de resíduos fazem parte da composição da dotação 

orçamentária 15.451 e 15.452. 

Tabela 6 - Despesas orçamentárias relacionadas aos serviços de limpeza urbana, RSD e RSS. 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2019 2020  VARIAÇÃO ANUAL (%) 

Despesas (exceto Intraorçamentárias)  R$ 590.021.050,24 R$ 676.223.824,89 14,61% 

15 - Urbanismo  R$ 73.203.235,74 R$ 88.999.425,50 21,58% 

15.451 - Infraestrutura Urbana  R$ 52.347.152,85 R$ 58.126.987,04 11,04% 

15.452 - Serviços Urbanos  R$ 20.856.082,89 R$ 30.872.438,46 48,03% 

Fonte: SICONFI (2021). 

A grande maioria dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é feita 

de forma terceirizada no município, concentrando as despesas nos contratos de 

prestação de serviços com estas empresas. Os valores dos atuais contratos constam 

na Tabela 7. Ressalva-se que as despesas com os serviços prestados de forma direta 

não foram contabilizadas e apresentadas neste subcapítulo, por não haver uma 

descriminação específica por serviços no sistema do Portal de Transparência do 

município de Três Lagoas/MS.  

Tabela 7 - Valores dos contratos atuais para serviços de Limpeza urbana, RSD e RSS. 

SERVIÇOS CONTRATADOS 
EMPRESA / 

INSTITUIÇÃO 
CONTA 

Nº CONTRATO 

E ANO 

PRAZO DE 

CONTRATO 

VALOR DO 

CONTRATO 

Coleta e Transporte de 

Resíduos Sólidos Domiciliares, 

Comerciais, Recicláveis e 

Disposição Final no Aterro 

Municipal de Três Lagoas 

Financial 

Construtora 

Industrial 

15.451 e 

15.452 
228/2019 12 meses R$ 8.816.761,08 

Coleta, transporte, tratamento e 

destinação final ambientalmente 

correta dos resíduos de serviços 

de saúde gerados nos 

estabelecimentos públicos de 

saúde do município de Três 

Lagoas 

Sancristo 

Coleta de 

Resíduos Eireli 

15.451 227/2019 12 meses R$ 1.152.000,00 

Varrição Manual e raspagem 

mecanizada de vias e 

logradouros públicos do 

município de Três Lagoas 

SESP Serviços 

Especializados 
15.451 65/2021 12 meses R$ 9.670.000,00 

Roçada mecanizada, limpeza 

corretiva, rastelagem de praças, 

poda e limpezas de lotes 

urbanos no município de Três 

Lagoas.  

SESP Serviços 

Especializados 
18.542 159/2021 12 meses R$ 8.370.658,72 

TOTAL R$ 28.009.419,80 

Fonte: Três Lagoas (2018a). 
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Esses contratos foram celebrados entre 2019 e 2021 totalizando R$ 28.009.419,80, o 

que representa boa parte do valor gasto pela municipalidade com limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. 

5.2 REMUNERAÇÃO PELA COBRANÇA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O município de Três Lagoas/MS tem instituída a cobrança dos serviços divisíveis por 

meio de taxa, conforme a Lei Municipal nº 3.853, de 20 de dezembro de 2021, que 

institui a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos – TRS no município de Três 

Lagoas/MS, em acordo com o Art. 35 da Lei Federal nº 11.445/2007 (e alterações 

posteriores). Porém, até o fechamento do PMSB, não iniciou efetivamente a cobrança 

dos valores da população.  

Cabe ressaltar que é muito importante que a sustentabilidade financeira dos serviços 

esteja garantida, sob o risco de inviabilização das atividades. Negligenciar a cobrança 

pelo titular do serviço, pode configurar renúncia de receita, conforme observações de 

penalidades constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº 101/2000), e pode caracterizar até mesmo ato de improbidade administrativa 

(PWC; SELURB, 2020), em caso de eventual descumprimento.  

5.3 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  

A utilização de indicadores possibilita fornecer informações relevantes para a 

implementação da gestão em regiões em que a execução ainda é incipiente 

(CERQUEIRA-STREIT, JA; GUARNIERI, 2020).  

5.3.1 Indicadores do Sistema Nacional de Informações de Saneamento 

Os dados informados ao SNIS apresentam um viés de aumento das despesas com 

os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ao longo dos últimos 

anos (Tabela 8), seguindo a tendência do aumento das despesas gerais com todos 

os serviços pela Prefeitura Municipal (Índice FN223).  



PLANEJAMENTO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

140 

Tabela 8 – Informações sobre as despesas (em reais) com limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
do SNIS (2008 a 2019). 

ANO FN208 FN211 FN214 FN217 FN220 FN223 TOTAL (R$) 

2008 - - - 7.344.000,00 7.344.000,00 - 14.688.000,00 

2010 2.812.462,63 122.767,68 3.180.000,00 1.519.352,07 7.634.582,38 164.922.353,89 180.191.518,65 

2012 2.697.600,00 302.400,00 4.101.000,00 - 7.101.000,00 - 14.202.000,00 

2013 5.812.482,07 302.400,00 4.569.230,55 - 10.684.112,62 359.522.150,92 380.890.376,16 

2017 11.413.266,85 2.307.716,60 6.099.999,96 823.656,00 20.644.639,41 434.723.824,04 476.013.102,86 

2018 10.350.702,89 1.734.245,10 8.069.659,51 1.197.031,20 21.351.638,70 485.000.000,00 527.703.277,40 

2019 10.823.263,50 1.341.968,46 7.349.907,50 920.390,80 20.435.530,26 576.715.039,70 617.586.100,22 

Nota: FN208 - Despesa total com serviço de coleta de RDO e RPU; FN211 - Despesa total com a coleta de RSS; FN214 - 
Despesa total com o serviço de varrição; FN2017 - Despesa total com todos os agentes executores dos demais serviços quando 
não especificados nos campos próprios; FN220 - Despesa total com serviços de manejo de RSU; FN223 - Despesa corrente da 
Prefeitura durante o ano com TODOS os serviços do município (saúde, educação, pagamento de pessoal, dentre outros). 
Fonte: SNIS (2019). 

Analisando a Tabela 9 com alguns indicadores do SNIS que permite avaliar a 

sustentabilidade econômico-financeira do município de Três Lagoas/MS, foi possível 

avaliar o indicador IN003 que indica a incidência das despesas com o manejo de RSU 

nas despesas correntes da prefeitura ao longo da série aponta para um crescimento 

até 2017 em 4,75%, seguido de uma redução de 3,54% em 2019. Essa redução pode 

estar relacionada a alguns fatores, tais como: 

• Aumento da receita do município – caso a receita aumente em uma proporção 

maior que a despesa com serviços de limpeza e manejo de RSU, o custo 

proporcional com o serviço tende a diminuir.  

• Ganho de eficiência por parte do prestador de serviços – essa situação pode 

estar relacionada a ganhos de eficiência em razão de algum investimento que 

possa gerar aumento da eficiência na execução dos serviços. 

O indicador IN004, referente a incidência das despesas com empresas contratadas 

para execução de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos - RSU nas 

despesas com manejo de RSU, expõe que entre 2010 e 2013 a proporção de 100% 

da execução dos serviços de manejo de RSU eram realizados por empresas 

contratadas, com uma pequena redução de cerca de 4,5% em 2019, que indica que 

parte dos serviços passaram a ser realizados diretamente pela municipalidade. 

Já o indicador IN006 mostra a relação de despesa per capita com manejo de RSU em 

relação a população urbana. Em 2017 observa-se um custo de R$ 184,28 por 

habitante seguido de uma redução para R$176,54/hab. em 2019. E por fim o indicador 

IN023 apresenta o custo unitário médio do serviço de coleta, sendo a composição de 
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RDO e RPU, com um aumento em 2017 para R$325,21 e uma redução para R$307,34 

em 2019.  

Tabela 9 - Indicadores de Sustentabilidade econômico-financeira do SNIS (2008 a 2019). 

ANO IN003 (%) IN004 (%) IN006 (R$) IN023 (R$) 

2008 - 98,04 87,38 - 

2010 4,63 100 78,65 - 

2012 - 100 70,77 60,66 

2013 2,97 100 102,19 161,64 

2017 4,75 96,01 184,28 325,21 

2018 4,4 96,14 187,42 299,38 

2019 3,54 95,5 176,54 307,34 

Nota: IN003 - Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da prefeitura; IN004 - Incidência das 
despesas com empresas contratadas para execução de serviços de manejo de RSU nas despesas com manejo de RSU; IN006 
- Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana; IN023 - Custo unitário médio do serviço de coleta 
(RDO + RPU). 
Fonte: SNIS (2019).  

Outro grupo de indicadores que é muito utilizado é o Índice de Sustentabilidade de 

Limpeza Urbana - ISLU que foi desenvolvido com o intuito de preencher uma lacuna 

na gestão de resíduos e sua metodologia possibilita analisar informações através dos 

dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 

(SNIS). 

De acordo com (SELURB, 2020), através do ISLU é possível desenvolver um 

planejamento mais refinado dos municípios, entendendo suas necessidades, pontos 

fortes e fracos, com o intuito de melhorar o ambiente urbano em relação à sua limpeza. 

A seguir, serão apresentados os indicadores que compõem o ISLU. 

5.3.2 Dimensão E - Engajamento do município 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é utilizado para avaliar a 

evolução de um município em relação a três dimensões, educação, renda e saúde 

(longevidade). Foi adaptada do tradicional IDH e sua faixa de análise varia entre 0 

(baixo desenvolvimento) e 1 (alto desenvolvimento) (Figura 77), conforme 

estabelecido pela metodologia do IDHM. 

 
Figura 77 - Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal 
Fonte: PWC; SELURB (2019). 
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A Porcentagem da população atendida pelos serviços de limpeza urbana são 

informações obtidas através do SNIS sobre a população atendida (“população 

atendida declarada”) em razão do número total de habitantes do município 

(“população total do município”). 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 (ℎ𝑎𝑏)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 (ℎ𝑎𝑏)
         (𝑒𝑞. 1) 

Este índice indica que quanto maior a cobertura, maior o controle sobre os resíduos 

gerados, o que impacta diretamente na saúde pública, tendo em vista que se não 

houver coleta adequada, há um risco de aumento na proliferação de doenças 

relacionadas a destinação adequada dos resíduos.  

De acordo com dados do Censo de 2010, realizado pelo IBGE, o IDHM do município 

de Três Lagoas/MS é de 0,744 (𝑰𝒏𝒅𝟐), o que representa um alto nível de 

desenvolvimento. A Tabela 10 foi elaborada a partir de informações do SNIS (2019). 

Tabela 10 - População total em relação a população atendida pelos serviços de limpeza urbana. 

ANO POPULAÇÃO TOTAL (HAB.) 
POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA 

NO MUNICÍPIO (HAB.) 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO 

DOS SERVIÇOS 

2012 105.224 102.500 97,41% 

2013 109.633 105.547 96,27% 

2017 117.477 112.027 95,36% 

2018 119.465 119.465 100,0% 

2019 121.388 119.388 98,35% 

Nota: População Total representa o código SNIS POP_TOT – População total do município (Fonte: IBGE) e a População total 
atendida no município representa o código SNIS CO164. 

Fonte: SNIS (2019).  

Observa-se que a porcentagem da população total atendida pelos serviços de limpeza 

urbana é muito significativa, chegando em 2019 a 98,35% (𝑰𝒏𝒅𝟏).  

Cálculo da Dimensão E: 

A dimensão E é formada por dois indicadores, o Indicador 1 - 𝐼𝑛𝑑1 representado pela 

“porcentagem de população atendida pelos serviços de limpeza urbana” e o indicador 

“IDHM” representado pelo Indicador 2 - 𝐼𝑛𝑑2. Além disso, a dimensão E possui um 

peso de 33,3% sobre a equação geral do modelo. Assim, temos que: 

𝐸 = 0,37072 × 𝐼𝑛𝑑1 + 0,62928 × 𝐼𝑛𝑑2 
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Substituindo os valores: 

𝐸 = 0,37072 × 0,9835 + 0,62928 × 0,744 

𝐸 = 0,3646 + 0,4681 

𝐸 = 0,833 

Portanto, o valor do indicador da Dimensão E é de 0,833. 

5.3.3 Dimensão S – Sustentabilidade Financeira 

A Dimensão S - Sustentabilidade Financeira é utilizada para auxiliar a implementação 

de metas da PNRS, com o intuito de garantir que os recursos estejam adequados a 

efetiva execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de 

modo que, seja avaliado se existe ou não arrecadação específica e comprometimento 

do orçamento municipal. 

𝐴𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎çã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑅$) − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 (𝑅$)

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 (𝑅$)
      (𝑒𝑞. 2) 

Os municípios que não possuem arrecadação específica estão sujeitos a 

comprometer parte significativa de seu orçamento com a manutenção desses serviços 

e assim estão mais vulneráveis a fatores políticos, econômicos ou sociais que possam 

vir a impactar o montante dos recursos sob sua gestão.  

Essa dimensão procura identificar qual é o grau de autonomia financeira do município 

para a prestação de serviços de limpeza urbana e para o manejo de resíduos sólidos 

(PWC; SELURB, 2020). 

Conforme a equação 2, como o município de Três Lagoas/MS não possui arrecadação 

específica, admite-se que o município não dispõe de informações suficientes para a 

realização dos cálculos. Logo, conforme orientações do SELURB (2020), municípios 

sem informação devem adotar 𝐼𝑛𝑑3 = −1  

Cálculo da Dimensão S: 

A dimensão S é formada pelo Indicador 3 - 𝐼𝑛𝑑3 representado pela “arrecadação 

específica menos despesa com serviços de limpeza sobre despesa orçamentária 

total”. Essa dimensão do modelo possui peso de 24% sobre o modelo da equação 

geral. Assim, temos que: 
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𝑆 = 𝐼𝑛𝑑3 + 1 
Substituindo: 

𝑆 = (−1) + 1 
𝑆 = 0 

5.3.4 Dimensão R – Recuperação dos Resíduos Coletados 

Na Dimensão R – Recuperação dos Resíduos Coletados, os resíduos precisam ser 

tratados como recursos a serem recuperados e não como rejeitos, de modo a evitar 

sua destinação a vazadouros a céu aberto ou aterros controlados, isso possibilita a 

diminuição no risco de contaminação ambiental, provocado pela disposição 

inadequada, conforme previsto pelo PNRS. 

Este índice permite avaliar as práticas de incentivo à reciclagem de resíduos, bem 

como outros processos de recuperação de materiais por parte do município, a partir 

da equação a seguir.  

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 (𝑡)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡)
       (𝑒𝑞. 3) 

Quanto mais alta for a taxa de recuperação, melhor tende a ser o reaproveitamento 

dos resíduos que foram coletados, passando pelos processos de reciclagem, 

reutilização e recuperação.  

Em relação a quantidade de material coletado entre 2017 e 2019, observa-se um 

padrão de estabilidade entre os anos analisados, com uma pequena variação de 0,30 

ponto percentual entre 2017 e 2018 (Tabela 11).  

Tabela 11 - Quantidade total de material recuperado em relação a quantidade de material coletado. 

ANO 

QUANTIDADE TOTAL DE 

MATERIAL RECICLÁVEL SECO 

RECUPERADO (T) 

QUANTIDADE TOTAL DE 

MATERIAL COLETADO (T) - 

TAXA DE RECUPERAÇÃO DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 

SECOS 

CS009 CO119 IN031_RS 

2017 669,50 35.095,50 1,91% 

2018 551,90 34.573,60 1,60% 

2019 689,00 35.216,00 1,96% 

Fonte: SNIS (2017 – 2019).  
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Cálculo da Dimensão R: 

A Dimensão R possui um peso de 22,2% na equação geral do modelo e é composta 

por um único indicador 𝐼𝑛𝑑4  que está relacionado a “porcentagem de material 

recuperado”. A equação da Dimensão R é: 

𝑅 = 𝐼𝑛𝑑4 
Substituindo: 

𝑅 = 0,0196 

Portanto, a Dimensão R é igual o 𝐼𝑛𝑑4 possui com valor de 0,019565 ou 1,96%.  

5.3.5 Dimensão I – Impacto Ambiental 

A Dimensão I – Impacto Ambiental trata da incorreta destinação dos resíduos pode 

causar diversos impactos negativos ao meio ambiente, afetando recursos hídricos, 

flora, fauna, bem como a qualidade de vida da população (PWC; SELURB, 2020). 

O intuito deste indicador é avaliar a quantidade de resíduos que os municípios 

destinam incorretamente em relação à população total atendida pelo serviço de coleta. 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑈𝑃 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎 (𝑡)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 (ℎ𝑎𝑏)
           (𝑒𝑞. 4) 

Esse valor foi aplicado tendo como base de dados informações do SNIS, desse modo 

foram discriminados os volumes destinados a cada um dos três tipos de unidades de 

recebimento, excluindo para cálculo do indicador, o volume de resíduos destinados a 

aterros sanitários.  

Ao realizar este ajuste, foram aplicados filtros com base na origem dos resíduos 

coletados os dados de destinação de resíduos domiciliares e públicos. Com a 

aplicação desta equação, apenas municípios que realizam a destinação incorreta 

terão pontuação negativa. Caso contrário, não haverá impacto positivo, nem 

negativos.  

Cálculo da Dimensão I: 

A equação da Dimensão I possui peso de 22,9% em relação a Equação Geral que 

será apresentada no próximo tópico. Sua equação é a seguinte: 
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𝐼 = 1,11111 × 𝐼𝑛𝑑5 + 1 

Substituindo: Como não foi encontrado valores para o indicador 𝐼𝑛𝑑5, será atribuído 0, 

como apresentado na equação a seguir: 

𝐼 = 1,11111 × 0 + 1 

𝐼 = 0 + 1 

𝐼 = 1 

De acordo com a equação acima, a Dimensão I apresenta valor igual a 1, o que pode 

indicar que o município vem adotando uma postura de destinação correta de seus 

resíduos.  

5.3.6 Equação Geral do ISLU 

Essa equação geral representa a integração dos indicadores expostos anteriormente 

e foi desenvolvida pela (PWC; SELURB, 2020). A interpretação da equação é: (i) caso 

o resultado da equação for um número menor que zero, assume-se zero; (ii) caso for 

maior que 1 (um), assume-se um. Cabe ressaltar que como convenção, foi adotado o 

uso de 3 casas decimais na apresentação dos resultados. 

𝑆𝐿𝑈 = 0,30977 ×  𝐸 + 0,24004 ×  𝑆 + 0,22158 × 𝑅 + 0,22861 × 𝐼         (𝑒𝑞. 5) 

Ainda para o cálculo do indicador é necessário a utilização de equações 

desenvolvidas e apresentadas na Figura 78.  

 
Figura 78 – Resumo das equações das dimensões da equação geral do ISLU  
Fonte: a partir de PWC; SELURB (2020). 
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O Quadro 16 apresenta o resultado dos indicadores que compõem a equação geral 

do ISLU para 2020 para o município de Três Lagoas/MS. 

Quadro 16 – Resultados dos indicadores (Ind.) para equação geral do ISLU para o município de Três 
Lagoas/MS. 

INDICADORES RESULTADOS 

Dimensão E 0,833 

Dimensão S 0,000 

Dimensão R 0,0196 

Dimensão I 1,000 

Equação Geral 0,492 

Fonte: A partir de PWC; SELURB, (2020). 

Os resultados foram obtidos através do ISLU (2020) e representam os cálculos das 

quatro dimensões analisadas. Sendo, 0,833 da Dimensão E; 0,000 da Dimensão S; 

0,0196 da Dimensão R e 1,000 da Dimensão I. 

𝐼𝑆𝐿𝑈 = 0,30977 × 𝐸 + 0,24004 × 𝑆 + 0,22158 × 𝑅 + 0,22861 × 𝐼 

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑡𝑒𝑚𝑜𝑠: 

𝐼𝑆𝐿𝑈 = 0,30977 × 0,833 + 0,24004 × 0 + 0,22158 × 0,019 + 0,22861 × 1 

∴ 𝐼𝑆𝐿𝑈 = 0,491 

Na equação geral, o município alcançou o índice de 0,491, o que evidencia que alguns 

pontos precisam ser melhorados para que se atinja a nota máxima de 1,0 que 

representa a máxima capacidade de operacionalização financeira. Dentre os 79 

municípios de Estado do Mato Grosso do Sul, 56 apresentaram pontuação do ISLU 

sendo que o município de Três Lagoas/MS está na 11º posição de ranking (0,491) e 

Iguatemi/MS no primeiro lugar com 0,701. 

Quadro 17 – Ranking do ISLU com os 15 primeiros municípios do Estado do Mato Grosso do Sul.  

RANKING MUNICÍPIO ISLU RANKING MUNICÍPIO ISLU RANKING MUNICÍPIO ISLU 

1º Iguatemi 0,701 6º Nova Alvorada do Sul 0,542 11º Três Lagoas 0,491 

2º Ivinhema 0,606 7º Sidrolândia 0,522 12º Naviraí 0,489 

3º Aquidauana 0,605 8º Costa Rica 0,493 13º Prã 0,484 

4º Maracaju 0,598 9º Taquarussu 0,493 14º Dourados 0,481 

5º Chapadão do Sul 0,583 10º Bataguassu 0,492 15º Amambai 0,479 

Fonte: A partir de PWC; SELURB, (2020).  

Um dos pontos que merece destaque é a Dimensão S, pois é ela que irá garantir a 

autonomia financeira dos serviços, sem que necessitem ser subsidiados pelo 

orçamento municipal em detrimento das demais obrigações como educação, saúde, 

encargos administrativos, entre outros.  
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No caso do município de Três Lagoas/MS, o diagnóstico é que a Dimensão S é 

praticamente próxima de zero, indicando que não há autonomia financeira dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. 
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6 INDICADORES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os indicadores, produzidos a partir das informações, são instrumentos fundamentais 

para a avaliar de forma objetiva e comparar o desempenho da prestação dos serviços 

e para o acompanhamento da sua evolução. Assim, são definidos critérios 

quantitativos mensuráveis de um aspecto particular da prestação dos serviços, 

expressando o nível atingido em relação a um determinado objetivo.  

Neste sentido, a partir do diagnóstico realizado no município de Três Lagoas/MS, 

pôde-se constatar a situação quanto aos indicadores dos sistemas de limpeza urbana 

e manejo de resíduos comparando dos dados apresentado no PGIRS de 2012 e sua 

complementação de 2018 com as informações de 2019 obtidas pelo SNIS, os quais 

são relacionados no Quadro 18.  

Quadro 18 – Indicadores do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

INDICADORES UNIDADE 
VALOR 

(2012)(1) 

VALOR 

(2019) 

Massa de resíduos sólidos urbanos coletados t/ano 44.474,30 35.216,00 

Percentual da população atendida pelo serviço de coleta 

convencional com frequência diária 
% 30,00 5,90 

Percentual da população atendida pelo serviço de coleta 

convencional com frequência de 2 ou 3 vezes por semana 
% 70,00 93,20 

Percentual da população atendida pelo serviço de coleta 

convencional com frequência de 1veze por semana 
% 0,00 0,90 

Taxa de cobertura do serviço de coleta convencional com 

relação a população total 
% 97,40 98,35 

Taxa de cobertura do serviço de coleta convencional com 

relação a população urbana 
% 99,20 100,00 

Massa de resíduos sólidos urbanos coletados per capita em 

relação a população total 
Kg/hab.dia 1,19 0,81 

Existência de coleta seletiva - Não Sim 

Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta % 0,0 97,62 

Massa de resíduos coletado na coleta seletiva  t/ano 0,0 1.119,50 

Existência de catadores organizados em cooperativas ou 

associação  
- Não Sim 

Quantidade de entidades associativas Unid. 0 1 

Número de associados  Unid. 0 23 

Taxa de recuperação de material reciclável em relação a 

quantidade total de resíduos gerados 
% 0,0 1,96 

Extensão total de sarjetas varridas  km 15.218,0 48.347,0 

Massa de resíduos de serviços de saúde per capita em 

relação a população urbana 
t/ano S/I 4,78 
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INDICADORES UNIDADE 
VALOR 

(2012)(1) 

VALOR 

(2019) 

Quantidade de Pontos de Entrega Voluntária – PEV Unitário 44* 31 

(1) PGIRS de 2012, e sua complementação de 2018. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2012; 2019). 
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7 PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com o objetivo de promover a participação e representação da população no processo 

de atualização e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 

município de Três Lagoas/MS, cuja ações são adotadas pela PNSB como pilares para 

que o planejamento seja construído agregando o viés social, foram percorridas as 

áreas urbanas e rurais durante a etapa de campo do Diagnóstico Situacional, a fim de 

conhecer a percepção social sobre o saneamento básico, que tem o manejo de 

resíduos sólidos como uma de suas vertentes, e integrá-la ao Plano. 

Neste sentido, foram realizadas entrevistas com residentes da sede urbana, distritos, 

assentamentos e demais áreas rurais, a fim de colher relatos sobre as questões 

relacionadas a forma e regularidade dos serviços de coleta convencional, seletiva, e 

limpeza urbana, abordando a qualidade desses serviços. Também foram obtidas 

informações quanto a separação de materiais recicláveis e sua comercialização, a 

existência de pontos de recebimento/entrega de pilhas, baterias, embalagens de 

agrotóxicos (integrantes da logística reversa) assim como a forma de destinação do 

óleo de cozinha. 

Estas informações contribuíram consubstancialmente para o detalhamento da 

situação atual do município quanto o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos descrito neste Produto, e certamente serão considerados e 

orientarão o planejamento e priorização de ações e a tomada de decisões durante as 

etapas consecutivas da revisão e atualização do PMSB, principalmente no que 

concerne à seleção de localidades em que, devido as dificuldades de acesso aos 

pontos de recebimento/entrega daqueles retornáveis (logística reversa) e da 

inexistência da coleta seletiva, ainda são inadequadas. 

Assim, este Subcapítulo busca apresentar de forma sintética as principais informações 

obtidas, características e pontos específicos à cada localidade, além de expor alguns 

registros fotográficos das entrevistas realizadas e áreas percorrias in loco no intuito 

de envolver a população três-lagoense urbana (Quadro 19 ao Quadro 21) e rural 

(Quadro 22 ao Quadro 24) no processo de revisão e atualização do PMSB. 
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Quadro 19 – Síntese das entrevistas realizadas na sede urbana do município de Três Lagoas/MS. 

SEDE URBANA DE TRÊS LAGOAS 

• A totalidade da sede urbana é atendida com o serviço 
de coleta convencional; 

• Cerca de 67% dos entrevistados afirmaram possuir o 
serviço de coleta seletiva no seu bairro; 

• Quanto a separação dos materiais recicláveis, cerca 
de 60% dos entrevistados realizam a segregação, 

sem a comercialização; 

• Mais da metade das pessoas afirmaram haver a 
presença de catadores de materiais recicláveis nas 

ruas; 

• No que se refere aos resíduos com logística reversa 
obrigatória, a maioria alegou saber da existência de 
pontos de recebimento de pilhas; baterias e óleo de 
cozinha; 

• Em relação a dispersão de resíduos durante a 
realização da coleta convencional e seletiva, para a 
maioria, há pouco ou nenhum resíduo nas ruas e vias 
de seu bairro, sendo dispostos em sacos plásticos 
sobre o solo (40% dos entrevistados), em tambores 

(7%) ou lixeiras; 

• Quanto ao aspecto de limpeza urbana, mais da 
metade dos entrevistados afirmaram haver pouco ou 

nenhum resíduo nas ruas de seu bairro; 

• Já 33% afirmam haver acúmulo de resíduos (RSD 
e/ou RCC) em locais próximos de sua residência ou 
em terrenos baldios; 

• Cerca de 67% dos entrevistados alegaram nunca ter 
ocorrida a falta da coleta convencional em seu bairro, 
enquanto 13% disseram sempre ocorrer e para o 
restante, ocorre esporadicamente; 

• Nesse contexto, 40% dos entrevistados consideram a 
qualidade dos serviços de limpeza urbana boa, 27% 
regular/ruim, enquanto 20% ótima, e outros 7% não 
souberam ou não quiseram responder;  

• Já a qualidade da coleta convencional, foi avaliada 
como boa para 60% dos entrevistados e ótima para 
33%, cerca de 7% não souberam responder; 

• A frequência da coleta convencional na sede urbana, 
variou conforme a região percorrida, sendo 3 vezes 
na semana, a frequência relatada para a maioria dos 
entrevistados; 

• Por fim, a maioria das pessoas entrevistadas 
afirmaram separar o óleo de cozinha usado para a 
reciclagem. O óleo separado corretamente é utilizado 
para a produção de biodiesel, sabão, tintas a óleo, 
entre outros produtos.  

 

 

 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas durante a etapa de campo realizado entres os dias 19 e 23 de julho de 2021. 
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Quadro 20 – Síntese das entrevistas realizadas no Distrito de Arapuá no município de Três Lagoas/MS. 

DISTRITO DE ARAPUÁ 

• A totalidade do Distrito de Arapuá é atendida com o 
serviço de coleta convencional; 

• O Distrito não é atendido com o serviço de coleta 
seletiva, porém metade dos entrevistados afirmam 
separar os materiais recicláveis; 

• Apenas 33% dos entrevistados realizam a 
comercialização dos materiais recicláveis; 

• Todos afirmaram a presença de catadores de 
materiais recicláveis nas ruas; 

• A região não conta com pontos de 
recebimento/entrega de materiais inseridos na 
logística reversa, como pilhas, baterias e lâmpadas; 

• Em respeito aos aspectos de limpeza urbana, mais 
da metade dos entrevistados afirmaram haver pouca 
dispersão de resíduos nas vias e ruas do bairro 
durante a realização da coleta convencional, assim 
como, pouco acúmulo de RSD e/ou RCC em terrenos 
baldios; 

• Cerca de 33% alegaram ocorrer a falta do serviço de 
coleta convencional esporadicamente, outras 33% 
afirmaram nunca ter faltado o serviço, enquanto o 
restante relatou ser às vezes; 

• Quanto a qualidade do serviço de limpeza urbana 
metade dos entrevistados classificaram o serviço 
como regular, enquanto 33% disseram ser bom e 

outros 17% avaliaram como ótimo; 

• Já em relação a qualidade do serviço de coleta 
convencional, para a metade dos entrevistados o 
serviço apresenta-se bom, enquanto cerca de 33% 
avaliaram como regular, e para 17% o serviço 
demonstra-se ruim; 

• Conforme os dados apresentados, em relação à 
qualidade dos serviços, houve uma avaliação mais 
positiva da coleta convencional quando comparado 
com as avaliações do serviço de limpeza urbana; 

• Ainda dentre as residências visitadas, foram 
observadas a formas de acondicionamento dos 
resíduos, sendo cerca de 83% dispostos em sacos 
plásticos sobre o solo e outros 17% em lixeiras e/ou 
tambores;  

• No Distrito de Arapuá, a frequência da coleta 
convencional ocorre 2 vezes na semana;  

• Em relação ao destino do óleo de cozinha usado, a 
maioria alegou separá-lo para a reciclagem, mais 
especificamente, para o uso no processo de sabão. 

 

 

 

Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas durante a etapa de campo realizado no dia 12/08/2021 
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Quadro 21 – Síntese das entrevistas realizadas no Distrito de Garcias no município de Três lagoas/MS. 

DISTRITO DE GARCIAS 

• O Distrito de Garcias é atendido pelo serviço de 
coleta convencional, com frequência de 15 em 15 
dias;  

•  Pela frequência da coleta convencional ser menor e 
esparsa, os moradores acabam queimando grande 
parte dos resíduos, como pôde ser observado 
durante a aplicação do questionário; 

• Em relação a coleta seletiva, o distrito não é atendido 
com este serviço, mesmo assim, a maioria dos 
entrevistados afirmaram separar os materiais 
recicláveis dos demais resíduos, mesmo sem a 

comercialização; 

• Todos firmaram não existir a presença de catadores 

de materiais recicláveis das ruas; 

• Em relação aos de pontos de recebimento/entrega de 
resíduos com a logística reversa obrigatória, como 
por exemplo, pilhas e baterias, todos os entrevistados 
alegaram não saber da existência dessas 
localidades; 

• Segundo os relatos dos moradores entrevistados, 
não há a presença de resíduos dispersos nas ruas e 
vias da região e nem acúmulo de entulhos em 
terrenos baldios; 

• Em relação a ocorrência da coleta convencional, não 
foi relatado a ausência do serviço; 

• Neste contexto, observou-se a qualidade dos 
serviços, tanto da coleta convencional como limpeza 
urbana. Para este, o serviço foi considerado ruim, já 
para aquele a avaliação foi positiva, sendo o serviço 
considerado bom; 

• No que se refere as formas de acondicionamento dos 
resíduos, a maioria dispõe em sacos plásticos sobre 
o solo; 

• No que tange ao destino do óleo de cozinha usado, a 
maioria alegou separá-lo para a reciclagem, com a 
finalidade, para o uso no processo de sabão. 

 

 

 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas durante a etapa de campo realizado no dia 12/08/2021. 
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Quadro 22 − Síntese das entrevistas realizadas no Assentamento Piaba no município de Três Lagoas/MS. 

ASSENTAMENTO PIABA 

• O Assentamento Piaba não é atendido pelo serviço 
de coleta convencional e nem seletiva; 

• Os moradores entrevistados alegaram realizar a 
queima dos resíduos em seus domicílios, com 
ressalva à fração orgânica, que segundo os 
moradores, é reaproveitada; 

• Já metade dos entrevistados afirmaram enterrar os 
resíduos em valas; 

• Segundo os relatos dos moradores entrevistados, 
não há locais com acúmulo de resíduos dos tipos: 
RSD, RLU e/ou RCC em locais próximos de suas 
residências ou terrenos baldios; 

• Em relação ao destino das embalagens de 
agrotóxicos, pilhas e baterias, com logística reversa 
obrigatória, todos afirmaram devolvê-las aos 

comerciantes. 

• Já referente ao destino do óleo de cozinha usado, a 

maioria também afirmou separá-lo à reciclagem. 

 

 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas durante a etapa de campo realizado no dia 12/08/2021. 

Quadro 23 − Síntese das entrevistas realizadas no Assentamento Pontal do Faia no município de Três 
Lagoas/MS. 

ASSENTAMENTO PONTAL DO FAIA 

• O Assentamento Pontal do Faia é atendido pelo 
serviço de coleta convencional; 

• A maioria relatou não separar os materiais 
recicláveis; 

• A totalidade dos entrevistados afirmou realizar a 
queima de resíduos verdes (RV), provenientes da 
limpeza dos quintais, poda, varrição e outros; 

•  Segundo os moradores entrevistados, há o 
reaproveitamento da fração orgânica;  

• Em relação aos aspectos da limpeza urbana, todos 
os entrevistados afirmaram haver a presença de 
resíduos (RSD, RLU e/ou RCC) em locais próximos 
de suas residências ou terrenos baldios; 

• Em relação ao destino das embalagens de 
agrotóxicos, pilhas e baterias, com logística reversa 
obrigatória, a maioria afirmou devolvê-las aos 

comerciantes. 

• Já referente ao destino do óleo de cozinha usado, a 
maioria também afirmou separá-lo à reciclagem. 

 

Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 05/08/2021.   



PLANEJAMENTO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

156 

Quadro 24 − Síntese das entrevistas realizadas no Assentamento Vinte de Março no município de Três 
Lagoas/MS. 

ASSENTAMENTO VINTE DE MARÇO 

• O Assentamento Vinte de Março é atendido pelo 
serviço de coleta convencional; 

• Metade dos entrevistados afirmaram separar os 
materiais recicláveis dos demais resíduos e cerca de 
75% reaproveitam a fração orgânica para demais 
usos; 

• Cerca de 25% dos moradores entrevistados realizam 
a queima de resíduos; 

• Em relação aos aspectos da limpeza urbana, metade 
dos entrevistados afirmaram haver a presença de 
resíduos (RSD, RLU e/ou RCC) ou entulhos em 
terrenos baldios e/ou locais inapropriados;  

• Em relação ao destino das embalagens de 
agrotóxicos, com logística reversa obrigatória, todos 
os entrevistados relataram não haver pontos de 
entrega ou não ser viável, ou seja, o local da entrega 
estar a uma distância muito longe dos moradores; 

•  Já as pilhas, baterias e lâmpadas, também com 
logística reversa obrigatória, a maioria dos 
entrevistados relataram devolvê-las aos 
comerciantes. 

• Referente ao destino do óleo de cozinha usado, a 
maioria também afirmou separá-lo à reciclagem. 

 

 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 05/08/2021. 
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8 PANORAMA DA SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DOS RESÍDUOS NO 

MUNICÍPIO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Diagnóstico Situacional do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos é parte integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB que 

tem como principal objetivo a estruturação de uma base orientadora para o 

Planejamento (através da definição de Metas, Projetos, Ações e Programas) do 

sistema.  

O Quadro 25 expõe a síntese do Diagnóstico Situacional apontando os aspectos 

positivos e negativos identificados da situação atual do Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos do município de Três Lagoas/MS após as visitas técnicas 

realizadas nas diversas infraestruturas diretamente relacionadas aos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

Quadro 25 – Síntese do Diagnóstico Situacional para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos de Três Lagoas/MS.  

PONTOS  POSITIVOS  NEGATIVOS 

Legislação 

Possui Código de Resíduos Sólidos instituída 
com legislação específica;  
Empresa contratada para a fiscalização dos 
serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos executados por empresas 
contratada.  

Não possui legislação instituindo a taxa/tarifa 
para os serviços de manejo de resíduos 
sólidos divisíveis.  
Não possui um Fundo específico para os 
serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e/ou saneamento. 
Ausência de Órgão Colegiado com 
responsabilidade específica para exercer o 
controle social do Sistema de Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos Sólidos/ saneamento 
básico.  

Coleta seletiva 

Possui coleta seletiva implantada na 
modalidade porta a porta para 100% da 
população da sede urbana;  
Possui 31 PEVs distribuídas pela sede 
municipal.  
Inserção de organização de catadores no 
processo; 
Possui relação formalizada envolvendo a 
contratação da organização de catadores para 
triagem do material reciclável.  
Utiliza veículo exclusivo para o serviço de 
coleta seletiva.  

Não há diferenciação de sacolas ou som para 
atrair a adesão da população;  
Redução da quantidade de PEVs distribuídos 
pela sede urbana de 44 unidade em 2018 para 
31 unidades em 2021;  
Pouco adesão da população;  
Não possui ações nos distritos e demais 
localidades rurais (assentamentos, outros). 
Divulgação ineficiente e insuficiente.  

Coleta 

convencional 

Atende 100% da população urbana (sede 
urbana e distritos de Arapuá e Garcias); 
Existência de algumas lixeiras distribuídas na 
área rural para o atendimento de ranchos e 
fazendas do município; 
Equipe de coletores devidamente 
uniformizada;  
Destina para o Aterro Sanitário.  

Descarte irregular dos RDS em lotes e vias;  
Acondicionamento utilizando bombonas e 
caixas que dificultam a coleta, devido ao peso. 
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PONTOS  POSITIVOS  NEGATIVOS 

Sensibilização 

e educação 

ambiental  
Ações pontuais de educação ambiental;  

Educação ambiental insuficientes e ineficiente.  

Organização de 

catadores e 

pessoas de 

baixa renda 

Existência de uma associação de catadores de 
materiais recicláveis formalizada – 
CORPAZUL; 
CORPAZUL possui estruturas e equipamentos 
adequados e em quantidade suficiente, boa 
administração e organização operacional; 
Inexistência de catadores informais na área do 
aterro sanitário/ antigo lixão desativado; 

Presença de catadores na área do Buracão do 
Jupiá;  
Existência de catadores informais, não 
organizados;  
Garantia de higiene do galpão/UTR e pátio 
externo em conformidade, bem com a 
ausência de animais domésticos (gatos/ cães). 

Logística 

Reversa 

Há uma central de recebimento de resíduos de 
agrotóxicos em funcionamento no município – 
ATRA.  
Possui local para acondicionamentos dos 
pneus e convênio com empresa para a 
destinação desses resíduos (ReciclANIP);  
Presença de empresa que recebe óleo de 
cozinha usado – União Social Ecológica;  
Óleos lubrificantes são destinados para 
empresas licenciadas por órgão ambiental e 
postos de combustíveis.  
Existências de empresas/lojas responsáveis 
pelos resíduos de eletroeletrônicos.  
Existência de locais de coleta de pilhas e 
baterias descartados pela população.  

Presença de pneus descartados 
inadequadamente na área do Buracão do 
Jupiá;  
Localização dos dispositivos de 
acondicionamento de pilhas dos 
estabelecimentos comerciais de difícil 
visualização pela população. 

Resíduos do 

Serviço de 

Saúde 

Possui contrato com empresa especializada 
para a destinação adequada dos RSS; 
Os estabelecimentos de saúde possuem 
lixeiras diferenciadas;  

Não há a separação dos resíduos recicláveis 
nos estabelecimentos de saúde.  

Resíduos da 

Construção 

Civil; 

Volumosos e 

Podas 

Em sua maioria, são descartados no mesmo 
local, o Buracão do Jupiá.  

Existência de descarte irregular de RCC, RVol 
e podas em lotes vazias/ vias e/ou calçadas;  
Não há segregação os materiais para 
reaproveitamento e beneficiamento;  
Não há local para destinação de RCC, RVol e 
podas dos pequenos gerados para evitar o 
descarte irregular.  

Comércio de 

materiais 

recicláveis 

Existência de estabelecimentos que 
comercializam materiais recicláveis – 
parceiros em geração de emprego e 
viabilização da logística do material aos 
centros de comercialização;  
Parcerias para a compra de materiais 
recicláveis de alguns estabelecimentos 
grandes geradores, evitando que tais matérias 
sejam destinados ao lixão. 

Redução do volume de materiais recicláveis de 
grandes geradores destinados à organização 
de catadores devido às parcerias pré-
existentes;  
Devido ao escalonamento da comercialização, 
compram os materiais recicláveis a preços 
muito baixos.  

Destinação dos 

resíduos  

Existência de local ambientalmente adequado 
para a destinação dos RSD – Aterro sanitário;  
Parceria com a organização de catadores – 
CORPAZUL para a triagem dos resíduos 
recicláveis;  
Agrotóxicos para a ATRA; 
Existência de local para acondicionamento 
temporário de pneus para a destinação final;  
RSS – empresa contratada  

Destinação de pneus para o Buracão do Jupiá;  
Falta de cercamento, vigilância, controle de 
entrada de resíduos e equipamentos para 
operação no Buracão do Jupiá;  
Presença de urubus e gaviões na área de 
operação do aterro sanitário devido a falta de 
recobrimento diária. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Por fim, destaca-se que a partir da situação diagnosticada serão estruturados o 

prognóstico e o planejamento estratégico para o Sistema de Limpeza Urbana e 
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Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS, através da definição de um conjunto 

de Programas, Metas, Projetos e Ações necessárias para a melhoria dos serviços e, 

consequentemente na qualidade de vida da população. 
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9 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

contempla a formulação de projeções e cenários que possibilitam o conhecimento das 

demandas futuras pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do 

município de Três Lagoas/MS, permitindo a construção de visões de futuro que 

embasarão a formulação estratégica de mecanismo viabilizadores do alcance dos 

objetivos e metas através de diretrizes, Programas, Projetos e Ações propostas neste 

Plano.  

Neste sentido, este capítulo foi estruturado dois cenários distintos e hipotéticos: um 

Tendencial e outro Desejável, de forma que se transforme as incertezas do ambiente 

em condições racionais para a tomada de decisões, a partir de fatores críticos 

estabelecidos para a evolução do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos.  

Em seguida, são apresentados os estudos de demandas do sistema que estabelecem 

as necessidades futuras a serem atendidas pelo município ao longo do horizonte 

temporal considerado (2023 a 2042) do presente instrumento de gestão.  

Para isto, foram utilizadas informações apresentadas no Capítulo 2 – Diagnóstico 

Situacional do Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoa/MS, 

além de referências bibliográficas, tais como Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI), Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais (ICLEI), 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE), Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), dentre outras. 

Menciona-se que as fontes secundárias mencionadas acerca do tema auxiliaram na 

estimativa dos quantitativos de geração de tipologias específicas de resíduos, cujas 

informações disponíveis foram insuficientes para realizar cálculos com base em 

informações próprias do município. 

De posse das informações, estas foram copiladas a fim de prognosticá-las para o 

horizonte temporal adotado (2023 a 2042), com base nas proposições dos cenários 

hipotéticos (Tendencial e Desejável) para o serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos que subsidiaram as etapas subsequentes do presente PMSB para a 



PLANEJAMENTO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

162 

construção do Cenário Planejado (almejando o alcance do Cenário Desejável, deve 

sempre ser considerado nas revisões periódicas), tratado Capítulo 11. 

Deste modo, este estudo objetiva munir o processo de revisão e atualização do PMSB, 

envolvendo uma visão de futuro acerca do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos a fim de embasar a proposição dos Programas, Projetos e Ações, 

através de uma análise futura do comportamento dos fatores considerados neste 

prognóstico, propiciando a definição de melhores alternativas técnicas, tanto 

estruturais quanto não estruturais, para a realidade do município de Três Lagoas/MS. 

9.1 DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A idealização de cenários transformar as incertezas do ambiente em condições 

racionais para a tomada de decisões, servindo de referencial para a revisão e 

atualização do PMSB, incluindo o PMGIRS. Para tanto, inicialmente foram definidos 

os fatores críticos do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para, 

posteriormente, serem estabelecidos os dois cenários, ou seja, caminhos possíveis 

em direção ao futuro: o Tendencial e o Desejável. 

O processo de construção dos cenários alternativos do planejamento proposto tem 

como ponto de partida a definição dos fatores críticos para a evolução do Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduo Sólidos no município, durante o horizonte 

temporal de 20 anos (2023 a 2042), apresentados na Figura 79.  

 
Figura 79 – Fatores críticos adotados para a estruturação dos cenários alternativos do prognóstico do 
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para o PMSB de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Assim, utilizando os fatores críticos elencados como principais itens ponderáveis, 

construíram-se dois cenários alternativos de evolução do Sistema de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos, ou seja, o Cenário Tendencial e o Cenário Desejável. 

Ressalta-se que estes são cenários hipotéticos, isto é, caminhos possíveis em direção 
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ao futuro que servirão de base inicial para consulta pública junto a sociedade local, 

compatibilizando seus anseios com as perspectivas viáveis em termos técnicos e 

econômicos para o município, em consonância com os estudos específicos de 

modelagem técnica dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

existentes e/ou em andamento em Três Lagoas/MS. 

O Cenário Tendencial baseia-se no pressuposto de que a situação atual do município 

não sofreria grandes interferências em relação a atualidade, assim o comportamento 

do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS 

quanto as ações de gerenciamento praticadas e a evolução do comportamento da 

sociedade (em termos educacionais e culturais) seguiriam as tendências históricas 

levantadas no Diagnóstico Situacional do referido município, sendo realizadas 

algumas ações de infraestrutura que até então são inexistentes no município, mas de 

forma delongada no horizonte de planejamento. 

Já para o Cenário Desejável, supõe-se que incidiriam grandes interferências positivas 

sobre a atual situação do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 

objetivando principalmente alcançar imediatamente ou no horizonte de curto prazo a 

conformidade com as legislações vigentes, a otimização e uma maior abrangência dos 

serviços, ou seja, este cenário se aproxima da situação ideal em termos de 

sustentabilidade. 

Diante do exposto e com o objetivo de apresentar uma síntese global de ambos os 

cenários, elaborou-se o Quadro 26 no qual são apresentadas as principais 

características de cada aspecto abordado na construção destes. 

Quadro 26 – Síntese dos principais aspectos abordados na construção dos Cenários Tendencial e 
Desejável.  

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Legislação aplicável 

• A não efetiva implementação das Políticas 
Municipais de Resíduos Sólidos, 
acarretando lacunas legais; 

• Instrumentos específicos de planejamento 
de resíduos sólidos desatualizados.  

• Existência de Política Municipal de 
Resíduos Sólidos, sólida e regulamentada; 

• Instrumentos específicos de planejamento 
de resíduos sólidos (dentre eles, o PMGIRS 
de Três Lagoas/MS) atualizado, revisado e 
legalmente instituído. 



PLANEJAMENTO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

164 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Forma de prestação 

dos serviços 

• Os serviços seriam executados parte por 
administração pública direta através da 
Secretaria Municipal Meio Ambiente e 
Agronegócio (SEMEA) e Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Transporte (SEINTRA), e com contrato de 
prestação de serviço; 

• Atuação de organização de catadores e/ou 
de forma mista na reciclagem de materiais. 

• Os serviços seriam prestados através de 
contratos de prestação de serviço por 
empresas tecnicamente e 
operacionalmente habilitadas e/ou Parceria 
Público-Privada (PPP) e parte pela 
administração pública. 

• Haveria a manutenção/contratação de 
organizações de catadores para 
participarem da triagem e comercialização 
de materiais recicláveis. 

Fiscalização e 

regulação 

• Mecanismos ineficientes e descontínuos 
de fiscalização e inexistência de entidade 
reguladora. órgãos Executivo e 
Colegiados não atuante. 

• Mecanismos oficiais e contínuos de 
fiscalização e regulação atuante para a 
vertente, e fiscalização eficiente com a 
existência de órgãos Executivo e Colegiado 
atuantes. 

Estrutura Institucional 

• Estruturada de forma inadequada no que 
se refere à definição de responsabilidades 
e área de atuação nos campos de gestão 
e execução dos serviços de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

• Adequação dos órgãos relacionados aos 
serviços de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, de forma a garantir a 
prestação desses serviços em boas 
condições e sem sobreposições/ lacunas de 
responsabilidades. 

População atendida 

• 100% da população da sede urbana e 
Distrito de Garcias atendida pela coleta 
convencional, bem como a população rural 
e Distrito de Arapuá atendida por meio de 
lixeiras rurais, desconsiderando que o 
incremento populacional vindouro terá 
atendimento com os serviços de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

• 100% da população da sede urbana, 
incluindo os distritos de Arapuá e Garcias, 
bem como os assentamentos Piaba, Pontal 
do Faia e Vinte de Março atendida com 
regularidade e qualidade nos serviços, 
observando os critérios de sustentabilidade 
econômico-financeira. 

Geração per capita • Crescente. 
• Decrescente e com tendência de 

estabilização. 

Educação ambiental e 

sensibilização 
• Insuficientes e descontinuadas. • Eficientes, continuadas e transformadoras. 

Ações para reduzir, 

repensar, reaproveitar, 

reciclar e recusar 

(5 Rs) 

• Inexistência de investimento em 
infraestrutura. 

• Investimentos e ações eficientes 
(operacionalização de infraestruturas e 
fomento à educação ambiental) com alta 
produtividade operacional. 

Disposição Final de 

Resíduos Sólidos 

(rejeitos) 

• Aterro sanitário municipal licenciado 
operado por terceiro. 

• Aterro sanitário municipal e/ou 
intermunicipal operacionalizado via gestão 
associada e/ou Parceria Público-Privada (se 
comprovada viável, mediante estudo prévio, 
técnica e economicamente). 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

No Cenário Desejável, com a existência de políticas municipais de resíduos sólidos 

consolidadas contendo preconizações consubstanciadas em instrumentos de 

planejamento específicos, haveria um instrumento legal regulamentando de forma 

direta a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não permitindo a existência 

de lacunas legais, ou seja, haveria a complementação, convergência e adequação do 

arcabouço legal do município. 

No Cenário Tendencial o município continuaria possuindo leis municipais pontuais que 

instituem orientações esparsas acerca do gerenciamento dos resíduos sólidos, porém, 
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faltariam legislações específicas e que condensariam a normatização pertinente. 

Assim, haveria lacunas legais, divergências entre políticas públicas e a não 

consideração deste PMSB nos instrumentos legais existentes, o que acarretaria à 

ineficiência de melhorias operacionais, ambientais, econômicas e sociais para o 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Nesse cenário haveria o 

descumprimento de prazos, metas e ações previstas pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), bem como daqueles determinados neste PMSB. 

Em relação às formas de prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, no Cenário Desejável foi considerado que os serviços seriam 

realizados em maior parte por empresas habilitadas através de contratação e ou PPP, 

sendo que este último viabilizaria os altos investimentos demandados para 

estruturação de serviços e infraestruturas, a citar o aterro sanitário. Contudo, alguns 

serviços ainda seriam de responsabilidade do poder público municipal e, portanto, 

executados via administração direta por meio da SEINTRA. 

No Cenário Tendencial, as formas de prestação dos serviços seguiriam o modelo 

atualmente praticado, os serviços de coletas (convencional e seletiva), disposição final 

dos RSD, os serviços de varrição, capina e roçada seriam realizados por contrato de 

prestação de serviços, já os serviços de poda em algumas áreas, remoção de resíduos 

dos dispositivos de drenagem e a disposição final na área denominada “Buracão do 

Jupiá” continuariam com prestação de serviço de forma direta pelo titular, ou seja, pela 

PMTL por meio da SEMEA e SEINTRA, conforme diagnosticado no município. 

Quanto à regulação e fiscalização dos serviços prestados, tanto por administração 

direta/indireta ou por delegação, no Cenário Tendencial seriam realizadas por Ente 

Regulador que atuaria para o Sistema de Abastecimento de Água e para o Sistema 

de Esgotamento Sanitário com independência decisória, autonomia administrativa e 

tecnicidade, qual tal a atual situação com o convênio de cooperação nº 001/2011 

firmado com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso 

do Sul (AGEMS). Além disso, os mecanismos de fiscalização seriam ineficientes 

(ausência de mecanismos de monitoramento e avaliação, de ouvidoria para 

atendimento dos cidadãos, de indicadores operacionais, ambientais e culturais). 

No Cenário Desejável, a AGEMS (ente regulador) agiria de forma mais atuante na 

fiscalização e regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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Complementarmente as suas ações, existiria um Órgão Executivo da administração 

direta que realizaria as ações de fiscalizações interna com o objetivo de monitorar a 

qualidade e eficiência dos serviços prestados. 

Em relação ao controle social dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, no Cenário Desejável pressupõe-se que a o órgão colegiado para o 

saneamento básico existente, a citar o Conselho Municipal de Saneamento Básico 

(instituído pela Lei Municipal nº 2.867/2014 e Decreto nº 246/2013), deverá promover 

o controle social dos serviços mencionados, com competências de fiscalizar, avaliar e 

deliberar acerca da qualidade, eficiência e eficácia dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, e a implementação dos Programas, Projetos 

e Ações propostos para o presente Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

Por outro lado, no Cenário Tendencial a promoção do controle social seria dificultada 

com ações esparsas e ineficientes, mesmo com a existência do órgão colegiado 

supramencionado no município de Três Lagoas/MS. 

No Cenário Desejável, frente ao Tendencial, espera-se que, caso sejam de fato 

efetivados os investimentos para implantação do sistema planejado (infraestruturas e 

operacionalização destas), os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos teriam sua abrangência e qualidade ampliadas para ambos os 

cenários, entretanto com metas de atendimento mais audaciosas, balanceando as 

limitações técnicas e financeiras do município com as demandas legais existentes no 

que se refere à gestão dos resíduos. 

Neste contexto, pressupõe-se que as condições de recuperação de resíduos secos e 

orgânicos (coleta seletiva, triagem, reciclagem e tratamento) no Cenário Tendencial 

seriam mais conservadoras no sentido de abrangência dos serviços, adesão dos 

munícipes e correta segregação em relação às metas almejadas para o horizonte de 

planejamento do Cenário Desejável. 

Em contrapartida, no Cenário Desejável haveria um fortalecimento do sistema de 

coleta seletiva com ações que convergem para elevação dos índices de adesão e 

correta segregação dos munícipes, bem como seriam tomadas medidas de ampliação 

de ações voltadas a compostagem de resíduos orgânicos, de forma que estes 
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serviços estejam alinhados com a PNRS, considerando seus princípios, objetivos e 

prazos. 

Neste contexto, no Cenário Tendencial apresentariam um crescimento gradativo da 

geração per capita RSDC, enquanto no Cenário Desejável nos anos iniciais 

apresentaria um incremento, com as ações de educação ambiental a geração 

apresentaria um decrescimento e no final do horizonte de planejamento a geração 

estabilizaria, cujos pormenores serão descritos no Subtópico 9.3 (pág. 169), no qual 

será tratada a questão do parâmetro da geração per capita nos cenários estudados. 

Quanto às ações de educação e sensibilização ambiental a serem desenvolvidas no 

município, tem-se que no Cenário Tendencial não haveria grandes mudanças nem 

avanços nas ações e em seus meios de publicidade.  

No entanto, no Cenário Desejável, as ações de educação e sensibilização ambiental 

já implementadas em Três Lagoas/MS seriam ampliadas/aperfeiçoadas, com ênfase 

especial na divulgação das informações, bem como com a criação de novas ações 

tendo em vista a série de implementações de serviços e infraestruturas provisionadas 

neste cenário que dependem diretamente da adesão dos munícipes, as quais 

refletiriam na efetiva sensibilização de parcela da população sobre o adequado 

manejo dos resíduos gerados em suas residências e uso dos serviços ofertados pela 

municipalidade. 

Dessa forma, resultaria, dentre outras melhorias, no ganho ambiental e social a partir 

da correta segregação dos resíduos, redução de pontos de descarte irregular e, 

consequentemente, de problemas de saúde pública relacionados ao manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. 

Ainda referente a esta temática, cabe expor que a Política dos 5 Rs (Repensar, 

Reduzir, Recusar, Reaproveitar e Reciclar) no Cenário Tendencial seguirá sem 

grande priorização por parte da municipalidade. 

Por outro lado, no Cenário Desejável pressupõe-se a implementação desta política no 

âmbito municipal, inclusive com o fortalecimento das repartições públicas na Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P), a qual representa um ganho ambiental que 

ultrapassa a esfera da gestão dos resíduos sólidos, implicando indiretamente na 

redução da pressão sobre recursos naturais, redução nos resíduos destinados ao 
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aterro sanitário (aumentando sua vida útil e evitando o sacrifício de novas áreas), 

redução direta dos gastos públicos com o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, além de favorecer o fortalecimento da economia local (por meio 

dos sucateiros, catadores de materiais recicláveis, dentre outros).  

Sobre a disposição final dos resíduos sólidos, no Cenário Tendencial o município de 

Três Lagoas/MS continuaria a realizar a disposição dos resíduos sólidos no aterro 

sanitário municipal operacional por empresa prestadora de serviço. Já no Cenário 

Desejável seriam implementadas as soluções de contratação dos serviços via 

Parceria Público-Privada (PPP), caso apontada em estudos de viabilidade como a 

solução econômica e tecnicamente viável para o município, ou de forma consorciada 

com outros municípios.  

9.2 ESTIMATIVAS DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A projeção da geração de resíduos sólidos atrelada ao Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos municipal é fundamental para o dimensionamento 

assertivo das infraestruturas, equipamentos, veículos, recursos humanos e 

financeiros, bem como para prever as tecnologias mais apropriadas à realidade 

econômica do município. 

A estimativa de geração de resíduos sólidos foram definidas a partir das informações 

do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS de Três Lagoas/MS 

(PMTL, 2012), e outras referências bibliográficas de fontes oficiais, os quais 

consubstanciaram os cálculos vindouros (horizonte de 20 anos – 2023 a 2042) que 

foram realizados de acordo com as seguintes tipologias: Resíduos Sólidos 

Domiciliares e Comerciais (RSDC); Resíduos de Limpeza Urbana (RLU); Resíduos 

Volumosos (RV); Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB); 

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS); Resíduos da Construção Civil (RCC); e 

Resíduos com Logística Reversa Obrigatório (RLRO). 

Entretanto, no que concerne a algumas tipologias, tais como Resíduos Industriais (RI), 

Resíduos Agrossilvopastoris (RA), Resíduos de Serviço de Transporte (RST) e 

Resíduos de Mineração (RM), as projeções da geração de resíduos foram 

inviabilizadas em função de envolverem variadas tipologias de resíduos, cada uma 

demandando um diferente processo de manejo com custos específicos, bem como 
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em virtude da inexistência e/ou insuficiência de dados observada no diagnóstico 

situacional (Capítulo 2). Ressalta-se que a gestão desses resíduos cabe ao próprio 

gerador. 

Neste sentido, destaca-se que não houve prejuízos ao planejamento do Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos em virtude disso, uma vez que tais 

resíduos são de responsabilidade do gerador, cabendo ao poder público o 

cadastramento e a fiscalização, ações essas provisionadas neste PMSB. 

9.3 ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E 
COMERCIAIS (RSDC) 

A projeção da estimativa de geração dos RSDC e equiparáveis, nos quais se incluem 

os Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) e os resíduos de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços (RSC), iniciou a partir dos dados levantados no 

Diagnóstico Situacional de Três Lagoas/MS (Capítulo 2), considerando mais 

especificamente os seguintes itens: 

• Geração total de RSDC;  

• Geração per capita de RSDC;  

• Composição gravimétrica dos RSDC; 

• Massa específica aparente dos RSDC. 

A composição gravimétrica dos RSDC gerados em Três Lagoas/MS, foram obtidas a 

partir das informações apresentada no PMGIRS (PMTL, 2012) no qual foram 

realizados estudos gravimétricos para cada setor de coleta. Conforme apresentada 

na Figura 80, observa-se que a maior parte dos resíduos sólidos gerados no município 

corresponde à matéria orgânica, representando 51,4% do total gerado. Seguindo com 

maior representatividade estão os resíduos da categoria rejeitos (fraldas, papel 

higiênicos, absorventes, lenços e guardanapos) com 17,1%, “papel e papelão” com 

13,6% e “plástico” com 13,5%. Enquanto a categoria “metal” e “vidro” correspondem, 

respectivamente, 1,9% e 2,5% do total gerado. 
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Figura 80 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no município de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

O valor médio da massa específica aparente obtida para o município de Três 

Lagoas/MS foi identificada por meio de um estudo realizado em 30 de setembro de 

2021, no qual obteve o resultado médio de 136,36 kg/m³. 

Quanto a geração per capita para o Cenário Tendencial foi adotado o valor 

0,864 kg/hab.dia para o início do horizonte de planejamento (2023), resultado das 

estimativas apresentadas no Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI do 

município (TRÊS LAGOAS, 2016a), e para o qual adotou um crescimento de 0,73% 

ao ano, atingindo no final do planejamento (2042) a geração per capita de 

0,990 kg/hab.dia, o qual é compatível com a média da geração de resíduos sólidos do 

Centro-Oeste apresentada pela ABRELPE (2020). 

No Cenário Desejável foi considerado que nos anos iniciais (2023 a 2026) de 

planejamento haveria um incremento na geração per capita, e que após as ações de 

educação ambiental eficientes surtiriam efeitos a médio e longo prazo. Portanto, 

considerando o preconizado pela PNRS com relação a redução da geração haveria 

uma tendência de decrescimento ao longo do período, de forma a se obter uma 

relativa estabilização até o final de planejamento entre 2039 e 2042, conforme 

apresentado no Gráfico 7.  
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Gráfico 7 – Estimativa de projeção de geração per capita adotado para os RSDC no município de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Relacionando os dados elencados no 

Gráfico 7 e a projeção populacional 

(Tomo I – Prognóstico), obteve-se os 

quantitativos anuais de RSDC e 

equiparáveis estimados em ambos os 

cenários ao longo do horizonte de 

planejamento, como pode ser observado 

no Gráfico 8. 

Assim, os resultados obtidos 

demonstram que haveria um incremente 

da quantidade de RSDC gerados no 

Cenário Tendencial atingido uma 

geração anual de 53.975,21 toneladas 

em 2042, já no Cenário Desejável ao 

longo do horizonte atingiria 

45.814,43 toneladas para o mesmo ano, 

valor este 15,12% inferior ao Cenário 

Tendencial.  

Além disso, no Cenário Tendencial seria prevista uma geração total de RSDC de 

931.741,59 toneladas durante o horizonte temporal do PMSB (2023 a 2042), isto é, 

71.182,39 toneladas a mais que no Cenário Desejável.  

A partir das demandas supramencionadas foi delineado para cada um dos cenários 

situações de recuperação de resíduos secos e orgânicos ao longo do horizonte de 

0,929 

0,990 

0,864 0,870 
0,856 

0,838 

 0,800

 0,840

 0,880

 0,920

 0,960

 1,000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Estimativas da geração per capita (kg/hab.dia) 

Cenário Tendencial Cenário Desejável

 
Gráfico 8 – Projeção Estimada de Geração de RSDC 
para ambos os Cenários. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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planejamento, pressupondo níveis de investimento de infraestruturas e tecnologias 

diferenciadas. 

Inerente a isto, estimou-se as quantidades de RSDC que seriam reciclados, 

compostados (recuperados) e aterrados (dispostos adequadamente) (Gráfico 9). Para 

tanto, adotou-se percentuais anuais de recuperação da fração orgânica e de 

recicláveis (secos).  

Em relação aos resíduos úmidos, o índice adotado foi com base nas metas do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2020a). Já para os resíduos secos foi 

adotado índice de recuperação de 2,17% para 2023, valor obtido a partir dos dados 

apresentados no SNIS (2020) e para final do horizonte o índice de 14,7% que é 

potencial de RSDC que podem ser reciclados de acordo com estimativas do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2020a). Desta forma, os índices de 

recuperação idealizados para os Cenários Tendencial e Desejável, apresentados 

Gráfico 9, foram escalonados ao longo dos 20 anos do horizonte de planejamento. 

 

 

Gráfico 9 – Índice de recuperação de resíduos secos e de resíduos orgânicos para os Cenários Tendencial 
e Desejável durante o horizonte de planejamento do PMSB. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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triagem, comercialização e reaproveitamento de materiais, demanda de 

estabelecimentos de mecanismos eficientes de educação ambiental. 

Tais mecanismos devem ter como finalidade a mudança de conceitos e até mesmo 

cultura da sociedade local quanto a questões como: consumo sustentável, reciclagem 

de resíduos, correta segregação de resíduos, bem como ações que envolvam a 

repartição pública municipal, o setor comercial, de serviços e industrial quanto às 

práticas análogas e que envolvam iniciativas mais abrangentes como instituição de 

programas e agendas para as práticas de sustentabilidade em suas operações. 

Desta forma, a projeção de recuperação de resíduos secos, orgânicos e a parcela de 

rejeitos a serem dispostos em aterro sanitário são estimadas de acordo com os valores 

totais apresentados no Gráfico 10, tanto para o Cenário Tendencial quanto para o 

Cenário Desejável. 

 
Gráfico 10 – Recuperação estimada de RSDC secos, RSDC orgânicos evitados em aterro sanitário e de 
materiais aterrados, nos Cenários ao longo do horizonte de planejamento do PMSB. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

O quantitativo total da parcela de secos de resíduos sólidos (recicláveis secos) 

recuperados no Cenário Desejável (Gráfico 10) é de 23.928,28 toneladas e no Cenário 

Tendencial serão recuperadas 6.368,91 toneladas, com a diferença entre os dois 

Cenários de 17.559,37 toneladas. 

Em relação à parcela de orgânicos (RSDC Úmidos), no Cenário Desejável seriam 

recuperadas 21.620,99 toneladas e no Cenário Tendencial, como não haveria ações 

relacionadas à compostagem de orgânicos e não sendo prevista a implantação das 

composteiras, não haveria recuperação dos RSDC Úmidos.  
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Referentes ao total de material aterrado (Gráfico 10), ao longo do horizonte de 

planejamento, espera-se que com a concretização das intervenções propostas haja 

uma redução no Cenário Desejável de 110.362,72 toneladas de material aterrado ao 

longo de todo o período frente ao Cenário Tendencial. 

Com relação a destinação dos RSDC, com a efetiva implementação das ações 

preconizadas neste PMSB para o Cenário Desejável, observa-se que em 2042 a 

recuperação de materiais secos (recicláveis) corresponderá a 4,63% e dos orgânicos 

(compostáveis) 4,93% do total de RSDC ou equiparáveis gerados, sendo que 90,44% 

dos materiais gerados na municipalidade continuarão sendo aterrados. Enquanto no 

Cenário Tendencial seriam recuperados 0,68% de materiais secos (recicláveis) e 

continuarão sendo aterrados 99,32% dos resíduos gerados, conforme apresentado no 

Gráfico 11. 

  
Gráfico 11 – Comparação da estimativa referente à destinação dos RSDC e equiparáveis nos Cenários de 
referência no ano de 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Para quantificação dos resíduos de limpeza urbana no Cenário Desejável foram 

adotados das projeções dos valores estimados a partir das pesagens realizadas no 

Buracão do Jupiá (PMTL, 2021d). Já no Cenário Tendencial foi adotado para 

quantificação destes resíduos o valor de 15% da geração total de RSD, conforme 

apresentado pelo MMA; ICLEI, (2012). Assim, a geração de resíduos desta tipologia 

atinge e média os quantitativos apresentados no Gráfico 12.  

Deste modo, a quantidade total de RLU 

no horizonte temporal do PMSB do 

município de Três Lagoas/MS (2023-

2042) para o Cenário Tendencial seria de 

139.761,24 toneladas, enquanto no 

Cenário Desejável haveria uma geração 

total de 40.547,28 toneladas. 

A geração de RLU no Cenário Tendencial 

seria crescente iniciando com 

5.820,57 toneladas em 2023 e atingindo 

um valor 39,10% superior em 2042, ou 

seja, 8.096,28 toneladas. No Cenário 

Desejável a geração de RLU 

apresentaria um aumento menos 

expressivo quando comparado ao 

Cenário Tendencial anual. Assim, em 

2043 estima-se que serão geradas 

2.115,62 toneladas de resíduos. Além 

disso, no Cenário Desejável haveria ações de educação ambiental sensibilizando a 

população quanto ao correto manejo de resíduos sólidos, além de ações efetivas de 

fiscalização, acarretando a redução da disposição inadequada de resíduos sólidos em 

logradouros públicos. 

9.5 ESTIMATIVAS DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS  

Os Resíduos Volumosos (RVol), de acordo com a ABNT NBR 15.112:2004 (ABNT, 

2004b), são peças de grandes dimensões, como móveis e equipamentos domésticos 

 
Gráfico 12 – Estimativas da geração de resíduos de 
limpeza urbana (RU). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 6.000
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Cenário Tendencial Cenário Desejável

2023 5.820,57 1.941,64

2024 5.946,44 1.950,40

2025 6.071,29 1.959,20

2026 6.195,01 1.968,04

2027 6.317,57 1.976,93

2028 6.438,91 1.985,86

2029 6.566,23 1.994,84

2030 6.692,46 2.003,86

2031 6.817,60 2.012,92

2032 6.941,69 2.022,04

2033 7.064,58 2.031,19

2034 7.186,38 2.040,40

2035 7.306,88 2.049,64

2036 7.426,19 2.058,94

2037 7.544,20 2.068,28

2038 7.660,92 2.077,67

2039 7.776,15 2.087,11

2040 7.889,88 2.096,59

2041 8.002,00 2.106,12

2042 8.096,28 2.115,62
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inutilizados, grandes embalagens, peças de madeira, podas e outros assemelhados, 

não provenientes de processos industriais e não removidos pela coleta pública 

municipal. Normalmente são removidos das áreas geradoras juntamente com os 

resíduos da construção civil (RCC). 

A projeção estimada de RVol foi realizada com base nos dados apresentados no PMI 

do município Três Lagoas (2016), considerando a geração per capita média de 

0,100 kg/hab.dia. Desta maneira, estimou-se que durante o horizonte temporal do 

PMSB seriam geradas aproximadamente 100.357,92 toneladas de Resíduos 

Volumosos. Pode-se verificar, também, que está previsto um aumento de 

aproximadamente 21,39% na quantidade gerada destes resíduos entre 2023 e 2042, 

conforme apresentado no Gráfico 13. 

 
Gráfico 13 – Estimativas da quantidade de Resíduos Volumosos gerados no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ainda, devido à ausência de dados 

municipais, foi considerada a composição 

gravimétrica de Resíduos Volumosos 

definida no estudo de Brasil (2011) para a 

estimativa das frações que compõem essa 

tipologia, apresentada no Gráfico 14. 

Deste modo, estima-se no horizonte de 

projeto que seriam geradas 

50.178,96 toneladas de madeiras em peças, 

25.089,48 toneladas de podas e 12.544,74 toneladas de rejeitos e 

12.544,74 toneladas de Classe B, conforme apresentado no Gráfico 15. 
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Gráfico 14 – Composição gravimétrica dos 
resíduos volumosos.  
Fonte: Brasil (2011). 
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Gráfico 15 – Estimativa de geração de resíduos volumosos conforme suas classes de composição ao longo 
do horizonte de planejamento.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Analisando o Gráfico 15, observa-se a grande quantidade de resíduos volumosos 

caracterizados por “madeiras”, com geração estimada em 2.726,02 toneladas em 

2042. Com relação aos resíduos de podas, que podem ser recuperados em sistemas 

de compostagem, estima-se a geração de 1.363,01 toneladas em 2042. 

Ao considerar os resíduos da Classe B (secos – potencialmente recicláveis), estima-

se uma evolução de 561,40 toneladas (2023) para 681,51 toneladas (2042). Todavia, 

ressalta-se que as estimativas foram realizadas a partir de referências bibliográficas 

que podem não refletir a realidade exata do município (devido à inexistência de dados 

primários locais desta tipologia de resíduos). Ainda, os Resíduos Volumosos da 

Classe B podem ser recuperados, potencializando os índices de reciclagem de 

resíduos recicláveis secos de Três Lagoas/MS.  

Em relação ao reaproveitamento, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos 

RVol, estima-se que nos cenários os índices de recuperação serão significativamente 

distintos. Além disso, os índices de recuperação apresentados no Gráfico 16 referem-

se aos valores totais esperados com a efetivação de ações estruturais de 

responsabilidade da municipalidade e setor privado (grandes geradores), bem como 

ações institucionais, principalmente fiscalizatórias e de controle dos resíduos desta 

tipologia. 

2023 2024 2025 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042

Podas 11,23 11,39 11,55 11,71 12,00 12,28 12,55 12,80 13,03 13,25 13,45 13,63

Madeiras 22,46 22,78 23,10 23,41 24,01 24,57 25,10 25,59 26,06 26,49 26,89 27,26

Classe B 5,61 5,70 5,78 5,85 6,00 6,14 6,27 6,40 6,51 6,62 6,72 6,82

Rejeito 5,61 5,70 5,78 5,85 6,00 6,14 6,27 6,40 6,51 6,62 6,72 6,82

Geração de resíduos volumosos segredada nas classes de composição (x 100 toneladas)
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Diante das metas expostas no Gráfico 

16, pôde-se estimar os quantitativos (em 

toneladas anuais) de Resíduos 

Volumosos a serem recuperados 

(reaproveitados, beneficiados ou 

reciclados) em ambos os Cenários, 

conforme a segregação nas classes de 

composição apresentadas no Gráfico 

17, o qual permite observar que no 

Cenário Desejável serão recuperados 

42.671,45 toneladas de Resíduos 

Volumosos, valor 272 vezes superior que no Cenário Tendencial (137,19 toneladas). 

 

 
Gráfico 17 – Estimativa de resíduos volumosos a serem recuperados, conforme sua composição, nos 
Cenários ao longo do horizonte de planejamento do PMSB. 
Fonte: Elaborados pelos autores. 

Destaca-se que a distinção nos cenários é justificada devido às realidades opostas na 

gestão e gerenciamento de RVol consideradas, onde o Cenário Desejável se 

aproximaria de um cenário ideal, enquanto o Cenário Tendencial seguiria as 

tendências históricas do gerenciamento atualmente praticado em Três Lagoas/MS. 
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Gráfico 16 – Índices de recuperação dos resíduos 
volumosos para os Cenários Tendencial e Desejável. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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9.6 ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

O prognóstico dos RSB consiste na projeção futura de geração de resíduos 

provenientes, principalmente, da operação das duas Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETE) instaladas no município e de uma terceira ETE em fase de construção, 

que geram lodo e areia no processo de tratamento dos efluentes. Ressalta-se a 

inexistência de Estação de Tratamento de Água (ETA) no município de Três 

Lagoas/MS. 

No que se refere às ETEs em operação, o lodo derivado dos processos de tratamento 

é direcionado para leito de secagem, onde permanecem de 15 a 20 dias para secagem 

total e posteriormente são encaminhados para o Centro de Tratamento de Resíduos 

(CTR) Buriti, como destinação final. 

A fim de estimar as projeções futuras de geração de lodos oriundos das ETEs foram 

adotados índices de atendimento à 

população de acordo com Prognóstico – 

Tomo III (Sistema de Esgotamento 

Sanitário) e os valores unitários de 

produção de lodo por habitante, ou seja, à 

geração per capita de lodo de 

0,0056 kg/hab.dia8. Ressalva-se que, até 

o fechamento do presente documento, 

não foram obtidas informações sobre a 

geração de RSB do município de Três 

Lagoas/MS. 

Desta forma, o Gráfico 18 apresenta a 

projeção de demandas de RSB para o 

horizonte de planejamento (2023 - 2042), 

tendo em vista os Cenários Tendencial e 

Desejável, os quais apresentam 

diferenças de geração entre si de 

 
8 Valor de geração média de lodo por habitante para o município de Corumbá/MS no período de 2015 a 2019 para sistema de 
tratamento tipo RALF, disponibilizado pela SANESUL em 2020. 

Tendencial Desejável

2023 238,96 247,60

2024 242,62 251,21

2025 246,19 254,72

2026 249,68 258,14

2027 253,08 261,47

2028 256,39 264,71

2029 259,62 267,84

2030 262,75 270,89

2031 265,81 273,84

2032 268,78 276,71

2033 271,67 281,51

2034 274,49 284,22

2035 277,22 286,84

2036 279,86 289,37

2037 282,43 291,82

2038 284,92 294,18

2039 287,33 296,46

2040 289,65 298,64

2041 291,88 300,73

2042 294,04 302,74

Gráfico 18 – Quantidade estimada anual de RSB das 
ETEs entre 2023 e 2042 para os Cenários Tendencial 
e Desejável. 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Quantidade de RSB gerados (toneladas) 



PLANEJAMENTO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

180 

176,25 toneladas. A maior geração de RSB é visualizada no Cenário Desejável em 

virtude da maior abrangência de atendimento populacional com tratamento de esgoto 

sanitário quando comparado ao Cenário Tendencial. 

9.7 ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) nº 222/2018 (ANVISA, 2018) e Resolução CONAMA nº 358/2005 

(CONAMA, 2005) definem os RSS como os resíduos resultantes de atividades 

exercidas por estabelecimento gerador que, por suas características, necessitam de 

processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 

disposição final. Ainda, os instrumentos legais supracitados classificam os RSS em 

cinco grupos: A, B, C, D e E, conforme detalhado na Figura 81. 

 
Figura 81 – Classificação dos resíduos de serviços de saúde, segundo CONAMA e a Anvisa.  
Fonte: A partir de informações da Anvisa (2018); CONAMA (2005). 

Inerente a isto, as fontes geradoras são definidas pelos instrumentos legais que define 

como geradores todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a 

atenção à saúde humana ou animal, incluindo: 

• Serviços de assistência domiciliar; 

• Laboratórios analíticos de produtos para saúde;  

• Necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamento (tanatopraxia e somatoconservação); 

Grupo A

• Engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas características de
maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Exemplos: placas e lâminas de
laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue,
dentre outros.

Grupo B

• Contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente,
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Exemplos:
medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros.

Grupo C

• Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades
superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear
- CNEN, como por exemplo, serviços de medicina nuclear e radioterapia, dentre outros.

Grupo D

• Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser
equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplo: sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos
das áreas administrativas, dentre outros.

Grupo E

• Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro,
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares.
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• Serviços de medicina legal; 

• Drogaria e farmácias, incluindo as de manipulação; 

• Estabelecimento de ensino e pesquisa na área de saúde; 

• Centro de zoonoses; 

• Distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de 

materiais e controles de diagnóstico in vitro; 

• Unidades móveis de atendimento à saúde;  

• Serviços de acupuntura;  

• Serviços de piercing e tatuagem; e  

• Salão de beleza e estética, dentre outros afins.  

Assim, para estimar a geração per capita de RSS foi adotado valor de 1,9 kg/hab.dia, 

valor este obtido a partir dos dados apresentados no PMI para o município de Três 

Lagoas/MS (TRÊS LAGOAS, 2016a), ou seja, considerando o crescimento 

populacional (população total), estima-se que serão gerados um total de 

287,51 toneladas de RSS em 2042, final do horizonte de planejamento (Gráfico 19). 

Desta maneira, estimou-se que durante todo o horizonte temporal do PMSB seriam 

geradas 5.326,32 toneladas de RSS, com um aumento de aproximadamente 19,57% 

na quantidade gerada destes resíduos entre 2023 e 2042. 

 
Gráfico 19 – Quantidades estimadas de RSS gerados para ambos os cenários no período de 2023 a 2042.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Além disso, realizou-se uma previsão da geração de RSS considerando sua 

composição. Sendo assim, diante da ausência de dados municipais foram adotadas 

as informações apresentadas por Maders e Cunha (2015), em que os resíduos do 
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Grupo D representam 75% de todo os RSS 

coletados, sendo apenas 25% relativo aos resíduos 

infectantes, conforme ilustra o Gráfico 20. 

Assim, a segregação dos RSS na fonte é 

fundamental para que seja encaminhando para 

tratamento específico apenas aqueles materiais que 

realmente necessitem ser tratados de maneira 

diferenciada, isto é, aquele pertencentes aos Grupo 

A, B, C e E. Portanto, adotou-se percentuais de 

redução gradativa de resíduos do Grupo D (comuns) tratados como resíduos 

infectantes ao longo do horizonte de planejamento no Cenário Desejável, 

pressupondo-se que com a intensificação de ações de orientação e acompanhamento 

da correta segregação na fonte, bem como através da instituição de mecanismos 

oficiais de controle e fiscalização acerca da geração desses resíduos, os índices 

propostos seriam efetivados e capazes de fazer com que o panorama vislumbrado 

para o cenário, no qual o índice de resíduos comuns tratados como contaminados se 

manteria ao longo dos anos fosse melhorado. 

Nesse sentido, adotou para início de planejamento o índice de 63,80%, o qual é 

compatível com índice de destinação dos RSS da ABRELPE (2020). Para o Cenário 

Tendencial considerou que os resíduos comuns (Grupo D) tratados como infectantes 

seriam mantidos em 63,80% até o final de planejamento (2042), ao passo que no 

Cenário Desejável foram almejados índices mais otimistas, culminando em uma 

redução que atingiria 25,00% de resíduos comuns não segregados dos infectantes no 

final do horizonte de planejamento (Gráfico 21). 

 
Gráfico 21 – Percentual de resíduos do Grupo D (comum) tratados como resíduos infectantes. 
Fonte: Elaborado pelos Autores, a partir de ABRELPE (2020). 

63,80%
63,80%

54,00%

44,00%

33,00%

25,00%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Percentual de Resíduos do Grupo D Tratados como infectantes

Cenário Tendencial Cenário Desejável

25,00%

75,00%

GRUPO A, B, C e E GRUPO D (Comuns)

Composição dos RSS

Gráfico 20 – Composição dos RSS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de 
Maders, G. R.; Cunha (2015). 
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Diante do exposto, foi estimada a quantidade total de RSS tratada como resíduo 

infectante (A, B, C e E) ou como resíduo comum (Grupo D) para os dois cenários, 

considerando os índices propostos no Gráfico 21. Assim, as quantidades anuais de 

RSS tratadas como infectantes ao longo do horizonte de planejamento são 

apresentadas no Gráfico 22. 

Analisando o Gráfico 22, observa-se que 

no Cenário Tendencial o quantitativo 

estimado de resíduos tratados como 

infectantes no município de Três 

Lagoas/MS é de 183,43 toneladas em 

2042, valor quase 2,55 vezes maior que o 

Cenário Desejável (71,88 toneladas). 

Inerente a isto, espera-se tratar durante 

todo horizonte temporal do PMSB, 

3.398,19 toneladas de resíduos 

infectantes no Cenário Tendencial, isso 

significa uma quantidade 

aproximadamente 1,45 vezes maior 

quando comparado ao Cenário Desejável 

(2.343,74 toneladas). 

Em consequência da melhoria da 

segregação dos RSS, no Cenário 

Desejável é estimada uma maior 

quantidade de resíduos tratados como comuns quando comparado como o Cenário 

Tendencial. Este fato é de grande importância econômica e ambiental, uma vez que 

a segregação correta e eficiente dos RSS propicia que os resíduos do Grupo D 

(comuns), sejam tratados como tal, assim necessitando de técnicas mais simples e 

menos onerosas para o tratamento e a destinação final. 

A estimativa de geração total de resíduos tratamentos como comuns para o Cenário 

Tendencial seria de 1.928,13 toneladas, enquanto no Cenário Desejável este número 

seria de 2.982,58 toneladas, isto significa uma diferença de 1.054,45 toneladas. Além 

disso, no Cenário Tendencial estima-se um crescimento de 19,57% no período entre 
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2030 166,68 130,63

2031 168,35 126,66

2032 169,98 122,55

2033 171,55 118,31

2034 173,07 113,94

2035 174,54 109,43

2036 175,97 102,05

2037 177,34 97,29

2038 178,66 92,41

2039 179,93 87,43

2040 181,15 82,34

2041 182,31 77,15

2042 183,43 71,88

Quantidade de RSS tratado como resíduos 
infectantes (toneladas)

Gráfico 22 – Quantidade estimada de RSS tratados 
como infectantes nos dois Cenários do PMSB.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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2023 e 2042, já no Cenário Desejável este valor seria de 147,73%, conforme 

apresenta o Gráfico 23. 

 
Gráfico 23 – Percentuais e quantidade do crescimento dos resíduos gerados em estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde tratados como resíduos comuns em 2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

No que concerne aos RSS tratados como resíduos comuns, para os cenários definidos 

para o presente PMSB do município de Três Lagoas/MS, confeccionou-se o Gráfico 

24. 

 
Gráfico 24 – Quantidades anuais estimadas de RSS tratados como resíduos comuns para os Cenários 
Tendencial e Desejável no período entre 2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

87,04 87,04104,08 215,63

Cenário Tendencial Cenário Desejável

Quantidade de RSS tratado como resíduos comuns (toneladas)

2023 2042

Cenário Tendencial Cenário Desejável

2023 87,04 87,04

2024 88,21 92,60

2025 89,35 98,73

2026 90,46 104,95

2027 91,54 111,26

2028 92,58 117,64

2029 93,59 124,10

2030 94,57 130,63

2031 95,52 137,22

2032 96,44 143,87

2033 97,34 150,58

2034 98,20 157,34

2035 99,04 164,15

2036 99,84 173,76

2037 100,62 180,67

2038 101,37 187,62

2039 102,09 194,59

2040 102,78 201,59

2041 103,44 208,60

2042 104,08 215,63

Quantidade de RSS tratado como resíduos comuns (toneladas)
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Analisando o Gráfico 24, o Cenário Desejável tem um crescimento mais acentuado 

frente ao Cenário Tendencial, saltando de 87,04 toneladas em 2023 para 

215,63 toneladas em 2042.  

9.8 ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O processo de projeção estimada da geração de RCC iniciou-se com uma consulta 

bibliográfica. Desta maneira, a estimativa da geração de RCC foi realizada a partir de 

dados secundários oriundos da PMTL (2021) e da ABRELPE (2020), bem como a 

base o estudo de viabilidade técnica e econômica de readequação do Buracão do 

Jupiá. Assim, no Gráfico 25 é apresentada a projeção de geração de RCC ao longo 

do horizonte de planejamento (20 anos) para ambos os cenários. 

 
Gráfico 25 – Estimativa da quantidade anual de Resíduos da Construção Civil gerados no município de 
Três Lagoas/MS entre 2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Analisando o Gráfico 25, observa-se a evolução das estimativas de geração de RCC 

no município no horizonte de planejamento, com um aumento de aproximadamente 

42,81% entre 2023 e 2042, passando de 63.895,73 toneladas para 

91.249,32 toneladas, respectivamente, e um total no período de 1.635.747,57 

toneladas. 

Em relação aos dados qualitativos, adotou-se a classificação apresentada pela 

Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada pelas Resoluções nº 348/2004, 

nº 431/2011 e nº 448/2012 e nº 469/2015, do mesmo órgão consultivo e deliberativo. 

Destaca-se que, diante da ausência de dados municipais, foram adaptadas as 

informações apresentadas por Brasil (2011), que cita a composição dos resíduos da 

construção civil, conforme aponta o Quadro 27. Ressalta-se que os resíduos com 

potencial de serem reaproveitados, reciclados ou beneficiados são aqueles da Classe 

A, Classe B e Classe B’, que totalizam 95,00% da composição total dos RCC.  
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Quadro 27 – Descrição das tipologias de RCC e composição gravimétrica adotados para fins de 
prognóstico.  

CLASSE CARACTERISTICAS PERCENTUAL 

A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: de 
construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; de construção, 
demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; de processo 
de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 
meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

80,00% 

B 
São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, 
papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso. 

15,00% 

C 
São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

2,50% 

D 

São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos 
de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais 
e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou 
outros produtos nocivos à saúde. 

0,20% 

Rejeitos Devem ter a disposição final ambientalmente adequada. 2,30% 

Fonte: Brasil (2011); Brasil (2002). 
Nota: A Resolução CONAMA nº 307/2022 não subdivide a categoria B. Porém, para Brasil (2011) a Classe B é de 5,00% 
representado pelos demais resíduos (plástico, papel, metal, vidro, dentre outros) e Classe B’ de 10,00% representado pela 
madeira. 

Diante do exposto, obteve-se os valores anuais durante todo o horizonte temporal 

deste PMSB (2023 a 2042), conforme apresentado na Tabela 12. Estimou-se que o 

total de RCC gerado no período seria de 1.535.747,57 toneladas, dos quais 

1.228.598,06 toneladas seria de RCC Classe A, 153.574,76 toneladas de RCC Classe 

B’ (madeiras), 76.787,38 toneladas de RCC Classe B, 38.393,69 toneladas de RCC 

Classe C, 3.071,50 toneladas de RCC Classe D e 35.322,19 toneladas de rejeitos. 

Tabela 12 – Estimativa da geração de resíduos da construção civil ao longo do horizonte de planejamento.  

Ano 
Classe A Classe B' Classe B Classe C Classe D Rejeitos Total 

t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano 

2023 51.116,59 6.389,57 3.194,79 1.597,39 127,79 1.469,60 63.895,73 

2024 52.077,04 6.509,63 3.254,82 1.627,41 130,19 1.497,21 65.096,30 

2025 53.087,00 6.635,88 3.317,94 1.658,97 132,72 1.526,25 66.358,75 

2026 54.064,11 6.758,01 3.379,01 1.689,50 135,16 1.554,34 67.580,13 

2027 55.092,66 6.886,58 3.443,29 1.721,65 137,73 1.583,91 68.865,82 

2028 56.128,94 7.016,12 3.508,06 1.754,03 140,32 1.613,71 70.161,18 

2029 57.220,48 7.152,56 3.576,28 1.788,14 143,05 1.645,09 71.525,60 

2030 58.275,46 7.284,43 3.642,22 1.821,11 145,69 1.675,42 72.844,33 

2031 59.386,41 7.423,30 3.711,65 1.855,83 148,47 1.707,36 74.233,02 

2032 60.507,65 7.563,46 3.781,73 1.890,86 151,27 1.739,59 75.634,56 

2033 61.638,10 7.704,76 3.852,38 1.926,19 154,10 1.772,10 77.047,63 

2034 62.830,28 7.853,79 3.926,89 1.963,45 157,08 1.806,37 78.537,85 

2035 63.980,07 7.997,51 3.998,75 1.999,38 159,95 1.839,43 79.975,09 

2036 65.192,97 8.149,12 4.074,56 2.037,28 162,98 1.874,30 81.491,21 

2037 66.472,00 8.309,00 4.154,50 2.077,25 166,18 1.911,07 83.089,99 

2038 67.707,62 8.463,45 4.231,73 2.115,86 169,27 1.946,59 84.634,53 

2039 68.954,09 8.619,26 4.309,63 2.154,82 172,39 1.982,43 86.192,62 
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Ano 
Classe A Classe B' Classe B Classe C Classe D Rejeitos Total 

t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano 

2040 70.269,68 8.783,71 4.391,85 2.195,93 175,67 2.020,25 87.837,09 

2041 71.597,46 8.949,68 4.474,84 2.237,42 178,99 2.058,43 89.496,82 

2042 72.999,45 9.124,93 4.562,47 2.281,23 182,50 2.098,73 91.249,32 

Total 1.228.598,06 153.574,76 76.787,38 38.393,69 3.071,50 35.322,19 1.535.747,57 

Fonte: Elaborados pelos autores. 

Apesar das quantidades de RCC geradas para os Cenários Tendencial e Desejável 

serem idênticas, os índices de reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem 

idealizados para os cenários são distintos, uma vez que se pressupõem que no 

Cenário Desejável haveria uma Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade 

de Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos estrategicamente implantados 

no município de Três Lagoas/MS com ações de fiscalização, controle e educação 

ambiental continuadas e efetivas. Enquanto no Cenário Tendencial seriam realizadas 

apenas ações pontuais de reaproveitamento destes resíduos, sem uma fiscalização 

efetiva. 

Deste modo, adotou-se percentuais para o reaproveitamento, reciclagem e 

beneficiamento dos resíduos Classe A, Classe B e Classe B’ (Madeira) para ambos 

os cenários, assim como para a destinação adequada dos resíduos Classe C, Classe 

D e rejeitos. Para tanto, no Cenário Desejável, utilizou-se a projeção estabelecida 

como meta no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2020a), conforme 

elencado no Gráfico 26. 

  
Gráfico 26 – Índices de recuperação e destinação ambientalmente adequada dos RCC segregados por 
classes para os Cenários Tendencial e Desejável. 
Fonte: Elaborados pelos autores. 

A partir dos índices de recuperação apresentados no Gráfico 26, pôde-se estimar os 

quantitativos (toneladas anuais) dos RCC que seriam recuperados (reaproveitados, 

beneficiados ou reciclados) em ambos os cenários. 
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Assim, inicialmente, a Tabela 13 apresenta as estimativas de recuperação dos RCC 

da Classe A, Classe B e B’ para os Cenários Tendencial e Desejável ao longo do 

horizonte de planejamento (2023 a 2042). Portanto, considerando o somatório de todo 

o período para as três categorias de RCC, estima-se para o Cenário Desejável que 

16.885,41 toneladas (1,10%) sejam recuperadas, valor 3,8 vezes superior que no 

Cenário Tendencial (4.483,00 toneladas, equivalente a 0,29%). 

Tabela 13 – Projeção da quantidade de RCC da Classe A e Classe B recuperados em ambos os cenários. 

ANO 
CLASSE A CLASSE B CLASSE B’ - MADEIRAS 

TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL 

– 

      

2023 – – – – – – 

2024 – – – – – – 

2025 – 106,17  – 6,64  – 13,27  

2026 – 108,13  – 6,76  – 13,52  

2027 – 220,37  – 13,77  – 27,55  

2028 140,32  224,52  17,54  14,03  8,77  28,06  

2029 143,05  343,32  17,88  21,46  8,94  42,92  

2030 145,69  349,65  18,21  21,85  9,11  43,71  

2031 148,47  475,09  18,56  29,69  9,28  59,39  

2032 151,27  484,06  18,91  30,25  9,45  60,51  

2033 154,10  616,38  19,26  38,52  9,63  77,05  

2034 157,08  628,30  19,63  39,27  9,82  78,54  

2035 319,90  767,76  39,99  47,99  19,99  95,97  

2036 325,96  912,70  40,75  57,04  20,37  114,09  

2037 332,36  1.063,55  41,54  66,47  20,77  132,94  

2038 338,54  1.218,74  42,32  76,17  21,16  152,34  

2039 344,77  1.379,08  43,10  86,19  21,55  172,39  

2040 351,35  1.545,93  43,92  96,62  21,96  193,24  

2041 357,99  1.789,94  44,75  111,87  22,37  223,74  

2042 365,00  1.985,59  45,62  124,10  22,81  248,20  

Fonte: Elaborados pelos autores. 

Destaca-se que esta distinção nos cenários é justificada pelas realidades opostas na 

gestão e gerenciamento de RCC consideradas, em que o Cenário Desejável se 

aproximaria de um cenário ideal, enquanto o Cenário Tendencial seguiria as 

tendências históricas do gerenciamento atualmente praticado em Três Lagoas/MS. 
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Com relação à quantidade de RCC destinada de forma ambientalmente correta 

(Classe C, Classe D e rejeitos), foi elaborada a Tabela 14. que apresenta uma 

estimativa dessa quantidade para ambos os cenários para o período de 2023 a 2042. 

Tabela 14 – Projeção da quantidade de RCC da Classe C, Classe D e Rejeitos destinados de forma 
ambientalmente adequada em ambos os cenários.  

ANO 
CLASSE C CLASSE D REJEITOS 

TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL 

– – 

 

– 

 

– 

 

2023 – – – – – – 

2024 – – – – – – 

2025 – 3,32  – 0,27  – 3,05  

2026 – 3,38  – 0,27  – 3,11  

2027 – 6,89  – 0,55  – 6,34  

2028 – 7,02  – 0,56  – 6,45  

2029 – 10,73  – 0,86  – 9,87  

2030 – 10,93  – 0,87  – 10,05  

2031 – 14,85  – 1,19  – 13,66  

2032 – 15,13  – 1,21  – 13,92  

2033 – 19,26  – 1,54  – 17,72  

2034 – 19,63  – 1,57  – 18,06  

2035 – 23,99  – 1,92  – 22,07  

2036 – 28,52  – 2,28  – 26,24  

2037 – 33,24  – 2,66  – 30,58  

2038 – 38,09  – 3,05  – 35,04  

2039 – 43,10  – 3,45  – 39,65  

2040 – 48,31  – 3,86  – 44,45  

2041 – 55,94  – 4,47  – 51,46  

2042 – 62,05  – 4,96  – 57,09  

Fonte: Elaborados pelos autores. 

Vale ressaltar que atualmente no município não possui destinação final adequada 

para essas categorias de resíduos, portando para o Cenário Tendencial considerou-

se como se não existisse a destinação ambientalmente adequada durante todo o 

horizonte temporal deste plano. Já para o Cenário Desejável esta realidade se altera, 

ou seja, estima-se que seriam destinados adequadamente 445,35 toneladas de RCC 

Classe C, 35,55 toneladas de Classe D e 408,80 toneladas de rejeitos ao longo do 

horizonte temporal.  
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9.9 ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA 
OBRIGATÓRIA 

A Lei Federal nº 12.305/2010 determina como obrigatório estruturar e implementar 

Sistema de Logística Reserva através do retorno resíduos (Figura 82) após o uso 

pelos consumidores aos fabricantes, importadores, distribuidores dos produtos, de 

forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos. 

 

Óleos lubrificantes, seus 

resíduos e embalagens 

 

Pilhas e baterias 

 

Lâmpadas fluorescentes de 

vapor de sódios e mercúrio de 

luz mista 

 

Medicamentos 

 

Agrotóxico, seus resíduos e 

embalagens 

 

Eletroeletrônicos e seus 

componentes 
 

Pneumáticos 

 

Embalagens em Geral 

Figura 82 – Resíduos com logística reversa obrigatória segunda a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
Nota: Embora a PNRS não cite expressivamente em seu Art. 33 os medicamentes vencidos, o Decreto nº 10.388/2020 
regulamenta e institui o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desusos, de uso humano, 
industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores. 

Apesar de haver a legislação estabelecendo a logística reversa e a sua 

obrigatoriedade para alguns materiais, ainda não existem sistemas funcionando 

plenamente para todos os produtos objetos da obrigatoriedade. 

As estimativas de geração destes resíduos que foram passíveis de serem feitas 

basearam-se em dados de fontes bibliográficas, assim adotou-se números por 

habitantes e por domicílios, conforme ilustra o Gráfico 27. 
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Gráfico 27 – Índices bibliográficos adotados para a projeção estimada da geração de alguns resíduos com 
logística reversa obrigatório.  
Fonte: A partir de dados do ABDI (2013); MMA; Ibama (2021), Mansor et al. (2010); Trigueiro et al. (2006); Feam (2009 apud 
MMA; ICLEI-Brasil, 2012). 

Dessa maneira, estima-se que durante o período de 2023 a 2042 (horizonte temporal 

deste PMSB) devem ser gerados 7.170,23 toneladas de resíduos de eletroeletrônicos 

e 3.479,840 unidades de lâmpadas fluorescentes, que deverão ter manejo 

diferenciado, através da responsabilidade compartilhada e retorno do produto ao setor 

empresarial (Gráfico 28). Destaca-se que os números apresentados estão 

correlacionados diretamente à população total do município (urbana e rural), portanto 

as estimativas anuais destes resíduos são iguais tanto para o Cenário Tendencial 

quanto para o Cenário Desejável.  

   
Gráfico 28 – Estimativa de geração de resíduos eletroeletrônicos e de lâmpadas fluorescentes ao longo do 
horizonte de planejamento deste PMSB. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ainda, foram prognosticados para o horizonte de planejamento deste instrumento de 

gestão municipal, a geração de 248.210 unidades de baterias e 11.968.775 unidades 

de pilhas, conforme aponta o Gráfico 29 . 
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Gráfico 29 –- Quantidades anuais estimadas de resíduos eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas 
fluorescentes e pneus para o período de 2023 a 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Em relação a medicamentos domiciliares 

vencidos ou em desuso, de uso humano, 

industrializados e manipulados, e de suas 

embalagens após o descarte pelos 

consumidores, estima-se que durante o 

período de 2023 a 2042 (horizonte 

temporal deste PMSB) devem ser 

descartados 151,38 toneladas de 

resíduos, conforme apresentado no 

Gráfico 30. 

Objetivando planejar a correta destinação 

de resíduos de pneus inservíveis, por parte dos fabricantes, distribuidores e 

importadores, bem como dos prestadores de serviços e comércios de pneumáticos e 

afins, estimou a geração anual desses resíduos ao longo do horizonte de 

planejamento com base na geração per capita apresentada no Gráfico 27, conforme 

aponta o Gráfico 31. 
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Gráfico 30 - Quantidades anuais estimadas de 
medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
de uso humano, industrializados e manipulados, e de 
suas embalagens após o descarte pelos 
consumidores para o período de 2023 a 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Gráfico 31 – Estimativa de geração de pneus ao longo do horizonte de planejamento deste PMSB. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

De acordo com os valores apresentados no Gráfico 31, observa-se que ao longo do 

horizonte de planejamento, haverá um crescimento na geração de pneumáticos de 

19,57%, o que gera um incremento de 122,01 toneladas desse resíduo. 

Em relação à estimativa de geração de embalagens em geral, entende-se que parcela 

da fração seca de resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, gerada após o uso pelo 

consumidor, é constituída por produtos comercializados em embalagens plásticas, 

metálicas (aço e alumínio) ou de vidro, e dos demais produtos e embalagens (papéis, 

papelão, embalagens multicamadas, dentre outros), exceto as classificadas como 

perigosas pela legislação e normas técnicas brasileiras (Art. 1º, inciso IV, Decreto 

Estadual nº 15.340/2019). 

Nesse sentido, com base nos dados gravimétricos apresentados no PMI e as 
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da Logística Reversa de Embalagens – Relatório Geral do Estado de Mato Grosso do 

Sul (MPE-MS, 2017), estimou-se a quantidade anual de recuperação desses resíduos 

ao longo do horizonte de planejamento, conforme apresentado no Gráfico 32. 
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Gráfico 32 – Estimativas de geração de embalagens de papel/papelão, plástico e vidro nos cenários de 
referências ao longo do horizonte de planejamento do PMSB. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Analisando o Gráfico 32, observa-se que devem ser recuperados 72.562,35 toneladas 

de embalagens de papel/papelão, 59.925,99 toneladas de embalagens plásticas, 

9.251,01 toneladas de embalagens de vidro e 6.867,26 toneladas de embalagens de 

metais, considerando todo horizonte de planejamento. 

Por fim, ressalta-se que outros tipos de resíduos, como óleos lubrificantes e suas 

embalagens, embalagens vazias de agrotóxicos e óleos comestíveis não tiveram seus 

quantitativos de geração futura estimados em virtude da ausência de informações e/ou 

insuficiências dessas.
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10 SÍNTESE DO PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

O prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do 

município de Três Lagoas/MS foi desenvolvido a partir de dois cenários de referência, 

ambos baseados em objetivos almejados com a implantação deste PMSB a partir de 

diferentes rumos da gestão municipal acerca dos resíduos sólidos. 

Expõe-se que esse delineamento buscou materializar o comparativo entre as 

demandas crescentes da sociedade e a necessidade de oferta de serviços e 

infraestruturas para o adequado manejo dos resíduos sólidos em duas linhas de 

evolução distintas: Cenário Tendencial, no qual as práticas adotadas até o momento, 

a eficácia e eficiência dos serviços seguem a linha natural de implementação/melhoria 

com pequenos incrementos das ações propostas no planejamento; frente ao Cenário 

Desejável que toda estrutura  do sistema seja revista de forma a buscar sua 

otimização através da implementação e operacionalização das ações propostas neste 

PMSB. 

Em síntese, foi estimado que entre 2023 e 2042 ocorra uma geração de 

860.559,20 toneladas de RSDC no Cenário Desejável, das quais 21.620,99 toneladas 

seriam recicladas (parcela seca), 23.928,28 toneladas beneficiadas por compostagem 

(parcela orgânica) e 815.009,93 toneladas aterradas (considerando a parcela de RLU 

aterrada). Já no Cenário Tendencial, seriam geradas 931.741,59 toneladas ao longo 

de todo o horizonte de planejamento, das quais 6.368,91 toneladas seriam recicladas 

(parcela seca), e 925.372,65 toneladas aterradas (considerando a parcela de RLU 

aterrada). 

Referente à quantidade de RCC gerada no âmbito municipal, estimou-se que ao longo 

do horizonte de planejamento será gerado de RCC um total de 

1.535.747,57 toneladas para ambos os cenários. Verifica-se um aumento estimado de 

aproximadamente 42,81% na quantidade gerada destes resíduos entre 2023 e 2042. 

Apesar das quantidade de RCC gerados nos Cenários Tendencial e Desejável serem 

idênticas, o índices de reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem seriam 

distintos, uma vez que pressupõe-se no Cenário Desejável a estruturação de Área de 

Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A 
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e/ou Ecopontos, de modo que estas infraestruturas sejam estrategicamente 

implantadas no município que, além de atender aos RCC gerados em obras públicas 

e aqueles oriundos de pequenos geradores, com a implementação das ações de 

fiscalização, controle e educação ambiental efetivos, os entes privados seriam 

também envolvidos neste sistema, com a devida remuneração pelo serviço à 

municipalidade. Enquanto no Cenário Tendencial haveria a manutenção apenas de 

ações pontuais de reaproveitamento desses resíduos e sem uma fiscalização efetiva, 

tal como foi observado na etapa de diagnóstico. 

Portanto, considerando o somatório de todo o período de planejamento para as 

classes A, B e B’ dos RCC, estima-se que sejam recuperadas 16.885,41 toneladas no 

Cenário Desejável e 4.483,00 toneladas no Cenário Tendencial. Com relação às 

classes C, D e rejeitos dos RCC, no Cenário Tendencial considerou-se que não 

existisse destinação ambientalmente adequada para todo o horizonte temporal, 

enquanto no Cenário Desejável estimou-se que seriam destinados adequadamente 

445,80 toneladas de RCC Classe C, 35,55 toneladas Classe D e 408,80 toneladas de 

rejeito ao longo do horizonte de planejamento.  

No que concerne aos Resíduos Volumosos (equipamentos domésticos inutilizados, 

grandes embalagens, peças de madeira, podas e outros assemelhados), estima-se 

que durante o horizonte temporal serão geradas 100.357,92 toneladas de resíduos 

em ambos os cenários de referência, correspondendo às frações segregadas de: 

25.089,48 toneladas de podas; 50.178,96 toneladas de madeira em peça; 

12.544,74 toneladas de resíduos Classe B; e 12.544,74 toneladas de rejeitos. 

Em ambos os cenários a estimativa de geração anual de RVol seria igual, porém no 

Cenário Desejável haveria um maior reaproveitamento, reutilização, reciclagem e 

destinação adequada. Portanto, estima-se que durante o horizonte de planejamento 

sejam recuperadas 37.337,52 toneladas de RVol no Cenário Desejável, valor este 

311 vezes maior que as 120,04 toneladas estimadas no Cenário Tendencial. 

Referente à geração de resíduos oriundos dos serviços limpeza urbana (varrição, 

capina e roçada), em todo o horizonte de planejamento seriam geradas 

139.761,24 toneladas no Cenário Tendencial, enquanto no Cenário Desejável seriam 

geradas 40.547,28 toneladas desses materiais. 
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Em relação aos RSS gerados no município de Três Lagoas/MS, estimou-se a 

quantidade total de RSS tratada como resíduo infectante em todo o horizonte de 

planejamento no Cenário Tendencial corresponde a 3.398,19 toneladas, enquanto no 

Cenário Desejável 2.343,74 toneladas de RSS seriam tratadas como resíduo 

infectante.  

No que diz respeito aos RSS tratados como resíduo comum, o Cenário Desejável tem 

um crescimento mais acentuado frente ao Cenário Tendencial, totalizando 

2.982,58 toneladas de RSS tratadas como resíduo comum ao longo de todo o 

horizonte de planejamento, frente às 1.928,13 toneladas estimadas no Cenário 

Tendencial. O aumento esperado no Cenário Desejável é de grande importância 

econômica e ambiental, uma vez que a segregação correta e eficiente dos RSS 

propicia que os resíduos comuns (Grupo D) sejam tratados como tal, assim 

necessitando de técnicas mais simples e menos onerosas para tratamento e 

destinação final. 

Para os resíduos com logística reversa prevista, estima-se que durante todo o 

horizonte de planejamento devam ser geradas 7.170,23 toneladas de resíduos 

eletroeletrônicos, 11.968.775 unidades de pilhas, 248.210 unidades de baterias, 

3.479.840 unidades de lâmpadas fluorescentes, 13.810,49 toneladas de resíduos de 

pneus inservíveis. Em relação aos medicamentos vencidos ou em desuso estimou-se 

que sejam descartadas 151,38 toneladas de resíduos. No que concerne a 

recuperação de embalagens em geral, estima-se que sejam recuperadas 

72.562,35 toneladas de embalagens de papel/papelão, 59.925,99 toneladas de 

embalagens de plásticos, 9.251,01 toneladas de embalagens de vidro e 

6.861,26 toneladas de embalagens de metal, considerando todo o horizonte de 

planejamento. 

Visando sintetizar os dados gerados e utilizados neste capítulo, foram elaborada as 

Tabela 15 e Tabela 16 para o Cenário Tendencial, Tabela 17 e Tabela 18 para o 

Cenário Desejável e Tabela 19 para os resíduos com logística reversa obrigatória, as 

estimativas e geração de resíduos e os principais resultados obtidos quanto à 

recuperação e/ou destinação adequada dos resíduos sólidos considerados em amos 

os cenários para o município de Três Lagoas/MS. 
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Tabela 15 – Síntese do estudo das demandas futuras pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para Cenário Tendencial. 

CENÁRIO TENDENCIAL 

ANO 

DADOS BÁSICOS QUANT. DE RSDC QUANT. DE RSDC POR DESTINAÇÃO 

QUANT. DE 
RCC 

QUANT. DE 
RLU 

QUANT. DE 
RV POP. 

ATENDIDA 

ÍNDICE DE 
ATEND. 

URBANO 

GERAÇÃO PER 
CAPITA DE 

RSDC 
TOTAL 

RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS 

RESÍDUOS 
COMPOSTÁVEIS 

REJEITOS 
RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS 
RECUPERADO 

RESÍDUOS 
COMPOSTÁVEIS 
BENEFICIADOS 

RESÍDUOS 
ATERRADOS 

(HAB.) (%) (KG/HAB.DIA) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 

2023 123.046 100,00% 0,864 38.803,79 12.223,19 19.945,15 6.635,45 265,24 – 38.538,55 63.895,73 5.820,57 4.491,18 

2024 124.840 100,00% 0,870 39.642,94 12.487,53 20.376,47 6.778,94 270,98 – 39.371,96 65.096,30 5.946,44 4.556,66 

2025 126.588 100,00% 0,876 40.475,25 12.749,70 20.804,28 6.921,27 276,67 – 40.198,58 66.358,75 6.071,29 4.620,46 

2026 128.289 100,00% 0,882 41.300,08 13.009,53 21.228,24 7.062,31 282,31 – 41.017,77 67.580,13 6.195,01 4.682,55 

2027 129.943 100,00% 0,888 42.117,13 13.266,90 21.648,20 7.202,03 287,89 – 41.829,24 68.865,82 6.317,57 4.742,92 

2028 131.550 100,00% 0,894 42.926,09 13.521,72 22.064,01 7.340,36 293,42 – 42.632,67 70.161,18 6.438,91 4.801,58 

2029 133.109 100,00% 0,901 43.774,89 13.789,09 22.500,29 7.485,51 299,22 – 43.475,67 71.525,60 6.566,23 4.858,48 

2030 134.622 100,00% 0,908 44.616,42 14.054,17 22.932,84 7.629,41 304,98 – 44.311,44 72.844,33 6.692,46 4.913,70 

2031 136.090 100,00% 0,915 45.450,66 14.316,96 23.361,64 7.772,06 310,68 – 45.139,98 74.233,02 6.817,60 4.967,29 

2032 137.515 100,00% 0,922 46.277,91 14.577,54 23.786,85 7.913,52 316,33 – 45.961,58 75.634,56 6.941,69 5.019,30 

2033 138.895 100,00% 0,929 47.097,21 14.835,62 24.207,97 8.053,62 321,93 – 46.775,28 77.047,63 7.064,58 5.069,67 

2034 140.233 100,00% 0,936 47.909,20 15.091,40 24.625,33 8.192,47 327,48 – 47.581,72 78.537,85 7.186,38 5.118,50 

2035 141.526 100,00% 0,943 48.712,54 15.344,45 25.038,25 8.329,84 332,97 – 48.379,57 79.975,09 7.306,88 5.165,70 

2036 142.777 100,00% 0,950 49.507,91 15.594,99 25.447,07 8.465,85 338,41 – 49.169,50 81.491,21 7.426,19 5.211,36 

2037 143.985 100,00% 0,957 50.294,68 15.842,82 25.851,47 8.600,39 343,79 – 49.950,89 83.089,99 7.544,20 5.255,45 

2038 145.151 100,00% 0,964 51.072,82 16.087,94 26.251,43 8.733,45 349,11 – 50.723,71 84.634,53 7.660,92 5.298,01 

2039 146.272 100,00% 0,971 51.840,99 16.329,91 26.646,27 8.864,81 354,36 – 51.486,63 86.192,62 7.776,15 5.338,93 

2040 147.349 100,00% 0,978 52.599,17 16.568,74 27.035,97 8.994,46 359,54 – 52.239,63 87.837,09 7.889,88 5.378,24 

2041 148.381 100,00% 0,985 53.346,67 16.804,20 27.420,19 9.122,28 364,65 – 52.982,02 89.496,82 8.002,00 5.415,91 

2042 149.371 100,00% 0,990 53.975,21 17.002,19 27.743,26 9.229,76 368,95 – 53.606,26 91.249,32 8.096,28 5.452,04 

TOTAL 2.749.532 100,00% - 931.741,56 293.498,59 478.915,18 159.327,79 6.368,91 – 925.372,65 1.535.747,57 139.761,24 100.357,92 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 16 – Síntese do estudo das demandas futuras pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos para o Cenário Tendencial (Continuação). 

CENÁRIO TENDENCIAL 

ANO 

QUANT. DE RV QUANT. DE RSS QUANT. DE RSU 

 PODA MADEIRA CLASSE B REJEITOS TOTAL RESÍDUOS INFECTANTES RESÍDUOS COMUNS 

(T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 

2023 – – – – 240,45 60,11 180,34 113.251,72 

2024 – – – – 243,68 60,92 182,76 115.486,02 

2025 – – – – 246,83 61,71 185,12 117.772,58 

2026 – – – – 249,89 62,47 187,42 120.007,66 

2027 – – – – 252,86 63,22 189,65 122.296,30 

2028 – – – – 255,75 63,94 191,81 124.583,49 

2029 – – – – 258,54 64,64 193,91 126.983,74 

2030 – – – – 261,25 65,31 195,94 129.328,16 

2031 – – – – 263,88 65,97 197,91 131.732,44 

2032 – – – – 266,42 66,61 199,82 134.139,89 

2033 3,17 6,34 1,58 1,58 268,89 67,22 201,67 136.547,98 

2034 3,20 6,40 1,60 1,60 271,27 67,82 203,46 139.023,21 

2035 3,23 6,46 1,61 1,61 273,58 68,40 205,19 141.433,79 

2036 3,26 6,51 1,63 1,63 275,81 68,95 206,86 143.912,49 

2037 3,28 6,57 1,64 1,64 277,96 69,49 208,47 146.462,29 

2038 3,31 6,62 1,66 1,66 280,03 70,01 210,02 148.946,32 

2039 3,34 6,67 1,67 1,67 282,02 70,51 211,52 151.430,71 

2040 3,36 6,72 1,68 1,68 283,93 70,98 212,95 153.988,31 

2041 4,06 8,12 2,03 2,03 285,76 71,44 214,32 156.547,17 

2042 4,09 8,18 2,04 2,04 287,51 71,88 215,63 159.060,36 

Total 34,30 68,60 17,15 17,15 5.326,32 1.331,58 3.994,74 2.712.934,64 

Fonte: Elaborado pelos Autores.   
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Tabela 17 – Síntese dos estudos das demandas futuras pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para o Cenário Desejável.  

CENÁRIO DESEJÁVEL 

ANO 

DADOS BÁSICOS QUANT. DE RSDC QUANT. DE RSDC POR DESTINAÇÃO 

QUANT. DE 

RCC 

QUANT. 

DE RLU 

QUANT. 

DE RV POP. 

ATENDIDA 

ÍNDICE DE 

ATEND. 

URBANO 

GERAÇÃO PER 

CAPITA DE 

RSDC 

TOTAL 
RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS 

RESÍDUOS 

COMPOSTÁVEIS 
REJEITOS 

RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS 

RECUPERADO 

RESÍDUOS 

COMPOSTÁVEIS 

BENEFICIADOS 

RESÍDUOS 

ATERRADOS 

(HAB.) (%) (KG/HAB.DIA) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 

2023 123.457 100% 0,864 38.933,40 12.264,02 20.011,77 6.657,61 266,13 – 38.667,27 63.895,73 1.941,64 240,45 

2024 125.252 100% 0,866 39.590,90 12471,135 20.349,73 6.770,04 336,72 101,75 39.152,44 65.096,30 1.950,40 243,68 

2025 127.000 100% 0,868 40.236,14 12674,3841 20.681,38 6.880,38 430,93 206,81 39.598,40 66.358,75 1.959,20 246,83 

2026 128.701 100% 0,870 40.869,00 12873,7358 21.006,67 6.988,60 527,82 315,10 40.026,08 67.580,13 1.968,04 249,89 

2027 130.355 100% 0,868 41.299,07 13009,2074 21.227,72 7.062,14 624,44 424,55 40.250,07 68.865,82 1.976,93 252,86 

2028 131.962 100% 0,866 41.711,87 13139,2386 21.439,90 7.132,73 722,66 536,00 40.453,21 70.161,18 1.985,86 255,75 

2029 133.521 100% 0,864 42.107,18 13263,7625 21.643,09 7.200,33 822,35 649,29 40.635,54 71.525,60 1.994,84 258,54 

2030 135.034 100% 0,862 42.485,75 13383,0104 21.837,67 7.265,06 923,43 764,32 40.798,00 72.844,33 2.003,86 261,25 

2031 136.502 100% 0,860 42.847,98 13497,113 22.023,86 7.327,00 1.025,78 880,95 40.941,24 74.233,02 2.012,92 263,88 

2032 137.927 100% 0,858 43.194,60 13606,2986 22.202,02 7.386,28 1.129,32 999,09 41.066,18 75.634,56 2.022,04 266,42 

2033 139.307 100% 0,856 43.525,08 13710,3999 22.371,89 7.442,79 1.233,94 1.118,59 41.172,55 77.047,63 2.031,19 268,89 

2034 140.646 100% 0,854 43.840,76 13809,8409 22.534,15 7.496,77 1.339,55 1.239,38 41.261,83 78.537,85 2.040,40 271,27 

2035 141.939 100% 0,852 44.140,19 13904,1599 22.688,06 7.547,97 1.446,03 1.361,28 41.332,87 79.975,09 2.049,64 273,58 

2036 143.190 100% 0,850 44.424,70 13993,7797 22.834,29 7.596,62 1.553,31 1.484,23 41.387,16 81.491,21 2.058,94 275,81 

2037 144.398 100% 0,848 44.694,07 14078,6317 22.972,75 7.642,69 1.661,28 1.608,09 41.424,70 83.089,99 2.068,28 277,96 

2038 145.564 100% 0,846 44.948,71 14158,8429 23.103,64 7.686,23 1.769,86 1.732,77 41.446,08 84.634,53 2.077,67 280,03 

2039 146.685 100% 0,844 45.187,78 14234,151 23.226,52 7.727,11 1.950,08 1.858,12 41.379,58 86.192,62 2.087,11 282,02 

2040 147.762 100% 0,838 45.195,96 14236,7283 23.230,73 7.728,51 1.993,14 1.974,61 41.228,21 87.837,09 2.096,59 283,93 

2041 148.794 100% 0,838 45.511,62 14336,1605 23.392,97 7.782,49 2.050,07 2.105,37 41.356,18 89.496,82 2.106,12 285,76 

2042 149.784 100% 0,838 45.814,43 14431,5461 23.548,62 7.834,27 2.121,44 2.260,67 41.432,33 91.249,32 2.115,62 287,51 

Total 149.784 100% – 860.559,20 271.076,15 442.327,43 147.155,62 23.928,28 21.620,99 815.009,93 1.535.747,57 40.547,28 5.326,32 

Fonte: Elaborado pelos Autores.  
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Tabela 18 – Síntese do estudo das demandas futuras pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para o Cenário Desejável (continuação).  

CENÁRIO DESEJÁVEL 

ANO 

QUANT. DE RV QUANT. DE RSS 
QUANT. DE RSU 

PODA MADEIRA CLASSE B REJEITOS TOTAL RESÍDUOS INFECTANTES RESÍDUOS COMUNS 

(T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 

2023 – – – – 240,45 60,11 180,34 109.502,41 

2024 56,96 113,92 28,48 28,48 243,68 60,92 182,76 111.437,95 

2025 115,51 231,02 57,76 57,76 246,83 61,71 185,12 113.421,39 

2026 175,60 351,19 87,80 87,80 249,89 62,47 187,42 115.349,62 

2027 237,15 474,29 118,57 118,57 252,86 63,22 189,65 117.137,60 

2028 300,10 600,20 150,05 150,05 255,75 63,94 191,81 118.916,23 

2029 364,39 728,77 182,19 182,19 258,54 64,64 193,91 120.744,63 

2030 429,95 859,90 214,97 214,97 261,25 65,31 195,94 122.508,89 

2031 496,73 993,46 248,36 248,36 263,88 65,97 197,91 124.325,08 

2032 564,67 1.129,34 282,34 282,34 266,42 66,61 199,82 126.136,92 

2033 633,71 1.267,42 316,85 316,85 268,89 67,22 201,67 127.942,46 

2034 639,81 1.279,63 319,91 319,91 271,27 67,82 203,46 129.808,79 

2035 710,28 1.420,57 355,14 355,14 273,58 68,40 205,19 131.604,20 

2036 716,56 1.433,12 358,28 358,28 275,81 68,95 206,86 133.462,02 

2037 788,32 1.576,64 394,16 394,16 277,96 69,49 208,47 135.385,76 

2038 794,70 1.589,40 397,35 397,35 280,03 70,01 210,02 137.238,95 

2039 867,58 1.735,15 433,79 433,79 282,02 70,51 211,52 139.088,45 

2040 873,96 1.747,93 436,98 436,98 283,93 70,98 212,95 140.791,81 

2041 947,78 1.895,57 473,89 473,89 285,76 71,44 214,32 142.816,22 

2042 954,11 1.908,21 477,05 477,05 287,51 71,88 215,63 144.918,92 

Total 10.667,86 21.335,72 5.333,93 5.333,93 5.326,32 1.331,58 3.994,74 2.542.538,29 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 19 – Síntese do estudo das demandas futuras pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para o os resíduos com logística reversa 
obrigatória.  

RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 

ANO 
ELETROELET. PILHAS BATERIAS LÂMP. FLUORESC. PNEUS MEDICAMENTO PAPEL/PAPELÃO PLÁSTICO VIDRO METAL 

(T) (UNID.) (UNID.) (UNID.) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 

2023 320,99 535.804 11.112 155.780 623,46 6,83 3.282,86 2.575,44 418,53 310,69 

2024 325,66 543.594 11.273 158.048 631,84 6,93 3.338,31 2.618,94 425,60 315,94 

2025 330,20 551.180 11.430 160.252 640,01 7,02 3.392,71 2.661,62 432,54 321,08 

2026 334,62 558.563 11.584 162.400 647,94 7,10 3.446,07 2.703,48 439,34 326,13 

2027 338,92 565.741 11.732 164.484 655,64 7,19 3.482,34 2.731,93 443,97 329,57 

2028 343,10 572.716 11.877 166.512 663,12 7,27 3.517,14 2.759,24 448,40 332,86 

2029 347,15 579.482 12.017 168.480 670,36 7,35 3.550,48 2.785,39 452,65 336,02 

2030 351,09 586.048 12.154 170.388 677,39 7,43 3.582,40 2.810,43 456,72 339,04 

2031 354,91 592.419 12.286 172.244 684,20 7,50 3.612,94 2.834,39 460,62 341,93 

2032 358,61 598.604 12.414 174.040 690,80 7,57 3.642,17 2.857,32 464,34 344,69 

2033 362,20 604.593 12.538 175.780 697,19 7,64 3.670,03 2.879,18 467,89 347,33 

2034 365,68 610.404 12.659 177.472 703,38 7,71 3.696,65 2.900,07 471,29 349,85 

2035 369,04 616.016 12.775 179.104 709,36 7,78 3.721,90 2.919,87 474,51 352,24 

2036 372,29 621.445 12.888 180.680 715,14 7,84 3.745,89 2.938,69 477,57 354,51 

2037 375,43 626.688 12.996 182.204 720,71 7,90 3.768,60 2.956,51 480,46 356,66 

2038 378,47 631.748 13.101 183.676 726,08 7,96 3.790,08 2.973,36 483,20 358,69 

2039 381,38 636.613 13.202 185.092 731,25 8,02 3.810,23 2.989,17 485,77 360,60 

2040 384,18 641.288 13.299 186.452 736,20 8,07 3.810,92 2.989,71 485,86 360,66 

2041 386,86 645.766 13.392 187.752 740,94 8,12 3.837,54 3.010,59 489,25 363,18 

2042 389,44 650.063 13.481 189.000 745,47 8,17 3.863,07 3.030,62 492,51 365,60 

Total 7.170,23 11.968.775 248.210 3.479.840 13.810,49 151,38 72.562,35 56.925,99 9.251,01 6.867,26 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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11 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO PLANEJADO 

A partir da análise de uma série de forças atuantes sobre a execução dos serviços 

que envolvem o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, delineou-

se o Cenário Planejado desta vertente do saneamento no âmbito municipal durante 

temporal provisionado para o PMSB, não se limitando somente ao modelo de 

atendimento vigente, mas considerando tendências futuras de melhorias quanto a 

abrangência e eficiência do sistema balizadas em variáveis econômicas, financeiras, 

ambientais, bem como observando as limitações técnicas e mecanismos de cunho 

operacional de fatos viáveis. 

As inter-relações analisadas para a estruturação do Cenário Planejado são 

fundamentadas nas cenarizações construídas e detalhadas na etapa de Prognóstico 

(Capítulo 9), ou seja, através das referências obtidas por meio do Cenário Tendencial, 

que traça uma perspectiva futura de desenvolvimento do Sistema de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos baseada no pressuposto de que a situação atual do 

sistema não sofreria grandes modificações e o Cenário Desejável, um panorama 

futuro ideal de evolução da gestão do RSU com plena universalização e modernização 

dos serviços, baseados no atendimento de regramentos legais federais, estaduais e 

municipais, metas contratuais e práticas ambientalmente adequadas. 

Desta forma, o Cenário Planejado representa uma condição intermediária entre o 

Cenário Tendencial e o Desejável a qual, através de discussões da equipe técnica e 

pretensões da municipalidade, foi delineada tendo em vista ao atendimento das 

preconizações legais federal e melhoria da qualidade ambiental quanto as questões 

relacionadas ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

As definições oriundas das discussões trazem à luz a contribuição que o Cenário 

Planejado pode oferecer aos gestores locais quanto às possíveis estratégias a serem 

acessadas para tomada de decisões com vista a mudança continua e transformadora 

no Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

É importante frisar que o objetivo da cenarização apresentada não é de acertar a 

situação que prevalecerá no futuro, uma vez que esta será moldada ao longo do 

tempo, contudo, o delineamento da perspectiva futura permite que os gestores 
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estejam melhores preparados, para definir estratégias e para lidar com incerteza do 

ambiente em mudança (DA SILVA; SPERS; WRIGHT, 2012). 

O Cenário Planejado refletirá o caminho a ser trilhado no futuro (2023 - 2042), quanto 

à evolução das demandas dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos, assim será possível estabelecer intervenções que serão necessárias ser 

realizadas no município para atendimento de metas factíveis de serem alcançadas 

pela municipalidade. 

Estas intervenções referem-se a um conjunto de programas, projetos e ações que tem 

como objetivo promover melhorias técnico-operacionais, incentivar práticas que 

resultem em maior eficiência do sistema e proteção do meio ambiente com os serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Neste sentido, o capítulo 13 (pág. 213) agrega os detalhamentos das intervenções 

necessárias para a implementação e operacionalização do planejamento proposto 

através do processo de revisão do PMSB para a vertente que consiste no Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, com base na estruturação do Cenário 

Planejado conforme os principais fatores apresentados no Quadro 28. 

Quadro 28 – Síntese dos principais fatores incidentes na construção do Cenário Planejado do Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO PLANEJADO 

População atendida 
100% da população urbana, incluindo a sede urbana e os distritos de Arapuá e Garcias, 
atendida com regularidade e qualidade nos serviços, observando os critérios de 
sustentabilidade econômico-financeira. 

Geração per capita Estabilidade na geração de resíduos. 

Disposição Final de 

Resíduos Sólidos 

(rejeitos) 

Aterro sanitário municipal operacionalizado via gestão associada e/ou Parceria Público-
Privada (se comprovada viável, mediante estudo prévio, técnica e economicamente). 

Legislação aplicável 
Alcançar em horizonte de curto prazo a conformidade com as legislações vigentes, 
otimização e maior abrangência dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos. 

Forma de prestação 

dos serviços 

Prestação de serviços através de contratos com empresas tecnicamente e 
operacionalmente habilitadas e/ou via PPP (de acordo com estudo de viabilidade) e 
parte pela administração pública (SEINTRA). 

Contratação nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, com a Cooperativa de Reciclagem Arara Azul (CORPAZUL) e/ou outras 
organizações que venham a ser instituídas no município com a finalidade de 
participarem da triagem e comercialização de materiais recicláveis. 

Regulação e 

Fiscalização 

Mecanismos oficiais e contínuos de fiscalização e regulação atuante para a vertente, e 
fiscalização eficiente com a existência de órgãos Executivo (Departamento de 
Saneamento Básico) e colegiado (Conselho Municipal de Saneamento Básico) 
atuantes. 
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FATORES CRÍTICOS CENÁRIO PLANEJADO 

Estrutura Institucional 
Adequação dos órgãos relacionados aos serviços de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, de forma a garantir a prestação desses serviços em boas condições e 
sem sobreposições/ lacunas de responsabilidades. 

Educação ambiental e 

sensibilização da 

população (1) 

Investimentos e ações para fomento a educação ambiental com foco em ações de 
reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar (5 R’s). 

Nota: (1) O Programa e respectivos Projetos e Ações relacionados a este fator são apresentados no Programa 5 do Tomo I – 
Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Complementarmente ao exposto no Quadro 28 que tem como objeto estruturar um 

panorama a fim de orientar a implantação do planejamento almejado através do 

processo de revisão do PMSB, a Tabela 20 e Tabela 21 agregam a compilação dos 

dados de estimativas de demandas que caracterizam o Sistema de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos no horizonte temporal de 20 anos (2023 a 2042) para 

o Cenário Planejado, utilizado como referencial para embasar a programação do 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS. 
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Tabela 20 – Síntese das estimativas das demandas dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do município de Três Lagoas/MS para o Cenário 
Planejado. 

ANO 

RSU 

TOTAL 

ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DE 
RSDC 

MATERIAL RECUPERADO 
(RSDC) 

ÍNDICE DE 
RECUPERAÇÃO RSS - 

GRUPO 
D 

(%) 
RSDC 

(TON./ANO) 
RCC 

(TON./ANO 
RVOL 

(TON./ANO 
RLU (1) 

(TON./ANO 
RSS 

(TON./ANO 

RECICLÁVEIS 
SECOS 

(%) 

COMPOSTÁVEIS 
(%) 

RECICLÁVEIS 
SECOS 

RECUPERADOS 
(TON./ANO) 

COMPOSTÁVEIS 
BENEFICIADOS 

(TON./ANO) 

RCC 
(%) 

RVOL 
(%) 

2023 38.803,79 63.895,73 4.491,18 1.941,64 240,45 109.372,80 2,17% 0% 265,24 0,00 0% – 63,80% 

2024 39.369,54 65.096,30 4.556,66 1.950,40 243,68 111.216,59 2,7% 0,50% 334,84 101,18 0% 5% 62,00% 

2025 39.920,79 66.358,75 4.620,46 1.959,20 246,83 113.106,04 3,4% 1,00% 427,55 205,19 0,2% 10% 60,00% 

2026 40.457,22 67.580,13 4.682,55 1.968,04 249,89 114.937,83 4,1% 1,50% 522,50 311,93 0,2% 15% 58,00% 

2027 40.978,82 68.865,82 4.742,92 1.976,93 252,86 116.817,36 4,8% 2,00% 619,60 421,26 0,4% 20% 56,00% 

2028 41.485,61 70.161,18 4.801,58 1.985,86 255,75 118.689,96 5,5% 2,50% 718,74 533,09 0,4% 25% 54,00% 

2029 41.977,25 71.525,60 4.858,48 1.994,84 258,54 120.614,71 6,2% 3,00% 819,82 647,29 0,6% 30% 52,00% 

2030 42.454,39 72.844,33 4.913,70 2.003,86 261,25 122.477,53 6,9% 3,50% 922,75 763,75 0,6% 35% 50,00% 

2031 42.917,34 74.233,02 4.967,29 2.012,92 263,88 124.394,45 7,6% 4,00% 1.027,44 882,38 0,8% 40% 48,00% 

2032 43.366,73 75.634,56 5.019,30 2.022,04 266,42 126.309,05 8,3% 4,50% 1.133,82 1.003,07 0,8% 45% 46,00% 

2033 43.801,93 77.047,63 5.069,67 2.031,19 268,89 128.219,31 9,0% 5,00% 1.241,78 1.125,71 1,0% 50% 44,00% 

2034 44.223,88 78.537,85 5.118,50 2.040,40 271,27 130.191,91 9,7% 5,50% 1.351,26 1.250,21 1,0% 50% 42,00% 

2035 44.631,64 79.975,09 5.165,70 2.049,64 273,58 132.095,65 8,4% 6,00% 1.180,95 1.376,44 1,2% 55% 40,00% 

2036 45.026,15 81.491,21 5.211,36 2.058,94 275,81 134.063,47 9,1% 7,00% 1.290,67 1.620,04 1,4% 55% 37,00% 

2037 45.407,11 83.089,99 5.255,45 2.068,28 277,96 136.098,80 9,8% 7,50% 1.401,72 1.750,44 1,6% 60% 35,00% 

2038 45.774,82 84.634,53 5.298,01 2.077,67 280,03 138.065,06 10,5% 8,00% 1.514,00 1.882,26 1,8% 60% 33,00% 

2039 46.128,34 86.192,62 5.338,93 2.087,11 282,02 140.029,01 11,2% 8,50% 1.627,41 2.015,35 2,0% 65% 31,00% 

2040 46.467,98 87.837,09 5.378,24 2.096,59 283,93 142.063,83 11,9% 9,00% 1.741,85 2.149,61 2,2% 65% 29,00% 

2041 46.793,43 89.496,82 5.415,91 2.106,12 285,76 144.098,04 14,3% 9,50% 2.107,81 2.284,92 2,5% 70% 27,00% 

2042 47.105,64 91.249,32 5.452,04 2.115,62 287,51 146.210,12 14,7% 9,60% 2.181,23 2.324,38 2,72% 70% 25,00% 

Nota: (1) O quantitativo de RLU se refere à parcela dos resíduos de variação, capina e roçada. 
Fonte: Elaborado pelos autores.   
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Tabela 21 – Síntese das estimativas das demandas dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do município de Três Lagoas/MS para o Cenário 
Planejado. 

ANO 

RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 

ELETROELET. 

(T) 

PILHAS 

(UNID.) 

BATERIAS 

(UNID.) 

LÂMP. 
FLUORESC. 

(UNID.) 

PNEUS 

(T) 

MEDICAMENTO 

(T) 

PAPEL/PAPELÃO 

(T) 

PLÁSTICO 

(T) 

VIDRO 

(T) 

METAL 

(T) 

2023 320,99 535.804 11.112 155.780 623,46 6,83 3.282,86 2.575,44 418,53 310,69 

2024 325,66 543.594 11.273 158.048 631,84 6,93 3.338,31 2.618,94 425,60 315,94 

2025 330,20 551.180 11.430 160.252 640,01 7,02 3.392,71 2.661,62 432,54 321,08 

2026 334,62 558.563 11.584 162.400 647,94 7,10 3.446,07 2.703,48 439,34 326,13 

2027 338,92 565.741 11.732 164.484 655,64 7,19 3.482,34 2.731,93 443,97 329,57 

2028 343,10 572.716 11.877 166.512 663,12 7,27 3.517,14 2.759,24 448,40 332,86 

2029 347,15 579.482 12.017 168.480 670,36 7,35 3.550,48 2.785,39 452,65 336,02 

2030 351,09 586.048 12.154 170.388 677,39 7,43 3.582,40 2.810,43 456,72 339,04 

2031 354,91 592.419 12.286 172.244 684,20 7,50 3.612,94 2.834,39 460,62 341,93 

2032 358,61 598.604 12.414 174.040 690,80 7,57 3.642,17 2.857,32 464,34 344,69 

2033 362,20 604.593 12.538 175.780 697,19 7,64 3.670,03 2.879,18 467,89 347,33 

2034 365,68 610.404 12.659 177.472 703,38 7,71 3.696,65 2.900,07 471,29 349,85 

2035 369,04 616.016 12.775 179.104 709,36 7,78 3.721,90 2.919,87 474,51 352,24 

2036 372,29 621.445 12.888 180.680 715,14 7,84 3.745,89 2.938,69 477,57 354,51 

2037 375,43 626.688 12.996 182.204 720,71 7,90 3.768,60 2.956,51 480,46 356,66 

2038 378,47 631.748 13.101 183.676 726,08 7,96 3.790,08 2.973,36 483,20 358,69 

2039 381,38 636.613 13.202 185.092 731,25 8,02 3.810,23 2.989,17 485,77 360,60 

2040 384,18 641.288 13.299 186.452 736,20 8,07 3.810,92 2.989,71 485,86 360,66 

2041 386,86 645.766 13.392 187.752 740,94 8,12 3.837,54 3.010,59 489,25 363,18 

2042 389,44 650.063 13.481 189.000 745,47 8,17 3.863,07 3.030,62 492,51 365,60 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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12 OBJETIVOS E METAS 

Os objetivos específicos e metas do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos busca propiciar aos gestores locais, o fortalecimento administrativo, 

operacional e a modernização tecnológica com inclusão socioeconômica, baseando 

no Cenário Planejado. Sua construção está alinhada com o estabelecido em 

normativas federais, estadual e municipal, principalmente na Lei Federal 

nº 12.305/2010 e a Lei Federal nº 11.445/2007 (e alterações posteriores), que 

estipulam a PNRS e a PNSB, respectivamente. 

Assim, foram definidos 10 (dez) objetivos específicos para o Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos do município, o desenvolvimento sustentável, a 

proteção do meio ambiente e da saúde pública, bem como a inclusão social e a 

capacitação técnica do setor. Os objetivos incorrem em metas, ou seja, etapas 

mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com período temporal factível de serem 

executados pelo município, de acordo com a realidade local diagnosticada. 

A definição das metas foi conservadora e consubstanciada em tecnologias 

consagradas e consolidadas no país, principalmente por estarem ajustadas à 

realidade cultural, econômica, climática e demais variáveis inerentes ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos do município. Além desse aspecto, buscou-se 

considerar a limitação orçamentária da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, uma 

vez que outros serviços essenciais à população local, como educação e saúde, não 

podem ser prejudicados em detrimento dos custos com o Sistema de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Entretanto, em consonância com as variáveis que envolvem o Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, sempre que uma nova tecnologia conseguir 

demonstrar sua eficácia e viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, os 

objetivos, as metas e os programas, projetos e ações deverão ser revistas nas 

atualizações periódicas do presente PMSB.  

Desta forma, os objetivos serem alcançados e as metas a serem cumpridas com seus 

respectivos prazos de execução ao longo do horizonte de 20 anos (2023 a 2042) são 

apresentados no Quadro 29. 
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Quadro 29 – Objetivos, programas, metas e prazos definidos para o PMSB de Três Lagoas/MS. 

PROGRAMA OBJETIVO  META  

Programa 16 

Objetivo 1 – Universalizar os 
serviços de limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos 
com qualidade, regularidade 
e minimização dos custos 
operacionais. 

Meta 68 – Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos, de modo a aumentar em 5% a produtividade da 
coleta. 

Meta 69 – Manter o índice de coleta convencional de Resíduos 
Sólidos em 100% da área urbana, incluindo sedes distritais. 

Meta 70 – Oferecer/Manter a prestação dos serviços de limpeza 
urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, 
manutenção de bocas de lobo, dentre outros) de modo a 
beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade 
econômico-financeira. 

Meta 71 – Oferecer/Manter a prestação do serviço de capina e 
roçada, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo 
com a viabilidade econômico-financeira. 

Meta 72 – Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte e 
poda, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com 
a viabilidade econômico-financeira. 

Meta 73 – Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e 
desinfecção de feiras e eventos de modo a beneficiar toda a 
comunidade. 

Meta 74 – Atender/Manter o serviço de coleta convencional de 
RSDC nos distritos e assentamentos e das lixeiras rurais do 
município de Três Lagoas/MS conforme viabilidade. 

Objetivo 2 – Dispor de 
veículos e equipamentos 
adequados para o 
gerenciamento dos resíduos 
sólidos. 

Meta 75 – Normatizar e estabelecer o adequado 
acondicionamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

Meta 76 – Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos 
sólidos nas vias de maior circulação de transeuntes e pontos de 
grande fluxo de pessoas, de forma tecnicamente orientada e 
fundamentada. 

Meta 77 – Garantir a disponibilidade de equipamentos, 
maquinários e veículos coletores adequados para a prestação de 
serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos em 
condições e quantidades suficientes para atender a demanda. 

Objetivo 3 – Garantir o 
gerenciamento adequado dos 
resíduos sólidos por parte dos 
grandes geradores. 

Meta 78 – Fomentar a elaboração e implantação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) por parte de 100% 
dos geradores obrigados a possuir tal instrumento de gestão. 

Objetivo 4 – Dispor de um 
sistema computacional que 
concentre todas as 
informações acerca do 
Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos 

Meta 79 – Realizar o cadastramento e mapeamento do Sistema 
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de maneira 
Integrada com o SMIS-TL apresentado no Tomo I. 

Programa 17 

Objetivo 5 – Promover a 
disposição final adequada 
dos resíduos sólidos gerados 
no município. 

Meta 80 – Promover a destinação adequada de 100% dos 
rejeitos e resíduos sólidos não recuperados oriundos de 
domicílios, comércios e prestadores de serviços. 

Meta 81 – Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos 
RSS gerados em estabelecimentos públicos e privados. 

Meta 82 – Garantir a destinação ambientalmente adequada dos 
RI (geradores privados). 

Meta 83 – Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos 
RLU (composto por RCC, RVol e RV). 
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PROGRAMA OBJETIVO  META  

Meta 84 – Garantir a disposição final ambientalmente adequada 
dos Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento, 
correspondentes aos lodos gerados nas Estações Tratamento de 
Esgoto (ETEs) integrantes do sistema de saneamento municipal. 

Meta 85 – Monitorar e combater os locais de disposição irregular 
de resíduos sólidos. 

Objetivo 6 – Promover a 
recuperação, monitoramento 
e valorização das atuais e 
antigas áreas de disposição 
final de resíduos sólidos 

Meta 86 – Monitorar a área de disposição final de resíduos 
sólidos domiciliares em vazadouro a céu aberto (área de 
passivo). 

Meta 87 – Recuperar, monitorar e valorizar as atuais áreas de 
disposição final de Resíduos da Construção Civil (RCC) (“bota-
fora”, considerados áreas de passivo). 

Programa 18 

Objetivo 7 – Promover o 
reaproveitamento, 
beneficiamento e reciclagem 
dos resíduos sólidos. 

Meta 88 – Recuperar os materiais recicláveis (resíduos secos) 
gerados anualmente no município em: 4,80% até 2027, 8,30% 
até 2032, 9,80% até 2037 e 14,70% até 2042. 

Meta 89 – Reduzir a parcela orgânica destinada à disposição 
final no município em: 4,50% até 2032, 7,50% até 2037 e 9,60% 
até 2042. 

Meta 90 – Promover a triagem, o beneficiamento, o 
aproveitamento e a destinação ambientalmente adequada dos 
RCC, RVol e RV. 

Meta 91 – Fomentar a triagem, reutilização e reciclagem dos 
RVol e eletrônicos e seus componentes. 

Meta 92 – Propiciar a destinação final ambientalmente adequada 
(reciclagem) dos óleos de cozinha. 

Meta 93 – Fomentar a adoção de práticas/tecnologias que 
propiciem a redução da geração de lodos e rejeitos nos serviços 
de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana/manejo de resíduos, drenagem e 
manejo de águas pluviais). 

Meta 94 – Promover soluções tecnológicas para o 
reaproveitamento de Resíduos Agrossilvipastoris. 

Objetivo 8 – Promover a 
implantação e a continuidade 
da logística reversa no 
município assegurando o 
reaproveitamento e a 
destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos 
sólidos com logística reversa 
obrigatória 

Meta 95 – Ampliar os pontos de recebimento de resíduos com 
logística reversa pós-consumo no município de Três Lagoas/MS 
para os resíduos com obrigatoriedade prevista na PNRS: pilhas 
e baterias; óleos lubrificantes; pneus; lâmpadas fluorescentes; 
agrotóxicos; medicamentos; e produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes. 

Programa 19 

Objetivo 9 – Fomentar a 
participação de grupos 
interessados no 
gerenciamento dos resíduos 
sólidos, principalmente 
através da inclusão social de 
catadores e pessoas de baixa 
renda 

Meta 96 – Identificação e cadastro de catadores de materiais 
recicláveis autônomos (informais) e organizados em 
associações/cooperativas existentes no município. 

Meta 97 – Identificação e cadastro de pessoas físicas de baixa 
renda interessadas em participar do gerenciamento de resíduos 
sólidos recicláveis. 

Meta 98 – Fomentar e apoiar organizações de catadores e de 
pessoas físicas de baixa renda existentes, integrando novos 
interessados em participar do gerenciamento de resíduos sólidos 
recicláveis no município. 

Meta 99 – Identificação e cadastro de outros grupos interessados 
em participar do gerenciamento de resíduos sólidos no 
município. 
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PROGRAMA OBJETIVO  META  

Meta 100 – Capacitar os grupos interessados no gerenciamento 
dos resíduos sólidos no município. 

Programa 5(1) 

Objetivo 10 – Assegurar ao 
município a educação 
ambiental que contribua para 
a promoção do 
desenvolvimento sustentável, 
viabilizando o atendimento ao 
princípio dos 5 Rs e propiciar 
a efetivação dos objetivos 
anteriores.  

Para este objetivo, ver Programa 5 no Tomo I. 

Nota (1) Está compatibilizado com a ação do PMSB de 2014 (Educação ambiental que promova a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos) e com ações PGIRS de 2012 (Elaborar Plano de Educação Ambiental para 
gestão dos resíduos sólidos; Distribuir cartilhas com informações sobre a importância da participação social no processo de 
reciclagem; e Promover programas de educação ambiental nas escolas e centros de educação infantil do município). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os objetivos e metas não devem ser fixos durante todo horizonte temporal do PMSB, 

isto é, devem ser atualizados conforme as mudanças econômicas, culturais e de 

acordo com os anseios da população três-lagoense. Deste modo, sugere-se que os 

objetivos e metas sejam avaliados, retificados e atualizados periodicamente nas 

revisões em prazo não superior a 10 (dez) anos deste Plano.  

Além disso, as estimativas de prazos para os objetivos e metas são vinculadas às 

ações necessárias para o alcance dos mesmos e não deverão ser fixados de forma 

que a gestão pública possa antecipar ações de modo que propicie o alcance do 

Cenário Desejável mais rapidamente.  

Para o alcance das metas estabelecidas e, consequentemente, dos objetivos do 

PMSB do município de Três Lagoas/MS, foram definidos os Programas contendo os 

Projetos e Ações para o atendimento dos anseios da sociedade e minimização ou 

redução dos problemas diagnosticados. 
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13 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Neste capítulo são apresentados os 4 (quatro) programas específicos que nortearão 

o planejamento elaborado para a vertente de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos do PMSB. Frisa-se que integram ainda ao rol de programas a serem 

observados para a efetivação de implementação do planejado para o Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, os 5 (cinco) programas gerais 

apresentados no Tomo I, que versam sobre os Aspectos Institucionais, Gerencias e 

Legais fundamentais para dar embasamento as mudanças buscadas, sendo tais 

mecanismos aplicáveis aos demais serviços componentes do saneamento básico 

municipal. 

Em síntese, a reestruturação do planejamento dos Serviços de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos baseou-se no retrato da situação da gestão, do 

gerenciamento e infraestruturas dos serviços do município detalhados no Diagnóstico 

Situacional, o qual forneceu elementos para composição do estudo de prospecção e 

delineamento do Cenário Planejado apresentado no Capítulo 11 (pág. 203 deste 

Tomo), que objetivou transformar as incertezas do futuro em condições racionais para 

a tomada de decisões.  

Ainda a estruturação deste capítulo abrangeu informações advindas dos gestores 

municipais, quanto à execução de ações que podem ser ampliadas e a algumas 

intenções futuras atinentes à gestão dos resíduos sólidos. 

Com base nestas premissas, os Programas idealizados para o município tiveram suas 

metas traçadas contemplando as exigências e preconizações legais, as técnicas de 

engenharia consolidadas, a viabilidade temporal para sua execução, bem como as 

aspirações sociais e o montante de recursos a ser destinado para sua execução. 

Tais atribuições foram fundamentadas no princípio da responsabilidade 

compartilhada, portanto, possuem diferentes responsáveis em distintos níveis de 

participação (supervisão e gerenciamento, execução, participação, acompanhamento 

e regulação e fiscalização), conforme apresentado no Quadro 30. 
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Quadro 30 – Modelo (quando síntese) utilizado para apresentar os Programas definidos neste instrumento 
de planejamento. 

 

 

METAS, PROJETOS E 

AÇÕES 

RESPONSABILIDADES PRAZO PRIORIDADE 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
EXECUÇÃO PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHAMENT

O 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 
  

Meta X – Descrição da 
Meta vinculada ao 
Programa X  

(unidade de mensuração) 

– – – – – Ano  

X.1 – Ação e/ou Projeto 
para a consecução da 
Meta X 

– – – – – Ano  

X.2 – Ação e/ou Projeto 
para a consecução da 
Meta X  

(unidade de medida) 

– – – – – Ano  

Meta X – Descrição da 
Meta vinculada ao 
Programa X 

– – – – – Ano  

X.1 – Ação e/ou Projeto 
para a consecução da 
Meta X 

– – – – – Ano  

X.2 – Ação e/ou Projeto 
para a consecução da 
Meta X 

– – – – – Ano  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Para a classificação das prioridades dos Projetos e Ações dentro dos Programas 

propostos foram definidas quatro prioridades:  baixa,  média,  alta e  legal. 

Destaca-se que esta priorização não descarta a importância de execução e 

implementação de todos os Projetos e Ações propostos, apenas facilita o seu 

escalonamento, tendo em vista a limitação do recurso financeiro do Poder Público 

Municipal.  

A fim de organizar o quadro-síntese, conforme modelo exposto (Quadro 30), foram 

definidas as responsabilidades específicas para a implementação de cada uma das 

ações propostas envolvendo o Poder Público Municipal, os geradores e os 

prestadores de serviços correlatos ao saneamento básico. Tais responsabilidades 

foram fundamentadas no princípio de responsabilidade compartilhada. Portanto, 

possuem diferentes responsáveis em distintos níveis de participação (supervisão e 

gerenciamento, execução, participação, acompanhamento e regulação e 

fiscalização), exposto no Quadro 31. 

  

O quê e 

como fazer? 
Quem 

participa? 
Quando 
fazer? 

Grau de 
relevância 
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Quadro 31 – Responsabilidades adotadas para implementação dos Programas, Projetos e Ações propostos 
neste instrumento de planejamento.  

INSTÂNCIA RESPONSABILIDADE 

Supervisão e 

gerenciamento 
Responsabilidade e administrar, avaliar, dirigir e orientar a execução da ação. 

Execução  
Responsabilidade direta pela execução da ação, ou seja, por colocar em prática o 
planejado. 

Participação 
Responsabilidade pelo oferecimento de suporte para que a ação seja executada. Trata-
se de responsabilidade indireta, não há responsabilidade direta. 

Acompanhamento Responsabilidade de conhecer o planejado e o processo de execução da ação 

Regulação e 

Fiscalização 
Responsabilidade de examinar e avaliar se a execução da ação está em conformidade 
com os instrumentos de gestão, a norma e leis.  

Fonte: Elaborados pelos autores. 

Ainda, visando uma melhor organização, no que se refere às definições das 

responsabilidades, foram elencadas/definidas as siglas para os órgãos da 

administração direta, indireta e de assessoramento (secretarias municipais e outros 

entes pertencentes ao Poder Executivo Municipal) da gestão pública do município de 

Três Lagoas/MS (Quadro 32). Evidencia-se que a estrutura organizacional existente 

no município foi concebida pela Lei Municipal nº 3.222/2016 e alterada pela Lei 

Municipal nº 3.758/2020.  

Quadro 32 – Siglas definidas para os órgãos da administração direta de Três Lagoas/MS. 

ÓRGÃO SIGLA 

Secretaria Municipal de Administração SEMAD 

Secretaria Municipal de Finanças, Receitas e Controle SEFIRC 

Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas SEGOV 

Secretaria Municipal de Assistência Social SMAS 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura SEMEC 

Secretaria Municipal de Saúde  SMS 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio SEMEA 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito SEINTRA 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia SEDECT  

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer SEJUVEL  

Procuradoria Geral do Município PGM 

Departamento de Saneamento Básico DSB(1) 

Departamento de Drenagem Urbana DDU(1) 

Nota: (1) Sugere a criação de um novo órgão executor com a reestruturação administrativa e reavaliação das atribuições das 
secretarias municipais, como ações apresentada no Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Lei Municipal nº 3.222/2016 e alterações Três Lagoas (2016).  

Para proporcionar a execução dos Programas, considerando o aporte financeiro 

destinado ao município, estes poderão ser divididos em subprogramas. Deste modo, 

espera-se o cumprimento escalonado do Programa, sem desprezar os Projetos e 
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Ações com prioridade classificada como baixa, uma vez que todas as ações deverão 

ser executadas sistematicamente com eficiência e eficácia para o alcance dos 

Objetivos.  

13.1 PROGRAMA 16 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS COM QUALIDADE A TODOS 

A Política Nacional do Saneamento Básico – PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007, 

alterada pela Lei Federal nº 14.206/2020) prevê que são princípios fundamentais para 

a prestação dos serviços de saneamento básico: a universalização do acesso; a 

integralidade; a proteção do meio ambiente e da saúde pública; a segurança; a 

qualidade; a regularidade, dentre outros.  

Já a PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) estabelece como alguns dos objetivos a 

regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos 

serviços públicos limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com adoção de 

mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos 

serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 

financeira, observada a Lei nº 11.445/2007. 

Portanto, para o alcance dos princípios e objetivos supracitados, bem como das 

aspirações sociais, deverão ser realizadas Ações e Projetos para o aperfeiçoamento 

da prestação dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, de 

modo a promover a universalização do acesso, ou seja, ampliação progressiva do 

acesso de todos os domicílios ocupados, assim como garantir a regularidade dos 

serviços, bem como a qualidade de sua execução. 

Neste sentido, ações como a melhoria do funcionamento de mecanismos de 

interlocução da gestão pública municipal com cidadãos permitem o benefício mútuo 

entre ambas as partes e devem ser agregadas ao planejado na medida da 

necessidade local diagnosticada. Ainda viabilizam que os munícipes tenham uma 

participação efetiva no desenvolvimento e aperfeiçoamento do Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, através das suas próprias constatações, 

sugestões ou críticas quanto aos serviços prestados. 

Logo, é de grande importância que o município mantenha o monitoramento efetivo do 

funcionamento deste canal de interlocução para que desta forma a municipalidade 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

217 

possa adotar medidas que visam atender os anseios da população. Sendo assim, para 

concretização dessas ações, necessários é necessária a formulação de estudos que 

visam aperfeiçoamento do plano de coleta, ou seja, os itinerários, frequência e 

setores, aquisição de equipamentos e contratação de mão de obra. 

Diante do exposto, este Programa objetiva propiciar serviços de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos em conformidade com os princípios e objetivos 

mencionados e de modo a atender os anseios da população de Três Lagoas/MS. 

Destaca-se que a municipalidade poderá alterar as ações e projetos estabelecidos 

neste Programa, desde que seja assegurado o cumprimento dos Objetivos e Metas 

sem prejuízos econômicos, ambientais e sociais ao erário. 

Desta forma, buscando orientar os gestores municipais e os leitores do presente 

PMSB, os itens seguintes apresentam as principais informações do presente 

Programa, expondo seus principais objetivos, o público-alvo, as referências atuais, os 

indicadores para acompanhamento e mensuração da eficiência e eficácia e o quadro 

síntese contendo o conjunto de Projetos e Ações, vinculados à Metas específicas. 

Destaca-se que para cada Ação ou Projeto são explicitadas as responsabilidades e 

prazos para sua implementação. 

13.1.1 Objetivos  

Os principais objetivos do Programa 16 – Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo 

de Resíduos Sólidos com Qualidade a Todos são: 

• Universalizar os serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

com qualidade, regularidade e minimizando os custos operacionais; 

• Dispor de veículos e equipamentos adequados para o gerenciamento de 

resíduos sólidos e a efetivação dos serviços de limpeza urbana; 

• Garantir o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos por parte dos 

grandes geradores; 

• Dispor de um sistema computacional que concentre todas as informações 

acerca do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

13.1.2 Público-alvo 
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O público-alvo do presente Programa é toda a comunidade. 

13.1.3 Referências Atuais  

As metas e ações propostas para o Programa 16 tiveram como base a atual situação 

diagnosticada no que concerne aos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, assim de forma a elucidar sinteticamente o cenário atual dos 

aspectos relacionados a este Programa, elaborou-se o Quadro 33 a seguir. 

Quadro 33 – Referências atuais relacionadas ao atendimento à população com os serviços relacionados a 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Programa 16). 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Coleta convencional de 
RSDC na área urbana  

Existente, atende 100% da população da sede urbana e dos Distritos de Arapuá e 
Garcias; 

Coleta convencional de 
RSDC em área rural. 

Existência de lixeiras rurais nos acessos aos ranchos das rodovias BR-158 e BR-262, 
mas não há atendimento de algumas localidades rurais, como o Assentamento Piaba.  

Serviços de coleta de RSS 
(estabelecimentos públicos) 

Existente, a coleta dos RSS gerados nos estabelecimentos públicos de saúde é 
realizada de forma indireta através de contrato administrativo.  

Serviço de varrição de vias 
e logradouros  

Existente, o serviço é executado em uma extensão de 6.420,60km e realizado por 
cerca de 140 (cento e quarenta) varredores. 

Serviços de capina e roçada 

Existente, o serviço de rastelagem de praças é contratado para ser realizado 
mensalmente em 252.486,29m2, já o serviço de roçada mecanizada tem demanda 
estimada de 1.552.449,81m2 por mês, e o serviço de raspagem mecanizada de vias 
e logradouros públicos de 135.960,00 m por mês. 

Serviços de corte e poda de 
árvores 

Existente, o serviço é executado parcialmente de forma direta pela equipe da SEMEA 
e, em locais específicos, de forma indireta através de contrato administrativo, com 
frequência de execução do serviço de, no mínimo, 2 (duas) árvores por dia de trabalho 
(estimado 51 uni/mês), e produtividade média de 14,95m3/dia. 

Manutenção dos cemitérios 
municipais 

Existente, prestação direta do serviço pela equipe de manutenção, limpeza e 
conversação da SEMAD. 

Retirada de entulhos e 
volumosos 

Existente, o serviço de limpeza corretiva é executado de forma indireta por meio de 
contrato administrativo conforme demanda da SEMEA. 

Serviços de limpeza de 
bueiros/bocas de lobo 

Existente, realizado pela equipe da SEINTRA, composta por 6 (seis) trabalhadores, 
os quais contam com 1 (uma) retroescavadeira, 1 (uma) escavadeira, 1 (um) 
caminhão baú ¾, 1 (uma) pá carregadeira, 1 (um) caminhão toco com implemento 
coletora a vácuo, além de ferramentas e utensílios como pás, rastelos entre outros. 

Disposição final dos RSDC 
em local ambientalmente 
adequado 

Existente, realizado no Aterro Sanitário Municipal operado pela Empresa Financial 
(Contrato nº 228/2019). 

Destinação/disposição final 
dos RSS ambientalmente 
adequada 

Existente – realizado pela empresa contratada9, os RSS são encaminhados para 
destinação final no município de Dourados/MS, porém, nos documentos 
disponibilizados pela PMTL não há informações referente ao tipo de tratamento e a 
identificação do local de destinação final.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

13.1.4 Indicadores de Gestão para Avaliação e Monitoramento 

 
9 De acordo com a Licença de Operação da Empresa, esta opera as atividades de coleta, armazenamento temporário, tratamento 

em incinerador, tratamento em autoclave, descontaminação de lâmpadas por bulbox e realiza o encaminhamento para disposição 

final de resíduos perigosos Classe I e não perigosos Classe II a locais devidamente licenciados. 
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Para que seja possível o acompanhamento da execução dos programas propostos 

por este PMSB, bem como da efetivação das metas e ações, de maneira a viabilizar 

o alcance dos objetivos anteriormente expostos, elaborou-se o Quadro 34, expondo 

os indicadores pelos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 16. 

Quadro 34 – Indicadores de gestão referentes ao Programa 16.  

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Índice de cobertura total da coleta de RSDC. Porcentagem Anual 

Índice de paralisação dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos.  

Porcentagem Anual 

Total de reclamações sobre os serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

(nº/1.000 hab/ano) Anual 

Respostas às reclamações sobre os serviços de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 

Porcentagem Anual 

Índice de implantação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS). 

Porcentagem Anual 

Existência de estudo de otimização da rota de coleta Sim/Não(1) Anual 

Existência de mapeamento municipal do Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos atualizado, contendo todas as 
infraestruturas e componentes do sistema. 

Sim/Não(1) Anual 

Nota: (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando obtiver resposta afirmativa, devendo ser criados outros para 
avaliar a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

13.1.5 Metas, Projetos e Ações 

Este tópico apresenta em forma de quadro-síntese (Quadro 35), contendo a descrição 

das Metas vinculadas ao Programa 16, seguido do conjunto de Projetos e/ou Ações 

necessárias para o alcance dos objetivos. Para cada Projeto ou Ação são definidas 

as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na execução, na participação, 

no acompanhamento e na regulação e fiscalização, bem como o seu grau de 

relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para execução. 

É sugerido que alguns dos Projetos e Ações venham a ser executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

Ainda, a responsabilidade de ações referentes a execução dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tais como varrição, coleta de resíduos 

convencional dentre outras são designadas a “prestador de serviço”, os quais podem 

ser diretamente ligados ao Poder Público (e.g.: secretarias municipais), ou via 
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contratação de empresa habilitada, a qual configura uma prestação de serviço 

indireta. Entretanto, estes serviços ainda podem ser realizados através de gestão 

pública associada e gestão público-privada, conforme recomendações apresentadas 

nas diretrizes técnicas neste tomo (capítulo 14, pág. 255). 

Ademais, tais recomendações são feitas no sentido de não inflar o quadro municipal 

de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando comprometer 

demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento.  
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Quadro 35 – Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos com Qualidade a Todos.  

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 68 – Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de resíduos sólidos, de modo a aumentar em 5% a produtividade da coleta. 

68.1. – Elaborar relatórios mensais sobre a quantidade de RSDC coletada por setor 

ou bairro atendido pelo serviço de coleta regular (convencional) e seletiva. 

Nota 1: Para consecução desta ação é necessário que o Prestador de Serviço realize o controle 
quantitativo dos resíduos coletados, preferencialmente através de balança rodoviária ou no caso de 
inexistência o controle volumétrico até que seja instalada uma balança. 

Nota 2: Quando este serviço for executado por terceiros ou pelos prestadores de serviço, exigir que 
seja realizado tais estudos e reformulação por estes sempre que seja solicitado. Para tanto, isso 
deve constar nos instrumentos norteadores da contratação como uma das obrigações da 
contratada.  

Nota 3: Em caso de contratação de equipe habilitada para elaboração de tais estudos, dar 
preferência à contratação associada aos demais estudos de otimização (exemplos: varrição, 
roteirização de coleta convencional e seletiva) viabilizando economia aos cofres públicos.  

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

68.2. – Elaborar e manter atualizado estudo de reformulação e otimização dos 

itinerários e setores de coleta, contendo as frequências mais viáveis para a execução 

do serviço de coleta de RSDC. 

Nota: Para a elaboração de tal estudo, dar preferência à contratação associada aos demais estudos 
de otimização (exemplo: varrição, roteirização da coleta convencional e seletiva), os previstos nas 
ações 70.1, 71.1 e 72.1 viabilizando economia aos cofres públicos.  

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

68.3. – Implantar as adequações propostas no estudo para reformulação e 

otimização dos itinerários e setores de coleta, contendo as frequências mais viáveis 

para a execução do serviço de coleta de RSDC. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

Meta 69 – Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos em 100% da área urbana, incluindo sedes distritais. 

69.1. – Executar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com o crescimento da área 

urbanizada (sede municipal e distritos de modo a atender 100% destas áreas). 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 70 – Oferecer/Manter a prestação dos serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros) de modo a beneficiar toda a comunidade 

e de acordo com a viabilidade econômico-financeira. 

70.1. – Elaborar e manter atualizado estudo para reformulação e otimização dos 

itinerários e setores dos serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de 

meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros), contendo as 

frequências mais viáveis para a execução do serviço. 

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Terceiros DDU 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

70.2. – Implantar as adequações propostas no estudo para otimização dos itinerários 

e setores dos serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e 

sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros), além da manutenção de bocas 

de lobo, contendo as frequências mais viáveis para execução do serviço. 

SEINTRA 

Terceiros 
DDU SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 

 

70.3. – Verificar e expandir os serviços de serviço de limpeza urbana (varrição, 

limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre 

outros), de acordo com o crescimento da área urbanizada, desde que justificada 

tecnicamente tal necessidade. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DDU SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

70.4. – Implantar medidas de redução do acúmulo de resíduos sólidos nos 

dispositivos de drenagem. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DDU SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

70.5. – Promover mutirões de limpeza antecedendo a época de chuvas, com a 

finalidade de eliminar criadouros do mosquito transmissor (Aedes aegypti) da dengue, 

Febre Chikungunya e Zika Vírus. 

DSB SEMEA Todas as Secretarias Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 71 – Oferecer/Manter a prestação do serviço de capina e roçada, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira. 

71.1. – Elaborar e manter atualizado estudo para reformulação e otimização dos 

itinerários e setores de capina e roçada, contendo as frequências mais viáveis para a 

execução do serviço. 

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

71.2. – Implantar as adequações propostas no estudo para reformulação e 

otimização dos itinerários e setores de capina e roçada, contendo as frequências mais 

viáveis para a execução do serviço. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 

71.3. – Verificar e expandir o serviço de capina e roçada, de acordo com o 

crescimento da área urbanizada, desde que justificada tecnicamente tal necessidade. 

SEINTRA  

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

71.4.– Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente em 100% das praças 

públicas do município. 

SEINTRA  

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

71.5. – Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente nos canteiros centrais 

e áreas verdes de logradouros públicos. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 72 – Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte e poda, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira.  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

72.1. – Elaborar e manter atualizado estudo para reformulação e otimização dos 

itinerários e setores de corte e poda no município, contendo as frequências mais 

viáveis para a execução do serviço. 

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

72.2. – Implantar as adequações propostas no estudo para reformulação e 

otimização dos itinerários e setores de corte poda, contendo as frequências mais 

viáveis para a execução do serviço. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 

72.3. – Verificar e expandir o serviço de corte e poda, de acordo com o crescimento 

da área urbanizada, desde que justificada tecnicamente. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

72.4. – Realizar o serviço de corte e poda periodicamente em 100% das praças 

públicas do município. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

72.5.– Realizar o serviço de corte e poda periodicamente nos canteiros centrais e 

áreas públicas. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 73 – Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e desinfecção de feiras e eventos de modo a beneficiar toda a comunidade. 

73.1. – Realizar o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção nos dias posteriores à 

realização em 100% das feiras livres e eventos públicos no município. 

SEINTRA  

Prestador do 
Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 74 – Atender/Manter o serviço de coleta convencional de RSDC nos distritos e assentamentos e das lixeiras rurais do município de Três Lagoas/MS conforme viabilidade. 

74.1. – Estender a cobertura do serviço de coleta regular de RSDC para os 

assentamentos ainda não atendidos. 
Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

74.2. – Elaborar e manter atualizado estudo para formulação e otimização dos 

itinerários de coleta nos distritos, assentamentos e área rural (lixeiras rurais), 

contendo as frequências mais viáveis para execução do serviço de coleta de RSDC. 

Nota: Revisões a cada 5 anos, estimativa para 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

74.3. – Implantar as adequações propostas no estudo para reformulação e 

otimização dos itinerários de coleta nos distritos, assentamentos e área rural (lixeiras 

rurais), contendo as frequências mais viáveis para execução do serviço de coleta de 

RSDC. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

74.4. – Realizar a instalação de lixeiras rurais em locais estratégicos para coleta dos 

resíduos domiciliares ainda não atendidos. 

Nota: Priorizar, conforme viabilidade econômica, a implantação de lixeira rural e atendimento da 
coleta dos resíduos domiciliares gerados na localidade de Campo Triste (Assentamento 
Paulistinha), conforme contribuições populacionais por meio de consulta pública. 

SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 75 – Normatizar e estabelecer o adequado acondicionamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

75.1. – Estabelecer na legislação municipal a forma adequada de acondicionamento 

temporário para posterior coleta dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de 

prestação de serviços dos grandes geradores. 

Nota: O Art. 65 da Lei Municipal nº 3.388, de 05 de janeiro de 2018, estabelece as formas adequadas 
de acondicionamento dos pequenos geradores de resíduos. 

Câmara dos 

Vereadores 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 

 

75.2. – Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal quanto à forma adequada 

de acondicionamento temporário para posterior coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares, comerciais e de prestação de serviços de pequenos grandes geradores. 

SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

75.3. – Atingir o percentual de 25% dos pequenos e grandes geradores com o 

adequado acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 

 

75.4. – Atingir o percentual de 50% dos pequenos e grandes geradores com o 

adequado acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025 

 

75.5. – Atingir o percentual de 75% dos pequenos e grandes geradores com o 

adequado acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2026 

 

75.6. – Atingir o percentual de 100% dos pequenos e grandes geradores com o 

adequado acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2028 

 

75.7. – Manter o percentual de 100% dos pequenos e grandes geradores com o 

adequado acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares. 
Gerador DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2028-2042 

 

Meta 76 – Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos sólidos nas vias de maior circulação de transeuntes e pontos de grande fluxo de pessoas, de forma tecnicamente orientada e fundamentada. 

76.1. – Elaborar estudo para a distribuição espacial dos coletores de resíduos nas 

vias de maior circulação do município, bem como nos locais estratégicos (praças, 

igrejas, etc.), considerando as recomendações de segregação de resíduos. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

76.2. – Implantar coletores públicos de resíduos em 100% dos locais estratégicos e 

em conformidade com a Ação 76.1. 

SEINTRA 

Terceiros 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2025 

 

76.3. – Expandir a implantação de coletores em locais estratégicos e nas vias de 

maior circulação conforme demanda advinda de crescimento do município. 

SEINTRA 

Terceiros 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 77 – Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinários e veículos coletores adequados para a prestação de serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos em condições e quantidades 

suficientes para atender a demanda. 

77.1. – Fiscalizar e cobrar periodicamente as condições e a demanda por veículos 

coletores de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço. 
SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

77.2. – Adquirir veículos coletores de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de 

prestadores de serviços, conforme a necessidade avaliada a partir da Ação 77.1. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

77.3. – Garantir que os veículos coletores sejam equipados com equipamentos de 

limpeza (vassourão, pá, enxada, cones de sinalização, entre outros) para uso em 

ocorrências de espalhamento de resíduos nas vias públicas, bem como oferecer 

maior segurança laboral aos colaboradores. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

77.4. – Fiscalizar e cobrar periodicamente as condições e o atendimento à demanda 

por equipamentos, maquinário e veículos adequados para a prestação dos serviços 

de limpeza urbana e coleta dos resíduos gerados na prestação destes serviços. 

SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

77.5. – Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinário e veículos 

adequados para a prestação dos serviços de limpeza urbana e coleta dos resíduos 

gerados na prestação destes serviços. 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 78 – Fomentar a elaboração e implantação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) por parte de 100% dos geradores obrigados a possuir tal instrumento de gestão. 

78.1. – Reestruturar, divulgar e implementar o Sistema de Cadastro dos Geradores 

sujeitos a elaboração de PGRS (públicos e privados). 

Nota: Em consulta à página eletrônica da PMTL, foi verificada a existência do Formulário de 
Cadastro de Grandes Geradores (http://www.treslagoas.ms.gov.br/gestaoderesiduos/cadastro/). 
Contudo não foram identificadas ações implementadas ou em andamento quanto a esse 
cadastramento no município até o momento. 

SEMEA DSB 
SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

78.2. – Cadastrar 100% dos grandes geradores sujeitos a PGRS, os quaisdevem 

apresentar tal instrumento junto a PMTL. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

78.3.– Fomentar a elaboração do PGRS de 100% dos estabelecimentos públicos do 

município sujeitos a tal instrumento. 
Terceiros 

DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Todas as Secretarias 

Prestadores de 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

http://www.treslagoas.ms.gov.br/gestaoderesiduos/cadastro/
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO 

ACOMPANHA- 

MENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

78.4. – Cobrar a implementação do PGRS de 100% dos estabelecimentos privados 

no município sujeitos a tal instrumento. 

Nota: Cabe ao Município cobrar efetivamente a apresentação do PGRS por parte dos 
estabelecimentos privados sujeitos a tal instrumento, e a estes cabem a obrigação de elaborá-lo. 

Gerador 

DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

– Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

78.5.  – Fiscalizar e cobrar que todos os grandes geradores de resíduos sólidos 

elaborem e implantem o PGRS. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 79 – Realizar o cadastramento e mapeamento do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de maneira Integrada com o SMIS-TL apresentado no Tomo I.  

79.1. – Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos que compõem o 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Nota: Sugere-se que sea atualizado o levantamento a cada 2 anos, estimativa para 2024, 2026, 
2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040 e 2042. 

SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

79.2. – Elaborar um banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados 

obtidos na Ação 79.1 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas de 

saneamento melhorando e facilitando o planejamento. 

Nota: Compatibilizar com sistema já existente, Integrar SMIS-TL ao Cadastro Multifinalitário 
Municipal. 

SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 

79.3. – Integrar o banco de dados georreferenciado ao SMIS-TL para tomada de 

decisões. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 

 

79.4. – Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados georreferenciado no 

SMIS-TL.  

Nota: Conforme apresentado na Ação 2.5 do Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 

SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 
 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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13.2 PROGRAMA 17 – GARANTIR A CONTINUIDADE DA DISPOSIÇÃO FINAL 
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS GERADOS E A 
VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVOS EXISTENTES 

A inadequada disposição final dos resíduos sólidos é um dos graves problemas 

ambientais e de saúde pública que ainda assolam grande parte dos municípios 

brasileiros, propiciando a proliferação de inúmeros vetores de doenças como: ratos, 

baratas, mosquitos. 

Além disso, a disposição inadequada de resíduos sólidos é responsável por impactos 

negativos no solo; nas águas superficiais e subterrâneas e no ar (a decomposição dos 

resíduos sólidos libera metano, gás do efeito estufa, para a atmosfera). 

Esta situação decorre do fato de que a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos, principalmente a sua correta destinação final, foram colocados em segundo 

plano pelas administrações públicas e titulares dos serviços na maioria dos 

municípios. 

Objetivando o aperfeiçoamento da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos, 

a PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010), tornou-se o principal marco legal voltado aos 

resíduos sólidos no Brasil. Conforme a Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei 

Federal nº 14.026/2020, fica previsto dentre outras adequações, que os municípios 

adotem a disposição final ambientalmente correta dos rejeitos até o prazo de 31 de 

dezembro de 2020 (prazo esgotado).  

Ressalta-se que conforme Diagnóstico Situacional (Capítulo 2), o município de Três 

Lagoas/MS já realiza a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos no 

Aterro Sanitário Municipal, localizado a pouco mais de 14 km do centro da sede 

urbana, através de seu acesso principal pela rodovia MS-395 (situado no km 9, lado 

esquerdo). O aterro é licenciado (Licença de Operação – LO nº 438/2018 – validade 

de 4 anos) para receber resíduos Classe II-A (não perigosos e não inertes) com 

capacidade de recebimento acima de 80t/dia, sendo operado pela empresa Financial 

Construtora Industrial.  

Assim, neste programa serão definidas metas e ações relativas à adequação 

ambiental de áreas de passivo devido a utilização para destinação/disposição de 
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resíduos sólidos, bem como a outros problemas associados à temática, realizando 

para isso ações e projetos para: 

• Continuidade da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos não recuperados oriundos dos domicílios, comércios e prestadores de 

serviço dispondo-os em aterro sanitário próprio; 

• Fomento à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil (RCC), de resíduos volumosos (RVol); e 

• Recuperação e valorização das áreas mapeadas como passivos ambientais 

oriundos da disposição final de resíduos sólidos. 

No âmbito do conjunto de ações necessárias ao atendimento do Programa 17, 

recomenda-se a formalização de relações intermunicipais para a disposição final de 

resíduos sólidos, de maneira a buscar atender uma recomendação da Lei 

nº 12.305/2010 que é benéfica ao município por ensejar em priorização na obtenção 

de recursos federais.  

Para tanto, este Plano recomenda que a continuidade da operação do Aterro Sanitário 

Municipal atendendo às condicionantes da respectiva LO e posteriores renovações, 

bem como à legislação ambiental vigente em âmbito municipal, estadual e nacional. 

Sendo assim, buscando orientar os gestores municipais e os leitores do presente 

PMSB, os itens seguintes apresentam as principais informações do presente 

Programa, expondo seus principais objetivos, o público-alvo, as referências atuais, os 

indicadores para acompanhamento e mensuração da eficiência e eficácia e o quadro-

síntese contendo o conjunto de Projetos e Ações, vinculados a Metas específicas. 

Destaca-se que para cada Ação ou Projeto são explicitadas as responsabilidades e 

prazos para sua implementação. 

13.2.1 Objetivos  

Os principais objetivos do Programa 17 – Continuidade da Disposição Final 

Ambientalmente Adequada dos Rejeitos Gerados e a Valorização das Áreas de 

Passivos Existentes são: 

• Promover a disposição final adequada dos resíduos sólidos gerados no 

município; 
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• Promover a recuperação, monitoramento e valorização das atuais e antigas 

áreas de disposição final de resíduos sólidos. 

13.2.2 Público-alvo 

O público-alvo do presente Programa é toda a comunidade e os gestores municipais, 

ente regulador e o órgão colegiado. 

13.2.3 Referências Atuais 

As metas e ações propostas para o Programa 17 tiveram como base a situação 

diagnosticada, portanto, buscou-se de forma sintética elucidar os aspectos correlatos 

a efetivação e garantia da disposição final ambientalmente adequada, os quais são 

apresentados no Quadro 36 a seguir. 

Quadro 36 – Referências atuais quanto à disposição final dos rejeitos gerados e a valorização dos atuais 
e antigas áreas de passivos (Programa 17). 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Disposição final de rejeitos e resíduos sólidos não recuperados 
provenientes de domicílios, comércio e de prestadores de serviços 
(RSDC). 

Adequada, realizada no Aterro Sanitário 

Municipal.  

Disposição final dos RLU, inclusive RCC e RV, não recuperados 
provenientes da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana.  

Inadequada, os resíduos são dispostos 

na área de passivo denominada 

Buracão do Jupiá. 

Destinação dos RSS não recuperados provenientes da prestação dos 
serviços públicos de saúde  

Adequada, realizada por empresa 

terceirizada.  

Manutenção e acompanhamento das antigas áreas degradadas por 
disposição final inadequada de resíduos sólidos (ex: antigo vazadouro 
a céu aberto).  

Existente. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

13.2.4 Indicadores de Gestão para Avaliação e Monitoramento 

Para que seja possível o acompanhamento da execução dos programas propostos 

por este PMSB, bem como da efetivação das metas e ações, de maneira a viabilizar 

o alcance dos objetivos anteriormente expostos, elaborou-se o Quadro 37, expondo 

os indicadores pelos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 17. 

Quadro 37 – Indicadores referentes ao Programa 17. 

INDICADOR  UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Índice de estabelecimentos públicos de saúde com destinação final adequada 
de RSS 

Porcentagem Anual 

Índice de estabelecimentos privados de saúde com destinação final adequada 
de RSS 

Porcentagem Anual 
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INDICADOR  UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Número de estabelecimentos de saúde (públicos e privados), de beleza e 
congêneres com PGRS 

Unidade Anual 

Índice de indústrias geradoras de RI com destinação adequada dos resíduos 
gerados  

Porcentagem Anual 

Número de locais de disposição irregular de resíduos sólidos urbanos 
Unidade por 

habitante 
Anual 

Índice de áreas de passivo ambiental com planejamento para recuperação  Porcentagem Anual 

Capacidade restante do Aterro Sanitário Porcentagem Anual 

Existência de correta disposição final de rejeitos (em aterro sanitário licenciado) Sim/Não Anual 

Existência de local ambientalmente adequado de destinação de RCC Sim/Não(1) Anual 

Nota: (1) Após a implementação destes mecanismos deve-se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

13.2.5 Metas, Projetos e Ações 

Este tópico apresenta em forma de quadro-síntese (Quadro 38), contendo a descrição 

das Metas vinculadas ao Programa 17, seguido do conjunto de Projetos e/ou Ações 

necessárias para o alcance dos objetivos. Para cada Projeto ou Ação são definidas 

as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na execução, na participação, 

no acompanhamento e na regulação e fiscalização, bem como o seu grau de 

relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para execução. 

É sugerido que alguns dos Projetos e Ações venham a ser executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço.  

Ainda, a responsabilidade de ações referentes a execução dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tais como varrição, coleta de resíduos 

convencional dentre outras são designadas a “prestador de serviço”, os quais podem 

ser diretamente ligados ao Poder Público (ex: secretarias municipais), ou via 

contratação de empresa habilitada, a qual configura uma prestação de serviço 

indireta, entretanto, ainda estes serviços podem ser realizados através de gestão 

pública associada e gestão público-privada, conforme recomendações apresentadas 

nas diretrizes técnicas neste Tomo. 
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Ademais, tais recomendações são feitas no sentido de não inflar o quadro municipal 

de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando comprometer 

demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento. 
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Quadro 38 – Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos Gerados e a Valorização das Áreas de Passivo 
Existente.  

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 80 – Promover a destinação adequada de 100% dos rejeitos e resíduos sólidos não recuperados oriundos de domicílios, comércios e prestadores de serviços.  

80.1. – Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na 

sede urbana, distritos, assentamento e áreas ruais (lixeiras ruais) no Aterro Sanitário 

Municipal. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

80.2. – Executar o monitoramento do Aterro Sanitário Municipal durante sua operação, 

conforme o Plano de Auto Monitoramento (PAM) protocolado junto ao Órgão Ambiental. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador – 

 

80.3. – Realizar anualmente estudos para determinação da capacidade de 

atendimento do aterro sanitário, de maneira a manter atualizada a vida útil do aterro e 

ter tempo hábil para planejar possíveis expansões das estruturas e/ou novo 

empreendimento. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

80.4. – Encerrar atividade de disposição final na área do Aterro Sanitário Municipal, 

quando este alcançar seu horizonte de projeto (vida útil). 

Nota: Estima-se que o horizonte de operação do Aterro Sanitário Municipal alcançará o ano de 2043. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador – 

 

80.5. – Monitorar a área do Aterro Sanitário Municipal nos 20 anos subsequentes ao 

encerramento. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador – 

 

Meta 81 – Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RSS gerados em estabelecimentos públicos e privados. 

81.1. – Nos estabelecimentos de saúde públicos promover a correta segregação dos 

RSS, separando adequadamente os resíduos infectantes dos equiparáveis aos comuns. 
SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.2. – Fiscalizar e cobrar os estabelecimentos de saúde e/ou congêneres privados 

quanto a correta segregação na fonte geradora dos RSS, separando adequadamente 

os resíduos infectantes dos equiparáveis aos comuns. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.3. – Propiciar aos estabelecimentos de saúde públicos formas de acondicionamento 

interno (recipientes e embalagens) de RSS por tipologia de resíduos (Grupos A, B, C, D 

e E) nas cores e simbologias preconizadas pela RDC ANVISA nº 222/2018. 

SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

81.4. – Fiscalizar e cobrar os estabelecimentos de saúde e congêneres privados 

quanto ao adequado acondicionamento interno (recipientes e embalagens) de RSS por 

tipologia de resíduos (Grupos A, B, C, D e E) nas cores e simbologias preconizadas pela 

RDC ANVISA nº 222/2018. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

81.5. – Propiciar aos estabelecimentos de saúde públicos mecanismos de coleta e 

transporte interno dos RSS gerados na unidade para abrigos temporários 

(interno/externo) conforme preconiza a RDC ANVISA nº 222/2018 e que garantam a 

higidez laboral dos colaboradores envolvidos com o fornecimento vestimentas e EPIs 

adequados a função. 

SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

81.6. – Fiscalizar e cobrar dos estabelecimentos de saúde privados mecanismos de 

coleta e transporte interno dos RSS gerados na unidade para abrigos temporários 

(interno/externo) conforme preconiza a RDC ANVISA nº 222/2018 e que garantam a 

higidez dos colaboradores. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.7.– Propiciar aos estabelecimentos de saúde públicos abrigos temporários 

adequados conforme preconiza o Art. 29 da RDC ANVISA nº 222/2018. 
SMS DSB 

SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.8. – Fiscalizar e cobrar dos estabelecimentos de saúde e congêneres privados 

abrigos temporários adequados conforme preconiza o Art. 29 da RDC ANVISA 

nº 222/2018. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.9. – Promover a coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos RSS oriundos dos estabelecimentos públicos de saúde, de acordo com 

a RDC ANVISA nº 222/2018 e ABNT NBR 7500:2018, através de empresas autorizadas 

e licenciadas para este serviço. 

SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

81.10.  – Fiscalizar e cobrar a coleta, transporte, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos RSS oriundos dos estabelecimentos privados de saúde 

e congêneres, de acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018 e ABNT NBR 7500:2018, 

através de empresas autorizadas e licenciadas para este serviço. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.11.  – Promover o tratamento e destinação final ambientalmente adequada das 

carcaças de animais de pequeno e grande porte oriundos do Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ).  

SMS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

81.12.  – Fiscalizar e cobrar o tratamento e destinação final ambientalmente adequada 

das carcaças de animais de pequeno e grande porte oriundos de estabelecimentos 

veterinários privados. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

81.13.  – Fomentar o descarte adequado de seringas e medicamentos vencidos de 

usuários domésticos através de sistema de logística reversa, sensibilizando geradores, 

comerciantes, revendedores e fabricantes. 

SMS DSB 
SEMEA 

Gerador 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 82 – Garantir a destinação ambientalmente adequada dos RI (geradores privados). 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

82.1. – Contratar empresa autorizada para a coleta e a destinação final 

ambientalmente adequada dos RI ou elaborar projeto, implantar e licenciar sistemas 

individuais de tratamento e disposição final ambientalmente adequado. 

Nota 1: Em ambas as situações deve ser realizado o acompanhamento do adequado licenciamento 
ambiental das alternativas adotadas. 

Nota 2: Os custos inerentes à execução desta ação são de integral responsabilidade dos geradores, 
uma vez que estes são responsáveis pelo gerenciamento e disposição final ambientalmente adequada 
destes resíduos. 

Gerador DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

82.2. – Fiscalizar se a destinação dos RI está sendo realizada em conformidade com 

a técnica e com a legislação vigente, inclusive se está adequada ao proposto no PGRS 

dos estabelecimentos geradores. 

SEMEA DSB Gerador Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 83 – Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RLU (composto por RCC, RVol e RV). 

83.1. – Realizar as intervenções previstas em estudo específico na área atualmente 

utilizada para disposição de resíduos RCC e RVol, denominada “Buracão do Jupiá”. 

Nota 1: Esta ação dá continuidade à ação do PMSB de 2014: “Implantar Unidade de Triagem de 
Resíduos da Construção Civil, com participação da iniciativa privada”. 

Nota 2: Adequar a área conforme intervenções previstas no Estudo de Modelagem para Estruturação 
da Área de Disposição de Resíduos Inertes.  

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 

 

83.2. – Elaborar os estudos necessários para obtenção do licenciamento requerido 

pelo órgão ambiental da Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 

Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

83.3. – Estruturar/Implantar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 

Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos, de acordo com o Estudo de 

Modelagem para Estruturação da Área de Disposição de Resíduos Inertes da área do 

“Buracão do Jupiá”.  

Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 
 

83.4. – Operar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento 

de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

Prestador do 

Serviço 
DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

83.5. – Dispor 100% dos RLU na ATT com Unidade de Beneficiado de RCC – Classe A 

e ou Ecopontos.  

SEINTRA 

Gerador 
DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

83.6. – Monitorar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 

Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

Nota: Esta ação tem relação direta com a Ação 87.2, tendo em vista que a área prevista para a ATT 
com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A consiste na área denominada “Buracão do Jupiá”, 
conforme estudo de modelagem específico. 

Prestador do 

serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 84 – Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento, correspondentes aos lodos gerados nas Estações Tratamento de Esgoto (ETEs) integrantes 

do sistema de saneamento municipal. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

84.1. – Elaborar o PGRS das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), instaladas 

no município. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

84.2. – Exigir tratamento dos lodos gerados nas ETEs do município, conforme suas 

características e do tratamento utilizado para fase líquida, previamente à disposição final 

ambientalmente adequada. 

SEMEA DSB SMS Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

84.3. – Monitorar as características dos lodos de ETEs enviados ao local de disposição 

ambientalmente adequada. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

84.4. – Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento 

prévio, em local ambientalmente adequado. 

Prestador do 

Serviço 

DSB  

SMS 
– Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

84.5.– Fiscalizar a forma de descarte de lodos das ETEs adotados pela prestadora de 

serviço responsável pelos serviços públicos de Esgotamento Sanitário do município 

(SANESUL). 

SEMEA 

SMS 
DSB 

Prestador do 

Serviço 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

84.6. – Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução na geração 

de lodo e destinações alternativas (utilização como matéria-prima em outros processos 

– adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, etc.). 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 85 – Monitorar e combater os locais de disposição irregular de resíduos sólidos.  

85.1. – Fiscalizar locais com acúmulo inadequado de resíduos sólidos (terrenos 

baldios, logradouros, entre outros). 

DSB – 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

85.2. – Notificar, autuar e multar os proprietários de terrenos com acúmulo de resíduos 

sólidos. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

85.3.– Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos. DSB – 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

85.4. – Promover pelo menos uma vez ao ano, preferencialmente no período que 

antecede as chuvas, o mutirão de limpeza. 
DSB SEMEA 

Todas as 

secretarias 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 86 – Monitorar a área de disposição final de resíduos sólidos domiciliares em vazadouro a céu aberto (área de passivo). 

86.1. – Monitorar a área de disposição final de resíduos sólidos (antigo lixão municipal). 
Prestador do 

serviço 
DSB DSB Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 87 – Recuperar, monitorar e valorizar as atuais áreas de disposição final de Resíduos da Construção Civil (RCC) (“bota-fora”, considerados áreas de passivo). 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO  
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

87.1. – Recuperar área de disposição final inadequada de RCC (Buracão do Jupiá), 

executando 100% das ações previstas no PRADE-RS. 

Prestador do 

Serviço 

DSB  

SEMEA 
SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023 

 

87.2. – Monitorar a área de disposição final de RCC (Buracão do Jupiá) conforme o 

PAM apresentado ao Órgão Ambiental Competente. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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13.3 PROGRAMA 18 – REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 

A PNRS define para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos a seguinte ordem 

de prioridade de ações frente à disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos: não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento (BRASIL, 

2010b). 

Ainda, a PNRS estabelece que apenas os rejeitos, ou seja, os resíduos sólidos que, 

depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 

processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada, devem ser 

encaminhados para aterros sanitários devidamente licenciados (BRASIL, 2010b). 

Frente às diretrizes estabelecidas na PNRS, o município de Três Lagoas/MS 

necessitará de Projetos e Ações para compatibilizar o seu sistema de gestão e 

gerenciamento de resíduos com a normatização federal mencionada. Assim, este 

Programa objetiva promover, principalmente a redução da geração, bem como o 

aumento da reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 

Para tanto, será necessária uma gama extensa de investimentos de estruturação do 

sistema, envolvendo a instalação de uma nova Unidade de Triagem de Resíduos 

Sólidos (UTR), implantação de Unidade de Compostagem (UC), estruturação da Área 

de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A 

e/ou Ecopontos, bem como ampliação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) que 

integrarão e auxiliarão na ampliação da abrangência do sistema de coleta seletiva 

municipal. 

Ademais, é importante destacar a Logística Reversa pós-consumo, definida na PNRS 

como: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada (BRASIL, 2010b). 

Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio 

de Acordos Setoriais, Regulamentos (expedidos pelo Poder Público) ou Termos de 
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Compromisso (BRASIL, 2010a). Entretanto, destaca-se que o Decreto Federal 

nº 9.177, de 23 de outubro de 2017 prevê aos geradores de resíduos, bem como 

embalagens passíveis de logística reversa, mesmo que não signatários de acordo 

setorial ou termo de compromisso firmado com a União, possuem as mesmas 

obrigações dos signatários de estruturar e implementar sistema de logística reversa, 

impondo a estes penalidades nos termos da legislação ambiental, em caso de 

descumprimento do previsto (BRASIL, 2017). 

Deste modo, recomenda-se a ampliação da articulação do Poder Público Municipal 

com os diversos setores empresariais, a fim de firmar instrumentos que abranjam os 

resíduos cujo sistema de logística reversa não esteja implementado e /ou cujas ações 

não estejam sendo efetivas em âmbito municipal. Além de fomentar inciativas 

destinadas a acordos que promovam a logística reversa de resíduos ainda não 

implantados. Além disso, deve-se acompanhar as ações para implementação destes 

no âmbito nacional, estadual e regional, a fim de promover a efetivação das ações em 

Três Lagoas/MS. 

Para os resíduos cujos sistemas de logística reversa estão estabelecidos, deve-se 

fomentar e fiscalizar todos os agentes envolvidos, assim garantindo a implementação 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Observa-se que o 

município deve buscar fomentar a logística reversa em sentido amplo, de forma a 

abranger maior tipologia de resíduos do que aqueles alvos da obrigatoriedade legal. 

Diante do exposto, menciona-se que o alcance dos objetivos deste Programa está 

vinculado diretamente com o Programa de Educação Ambiental (ver Programa 5 no 

Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais), uma vez que, a participação 

da sociedade é fundamental para fomentar a redução, reutilização e reciclagem no 

município de Três Lagoas/MS. 

Desta forma, buscando orientar os gestores municipais e os leitores do presente 

PMSB, os itens seguintes apresentam as principais informações do presente 

Programa, expondo seus principais objetivos, o público-alvo, as referências atuais, os 

indicadores para acompanhamento e mensuração da eficiência e eficácia e o quadro 

síntese contendo o conjunto de Projetos e Ações, vinculados a Metas específicas. 

Destaca-se que para cada Ação ou Projeto são explicitadas as responsabilidades e 

prazos para sua implementação. 
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13.3.1 Objetivos 

Os principais objetivos do Programa 18 – Redução, Reutilização e Reciclagem são: 

• Promover o reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem dos resíduos 

sólidos; 

• Promover a implantação e a continuidade da logística reversa no município 

assegurando o reaproveitamento e a destinação ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos com logística reversa obrigatória. 

13.3.2 Público-alvo 

O público-alvo do presente programa é toda comunidade, poder público municipal, 

fabricantes e comerciantes de produtos de logística reversa obrigatória e/ou com 

responsabilidade pós-consumo e de produtos cujo sistema não se encontra 

legalmente implementado. 

13.3.3 Referências Atuais 

As metas e ações propostas para o Programa 18 tiveram como base a situação 

diagnosticada no que concerne às iniciativas de redução, reutilização e reciclagem de 

resíduos sólidos. Assim, de forma a elucidar sinteticamente o cenário atual dos 

aspectos relacionados a este Programa, elaborou-se o Quadro 39 a seguir. 

Quadro 39 – Referências atuais relacionadas às iniciativas de redução, reutilização e reciclagem 
(Programa 18). 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR) 
Existente, operada pela Cooperativa de 

Reciclagem Arara Azul (CORPAZUL). 

Unidade de Compostagem (UC) Inexistente. 

Organizações de Catadores de materiais recicláveis 
Existente 

(CORPAZUL) 

Coleta Seletiva 
Existente, realizada de forma indireta por meio 

do contrato administrativo. 

Sistemas de 
Logística Reversa 

para os Resíduos de 
Obrigatoriedade 

Pilhas e baterias Existente, gerenciado pela Green Eletron. 

Lâmpadas fluorescentes de vapor de 
sódio e mercúrio e de luz mista 

Existente, responsabilidade da Reciclus. 

Pneumáticos 
Existente, um ponto de coleta através da 

ReciclANIP e um ecoponto de pneus. 

Resíduos Eletroeletrônicos 

Existente, campanhas pontuais de recebimento 

(parceria com a empresa Chaves Ambiental, 

com objeto de dar correto descarte.. 
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ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Óleos lubrificantes e suas embalagens Existente (empresas particulares) 

Embalagens de Agrotóxicos 

Existente, posto de recebimento na Associação 

Três-Lagoense de Revendas Agrícolas e 

coletado e transportado pela InpEV. 

Embalagens em geral Existente, por meio de coleta seletiva e PEVs. 

Medicamentos vencidos 
Existente em algumas redes de 

farmácias/drogarias. 

Resíduos de óleos comestíveis 
Existente, um único ponto de coleta que integra 

o programa Recicla Óleo. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

13.3.4 Indicadores de Gestão para Avaliação e Monitoramento 

Para que seja possível o acompanhamento da execução dos programas propostos 

por este PMSB, bem como da efetivação das metas e ações, de maneira a viabilizar 

o alcance dos objetivos anteriormente expostos, elaborou-se o Quadro 40, expondo 

os indicadores pelos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 18. 

Quadro 40 – Indicadores de gestão relativos ao Programa 18. 

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Índice de eficiência de segregação dos materiais secos recicláveis na UTR Porcentagem Anual 

Índice de recuperação de materiais de materiais recicláveis (resíduos secos) 
em relação à quantidade total de resíduos coletados 

Porcentagem Anual 

Existência de unidade de compostagem ou similar licenciada em operação Sim/Não Anual(1) 

Índice de recuperação de resíduos orgânicos (compostáveis) em relação à 
quantidade total de resíduos coletados  

Porcentagem Anual 

Número de catadores informais de materiais recicláveis  Unidade Anual 

Abrangência da coleta seletiva Porcentagem Anual 

Índice de adesão da população ao serviço de coleta seletiva Porcentagem Anual 

Índice de eficiência da coleta seletiva Porcentagem Anual 

Existência de área de transbordo e triagem para os RCC licenciada em 
operação 

Sim/Não Anual(1) 

Existência de ecopontos licenciados em operação Sim/Não Anual(1) 

Número de Pontos de Entrega Voluntária Unidade Anual 

Índice de material recolhido pela coleta seletiva (exceto matéria orgânica) em 
relação à quantidade total coletada de resíduos domiciliares 

Porcentagem Anual 

Índice de sistemas de logística reversa implementados em conformidade de 
acordos setoriais, termos de compromisso ou regulação 

Porcentagem Anual 

Nota: (1) Após a implementação destes mecanismos deve-se acompanhar sua eficiência e/ou ineficiência. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

13.3.5 Metas, Projetos e Ações 

Este tópico apresenta em forma de quadro-síntese (Quadro 41) contendo a descrição 

das metas vinculadas ao “Programa 18”, seguido do conjunto de projetos e/ou ações 

necessárias para o alcance dos objetivos. Para cada Projeto ou Ação são definidas 
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as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na execução, na participação, 

no acompanhamento e na regulação e fiscalização, bem como o seu grau de 

relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para execução. 

É sugerido que alguns dos Projetos e Ações venham a ser executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

Ainda, a responsabilidade de ações referentes a execução dos serviços de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, tais como varrição, coleta de resíduos 

convencional dentre outras são designadas a “prestador de serviço”, os quais podem 

ser diretamente ligados ao Poder Público (ex: secretarias municipais), ou via 

contratação de empresa habilitada, a qual configura uma prestação de serviço 

indireta. Entretanto, estes serviços ainda podem ser realizados através de gestão 

pública associada e gestão público-privada, conforme recomendações apresentadas 

nas diretrizes técnicas neste tomo. 

Ademais, tais recomendações são feitas no sentido de não inflar o quadro municipal 

de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando comprometer 

demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento. 
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Quadro 41 – Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

Meta 88 – Recuperar os materiais recicláveis (resíduos secos) gerados anualmente no município em: 4,80% até 2027, 8,30% até 2032, 9,80% até 2037 e 14,70% até 2042. 

88.1.– Elaborar o Plano Municipal de Coleta Seletiva. Terceiros DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SMS 

Prestador do 

Serviço 

Órgão Colegiado 

Órgão Colegiado 
Ente Regulador 2023 

 

88.2. – Ampliar a coleta seletiva PaP para atender 100% dos domicilios urbanos 

do município, e expandir a coleta para os distritos, assentamento e zona rural com 

a inserção de PEVs. 

Prestador do 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

Cooperativa de 

Catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

88.3. – Ampliar a quantidade de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em 

ambientes relevantes da sede urbana municipal.  

Nota: Equivale a ação do PMSB de 2014: Planejamento da coleta seletiva incluindo capacitação 
técnica voltadas para sua implementação e operacionalização. 

Prestador do 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

88.4. – Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), em ambientes relevantes 

dos distritos municipais, assentamentos e zona rural, conforme viabilidade técnica 

e econômica. 

Nota: Esta ação dá continuidade à ação do PMSB de 2014: “Planejamento da coleta seletiva 
incluindo capacitação técnica voltadas para sua implementação e operacionalização”. 

Prestador do 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

88.5. – Realizar a fiscalização periódica (mensal) das condições estruturais dos 

PEVs, visando garantir o pleno funcionamento destas estruturas durante o 

horizonte de planejamento. 

SEMEA DSB 
Prestador do 

Serviço 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

88.6. – Substituir os PEVs que apresentarem problemas, conforme demanda 

constatada na ação 88.5, e dos equipamentos com vida útil acima de 5 anos. 

Prestador do 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

88.7.– Realizar campanhas de divulgação dos locais onde foram instalados os 

PEVs, orientando a forma de utilização destas estruturas (materiais recebíveis, 

horário de funcionamento, etc.). 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Distribuir cartilhas e manuais com informações sobre 
os tipos de resíduos recicláveis e como deve ser feita a segregação. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Promover ampla divulgação do projeto em mídias 
como rádio, televisão, outdoors etc. 

SEMEA DSB 

Departamento de 

Comunicação Social 

Prestador do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

88.8. – Realocar os dispositivos de acondicionamento para locais estratégicos 

caso seja identificada ociosidade (baixa participação da população) a partir de 

monitoramento ao longo do horizonte de planejamento. 

Prestador do 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

88.9.– Realizar campanhas de divulgação dos itinerários da coleta seletiva na 

modalidade PaP e de orientações gerais para correta participação. 

Nota: Distribuir cartilhas e manuais com informações sobre os tipos de resíduos recicláveis e 
como deve ser feita a segregação. 

Nota: Equivale Divulgar a rotina de coleta seletiva nos setores municipais. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Promover ampla divulgação do projeto em mídias 
como rádio, televisão, outdoors etc. 

SEMEA DSB 

Departamento de 

Comunicação Social 

Prestador do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

88.10.  – Instituir a separação dos resíduos sólidos pelos órgãos e entidades da 

administração pública. 
SEMEA DSB 

Todas as 

Secretarias 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

88.11.  – Elaborar projeto executivo para execução de uma nova Unidade de 

Triagem de Resíduos (UTR). 
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025 

 

88.12.  – Elaborar estudos necessário para requerer junto ao Órgão Ambiental 

competente as Licenças Ambientais para UTR. 
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025 

 

88.13.  – Implantar UTR devidamente licenciada Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2026 
 

88.14.  – Operar a UTR devidamente licenciada. 
Cooperativa de 

Catadores 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2027-2042 

 

88.15.  – Monitorar a UTR confome projeto apresentado ao Órgão Ambiental 

competente.  

Cooperativa de 

Catadores 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2028-2042 

 

Meta 89 – Reduzir a parcela orgânica destinada à disposição final no município em: 4,50% até 2032, 7,50% até 2037 e 9,60% até 2042. 

89.1. – Criar instrumento legal incentivando e disciplinando a adoção de modelos 

de compostagem doméstica a partir de soluções individuais ou coletivas. 

Câmara dos 

Vereadores 
DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2030 

 

89.2. – Promover meios de divulgação do incentivo à utilização de sistemas 

individuais e coletivos de compostagem. 
SEMEA DSB 

Departamento de 

Comunicação Social 

Prestador do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2042 
 

89.3. – Promover orientação técnica e capacitações através de Oficinas para a 

utilização dos sistemas individuais e coletivos de compostagem de forma a 

maximizar a retenção dos RSDC Orgânicos na fonte geradora. 

SEMEA 

Terceiros 
DSB 

Prestador do 

Serviço 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2042 

 

89.4. – Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC), conforme 

diretrizes apresentadas nas prospectivas técnicas. 
Terceiros DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2030 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

89.5. – Requerer junto ao Órgão Ambiental competente as Licenças Ambientais 

para a UC. 
Terceiros DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2031 

 

89.6. – Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto 

Executivo. 
Terceiros DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2031 

 

89.7. – Operar a Unidade de Compostagem. Terceiros DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2032-2042 
 

89.8. – Monitorar a UC conforme previsto nos estudos elaborados, e apresentar 

os relatórios de monitoramento ao Órgão Ambiental competente. 
Terceiros DSB  Órgão Colegiado Ente Regulador 2032-2042 

 

89.9. – Fomentar a adoção de tecnologia de compostagem na área rural através 

de cursos de capacitação e instrução da comunidade. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2042 

 

89.10.  – Implantar e manter soluções coletivas de compostagem associadas a 

agricultores e horticultores inseridos ou próximos da área urbana do município, 

prevendo o recebimento de resíduos orgânicos de parcela da comunidade 

localizada nas proximidades. 

SEMEA DSB Gerador Órgão Colegiado Ente Regulador 2030-2042 
 

Meta 90 – Promover a triagem, o beneficiamento, o aproveitamento e a destinação ambientalmente adequada dos RCC, RVol e RV. 

90.1. – Promover a correta segregação dos Resíduos da Construção Civil em 

100% das obras públicas. 
SEINTRA  DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

90.2. – Promover a segregação dos RCC gerados em obras privadas. 
Grandes 

Geradores 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

90.3. – Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil (PMGRCC) em consonância com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo 

preconizado nas resoluções CONAMA nº 448/2012 e nº 307/2002. 

Terceiros DSB 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

90.4. – Fiscalização dos grandes geradores de RCC de forma a verificar o 

cumprimento do PMGRCC previsto na Ação 90.3. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

90.5. – Divulgar a disponibilidade de materiais para aterramento oriundos do 

beneficiamento dos RCC incentivando e facilitando o uso. 
SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

90.6. – Fomentar e realizar o reaproveitamento dos RCCs beneficiados como 

agregado em obras públicas não estruturais, tais como revestimento primário de 

estradas vicinais e ruas da área rural, ciclovias, calçadas, dentre outros. 

SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

90.7. – Destinar adequadamente os resíduos provenientes das obras públicas e 

dos Ecopontos, priorizando o beneficiamento e reutilização dos materiais. 
SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 91 – Fomentar a triagem, reutilização e reciclagem dos RVol e eletrônicos e seus componentes. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

91.1. – Fomentar a triagem, reaproveitamento, reutilização e reciclagem dos 

resíduos volumosos. 
SEINTRA DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

91.2. – Fomentar a triagem, reaproveitamento, reutilização e reciclagem dos 

resíduos eletrônicos e seus componentes. 
– DSB 

Terceiros 

SEMEA 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 92 – Propiciar a destinação final ambientalmente adequada (reciclagem) dos óleos de cozinha. 

92.1. – Desenvolver e implantar projeto para a coleta dos óleos de cozinha 

gerados no município.  
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024 

 

92.2. – Realizar o treinamento da organização de catadores de materiais 

recicláveis para a coleta, recebimento e reciclagem dos óleos de cozinha. 
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 

 

92.3. – Ampliar os pontos de coleta de óleo de cozinha de acordo com  projeto 

previsto na ação 92.1. 
Terceiros DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2025-2042 

 

Meta 93 – Fomentar a adoção de práticas/tecnologias que propiciem a redução da geração de lodos e rejeitos nos serviços de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana/manejo de resíduos, drenagem e manejo de águas pluviais). 

93.1. – Incentivar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução da 

geração de lodo oriundos dos sistemas de tratamento de água e esgoto, bem como 

formas de destinação alternativas (utilização como matéria-prima em outros 

processos – adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, etc.). 

SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 

Prestador do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

93.2. – Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução da 

geração de rejeitos dos serviços de limpeza urbana, incluindo da manutenção das 

infraestruturas de manejo de águas pluviais, bem como incentivar formas de 

reaproveitamento. 

SEMEA 
DSB 

DDU 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Meta 94 – Promover soluções tecnológicas para o reaproveitamento de Resíduos Agrossilvipastoris. 

94.1. – Fomentar a elaboração de projetos para adoção de tecnologias de 

reaproveitamento dos resíduos Agrossilvipastoris (fonte de energia, compostagem, 

etc.). 

SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

94.2. – Incentivar a estruturação dos projetos decorrentes da Ação 94.1 que 

apresentarem viabilidade econômico-financeira. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Meta 95 – Ampliar os pontos de recebimento de resíduos com logística reversa pós-consumo no município de Três Lagoas/MS para os resíduos com obrigatoriedade prevista na PNRS: pilhas e baterias; óleos 

lubrificantes; pneus; lâmpadas fluorescentes; agrotóxicos; medicamentos; e produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 
GERENCIAMENTO  

PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 
REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

95.1.– Acompanhar os acordos setoriais, regulações e termos de compromisso 

em âmbito nacional, estadual e local. 
SEMEA DSB 

SEDECT 

SEGOV 

SMS 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

95.2. – Promover e envolver institucionalmente os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de resíduos na estruturação e implementação do 

sistema de logística reversa nos municípios em concordância com os acordos 

setoriais, termos de compromisso e regulamentos. 

SEMEA 

SMS 
DSB 

SEDECT 

SEGOV 
Órgão Colegiado Ente Regulador 202-2042 

 

95.3.– Estruturar, implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa no 

município em conformidade com os acordos setoriais, regulação e termos de 

compromisso. 

Nota: Esta ação dá continuidade à ação do PMSB de 2014: Instituir campanha de educação 
ambiental e pontos de recolhimentos dos perigosos. 

Geradoras 

Fabricantes 

Importadores 

Distribuidores 

Comerciante 

DSB 

SEMEA 

SMS 

SEDECT 

SEGOV 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

95.4. – Buscar parcerias com os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes para implementar e estruturar a logística reversa dos resíduos não 

formalizados. 

SEMEA 

SMS 
DSB 

SEDECT 

SEGOV 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

95.5. – Cobrar o efetivo funcionamento do sistema de logística reversa por parte 

dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes tanto para os resíduos 

com logística reversa obrigatória por lei quanto para aqueles sem obrigatoriedade 

expressa (tais como os medicamentos vencidos), pautando-se na responsabilidade 

compartilhada. 

SEMEA 

SMS 
DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

95.6. – Gerar Relatórios de Acompanhamento periodicamente, com os dados 

quantitativos dos resíduos objetos da logística reversa obrigatória coletados e 

destinados. 

SEMEA DSB SMS Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

95.7.– Acompanhar ações referentes aos créditos de logística reversa que vierem 

a ocorrer nas bolsas, para benefícios ao município. 

PGM 

SEDECT 

SEGOV 

SEGOV 
SEMEA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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13.4 PROGRAMA 19 – PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS 
GRUPOS INTERESSADOS 

A PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) enfatiza a importância da inclusão social dos 

catadores de resíduos sólidos recicláveis através de associações e/ou cooperativas 

no Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, inclusive priorizando 

os municípios que utilizarem estas organizações no que concerne à obtenção de 

recursos financeiros federais. 

Em diversos municípios brasileiros a concretização da coleta seletiva decorre 

especialmente de uma parceria, comumente informal, entre a Prefeitura Municipal e 

cooperativas e/ou associação de catadores, em que o Poder Público subsidia e 

estrutura a prestação dos serviços, como a cessão de galpões de triagem, 

equipamentos e veículos de coleta, em contrapartida, os cooperados oferecem sua 

força de trabalho, organizados sob a forma de cooperativas. 

No município de Três Lagoas/MS existe uma organização de catadores de materiais 

recicláveis, sendo ela a Cooperativa de Reciclagem Arara Azul (CORPAZUL) que 

conta com 24 cooperados, atuando em local cedido pela Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS, que dispõe de infraestrutura básica, para recebimento, tratamento e 

comercialização de resíduos. 

Paralelamente ao serviço de coleta seletiva no município, constatou-se a existência 

de catadores informais que recolhem os resíduos de alguns comércios e/ou 

residências para posterior comercialização, sendo tais atores potenciais novos 

integrantes de organizações que atuem no município. 

Frente à demanda de maior mão de obra para viabilizar o aumento da capacidade 

produtiva das associações existentes e à existência de catadores informais cuja PNRS 

preconiza a formalização, deve-se buscar a aproximação destes em cooperativas ou 

associações, já existentes, ou a serem criadas, com o intuito de promover, além da 

coleta seletiva, a operação plena da UTR existente e o aproveitamento do potencial 

de recuperação de recicláveis existente no município. 

Outra importante ação a ser realizada é a identificação dos outros grupos interessados 

(Figura 83) e, dentro do possível, efetuar sua capacitação, articulação e integração ao 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, fomentando assim a 
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segregação, reutilização, beneficiamento, cadeia de reciclagem e coleta seletiva com 

geração de emprego e renda, conforme princípios da PNRS que reconhece o resíduo 

como bem econômico e de valor social. 

 
Figura 83 – Exemplos de grupos interessados a integrar o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os Tópicos subsequentes apresentam as principais informações do Programa 19, 

expondo seus objetivos, o público-alvo, as referências atuais, os indicadores para 

acompanhamento e mensuração das eficiências e eficácia, bem como o quadro-

síntese contendo o conjunto de projetos e ações, vinculados a metas específicas que 

pretendem orientar os gestores municipais para a consecução do PMSB durante o 

horizonte de planejamento idealizado. 

13.4.1 Objetivos 

O principal objetivo do Programa 19 – Participação e Capacitação Técnica de Grupos 

Interessados é: 

• Fomentar a participação dos grupos interessados no gerenciamento dos 

resíduos sólidos, principalmente através da inclusão social de catadores de 

materiais recicláveis e pessoas físicas de baixa renda, além de indústrias e 

atravessadores. 
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13.4.2 Público-alvo 

O público-alvo do presente Programa é toda a comunidade, com enfoque nos atores 

que compõem os grupos interessados em participar da gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos (sejam eles pessoas físicas de baixa renda, autônomos, associados 

de cooperativa de catadores, empresas, dentre outros), bem como nos gestores 

públicos que devem agir em prol destes e para inserção dos mesmos no manejo de 

resíduos sólidos. 

13.4.3 Referenciais Atuais 

As metas e ações propostas para o Programa 19 tiveram como base a situação quanto 

à participação e capacitação técnica de grupos envolvidos em atividades atinentes ao 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no município, cujas 

referências para o Programa são apresentadas no Quadro 42 a seguir. 

Quadro 42 – Referências atuais relacionadas a participação e capacitação técnica de grupos envolvidos 
em atividades atinentes ao sistema de manejo de resíduos sólidos (Programa 19). 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Existência de Associação e/ou Cooperativas de Catadores. 
Existente, Cooperativa de Reciclagem Arara Azul 

(CORPAZUL) 

Identificação e cadastramento das pessoas interessadas. Existente, porém requer melhorias(1). 

Cadastro das pessoas jurídicas e físicas com envolvimento 
no gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Existente, porém requer melhorias(1). 

Cadastro de catadores de resíduos recicláveis inseridos no 
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos. 

Existente, porém requer melhorias(1). 

Capacitação contínua dos grupos interessados. Inexistente 

Nota: (1) Em consulta a página eletrônica da PMTL (http://www.treslagoas.ms.gov.br/gestaoderesiduos/cadastro/), foi verificada 

a existência do Formulário de Cadastro de Catadores e Cadastro de Comerciantes de Materiais Recicláveis (Sucateiros). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

13.4.4 Indicadores de Gestão para Avaliação e Monitoramento 

Para que seja possível o acompanhamento da execução dos programas propostos 

por este PMSB, bem como o andamento das metas e ações, para que se possa 

alcançar os objetivos anteriormente expostos, elaborou-se o Quadro 43, expondo os 

indicadores pelos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 19.   
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Quadro 43 – Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa 19. 

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA 

DE CÁLCULO 

Índice de treinamento dos grupos interessados no gerenciamento de resíduos 
sólidos pela Prefeitura Municipal. 

Porcentagem Anual 

Número de associações e/ou cooperativas atuantes no manejo de resíduos 
sólidos. 

Unidade Anual 

Existência de cadastramento dos grupos interessados no gerenciamento de 
resíduos sólidos 

Sim/Não(1) Anual 

Existência de ações relacionadas ao sistema de logística reversa voltadas a 
capacitação dos envolvidos 

Sim/Não(1) Anual 

Nota: (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando obtiver resposta afirmativa, devendo ser criados outros para 
avaliar a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

13.4.5 Metas, Projetos e Ações 

Este tópico apresenta em forma de quadro-síntese (Quadro 44), contendo a descrição 

das Metas vinculadas ao Programa 19, seguido do conjunto de Projetos e/ou Ações 

necessárias para o alcance dos objetivos. Para cada Projeto ou Ação são definidas 

as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na execução, na participação, 

no acompanhamento e na regulação e fiscalização, bem como o seu grau de 

relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para execução. 

É sugerido que alguns dos Projetos e Ações venham a ser executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

Ainda, a responsabilidade de ações referentes a execução dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tais como varrição, coleta de resíduos 

convencional dentre outras são designadas a “prestador de serviço”, os quais podem 

ser diretamente ligados ao Poder Público (ex: secretarias municipais), ou via 

contratação de empresa habilitada, a qual configura uma prestação de serviço 

indireta. Entretanto, estes serviços ainda podem ser realizados através de gestão 

pública associada e gestão público-privada, conforme recomendações apresentadas 

nas diretrizes técnicas neste tomo. 

Ademais, tais recomendações são feitas no sentido de não inflar o quadro municipal 

de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando comprometer 

demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento. 
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Quadro 44 – Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos Interessados. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

Meta 96 – Identificação e cadastro de catadores de materiais recicláveis autônomos (informais) e organizados em associações/cooperativas existentes no município. 

96.1. – Identificar e cadastrar os catadores de materiais recicláveis não organizados 

(informais e autônomos) e organizados em cooperativas ou associações existentes no 

município. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Realizar visitas aos locais de disposição final de resíduos 
e identificar os trabalhadores da área, coletando inclusive informações pessoais como endereço e 
telefone, quando houver. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Enviar equipe de campo para busca e cadastro dos 
catadores que trabalham nas vias públicas. 

SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

96.2. – Atualizar o cadastro dos catadores não organizados (informais e autônomos) 

e organizados em associações/cooperativas. 
SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

Meta 97 – Identificação e cadastro de pessoas físicas de baixa renda interessadas em participar do gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis. 

97.1. – Identificar e cadastrar pessoas físicas de baixa renda interessadas no 

gerenciamento de resíduos sólidos existentes no município. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Realizar visitas aos locais de disposição final de resíduos 
e identificar os trabalhadores da área, coletando inclusive informações pessoais como endereço e 
telefone, quando houver. 

Nota: Equivale a ação do PGIRS de 2012: Enviar equipe de campo para busca e cadastro dos 
catadores que trabalham nas vias públicas. 

SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

97.2. – Atualizar o cadastro das pessoas físicas de baixa renda interessadas no 

gerenciamento de resíduos sólidos. 
SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

Meta 98 – Fomentar e apoiar organizações de catadores e de pessoas físicas de baixa renda existentes, integrando novos interessados em participar do gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis no 

município. 

98.1. – Garantir a disponibilidade da infraestrutura necessária para execução do 

trabalho (exemplo: UTR) anterior à mobilização de grupos interessados em 

incorporarem a CORPAZUL e/ou no estabelecimento de nova organização de 

catadores. 

SEMEA 

PMTL 
DSB SEMAD Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

98.2. – Mobilizar os catadores autônomos (informais), pessoas em situação de 

desemprego e pessoas físicas de baixa renda cadastradas, objetivando incorporá-los 

as organizações de catadores existentes. 

SMAS DSB SEMEA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

98.3. – Capacitar os grupos mobilizados, prevendo o levantamento de dúvidas e 

anseios para que estes possam ser integrados a CORPAZUL ou outra cooperativa que 

venha a ser criada. 

SEMEA 

SMAS 
DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

98.4. – Auxiliar na definição da estrutura organizacional de novas organizações de 

catadores atuantes no município. 
SEMEA DSB SMAS Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 

 

98.5. – Buscar parcerias com entidades públicas e/ou empresas privadas apoiadoras 

(Bancos, entidades filantrópicas, fabricantes / comerciantes / distribuidores da logística 

reversa de embalagens em geral) para auxiliar externamente na administração da 

CORPAZUL e outras organizações que venham ser constituídas no município. 

SEMEA DSB SEDECT Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

98.6. – Fomentar palestras motivacionais com relatos de cooperados de cooperativas 

bem-sucedidas. 

SEMEA 

SMAS 
DSB 

Cooperativa de 

Catadores 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042  

Meta 99 – Identificação e cadastro de outros grupos interessados em participar do gerenciamento de resíduos sólidos no município. 

99.1. – Identificar e cadastrar as empresas de comercialização de materiais 

recicláveis. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

99.2. – Atualizar o cadastro das empresas de comercialização de materiais 

recicláveis. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

99.3. – Identificar e cadastrar os carroceiros (caso existentes) que coletam resíduos 

de construção civil, resíduos volumosos, de podas, capina, roçada e outros. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

99.4. – Atualizar o cadastro dos carroceiros que coletam resíduos de construção civil, 

resíduos volumosos, de podas, capina, roçada e outros. 
SEMEA DSB SEINTRA Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

99.5. – Cadastrar as empresas encarregadas da coleta de resíduos da construção civil 

(RCC), empresas de coleta de resíduos de serviço de saúde (RSS) e empresas de 

coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços 

(RSDC). 

SEMEA DSB 
SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

99.6. – Atualizar o cadastro das empresas encarregadas da coleta de RCC, empresas 

de coleta de RSS e empresas de coleta de RSDC. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 

 

99.7. – Cadastrar as empresas que manifestarem interesse na implantação/operação 

dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos, e apresentarem proposta em 

processos licitatórios e de Parceria Público-Privada (PPP). 

SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

99.8. – Atualizar cadastro das empresas que manifestarem interesse na operação dos 

sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 
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e Trânsito; SEMEA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; SEDECT – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e 
Lazer; DSB – Departamento de Saneamento Básico; DDU – Departamento de Drenagem Urbana. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

99.9. – Identificar e cadastrar empresas que implantem e operem novas tecnologias 

aplicáveis ao gerenciamento de resíduos sólidos. 
SEMEA DSB – Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 

 

99.10.  – Cadastrar as Associações e/ou Cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis que manifestarem interesse na implantação/operação do sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

SEMEA DSB SMAS Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2024 
 

99.11.  – Manter atualizado o cadastro das Associações e/ou Cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis que manifestarem interesse na operação dos 

sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos. 

SEMEA DSB SMAS Órgão Colegiado Ente Regulador 2024-2042 
 

Meta 100 – Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos resíduos sólidos no município. 

100.1.  – Realizar cursos de capacitação e treinamento periódico dos grupos 

interessados no gerenciamento de resíduos sólidos com atualizações periódicas. 
Terceiros DSB 

Todas as 

secretarias 

Organização de 

Catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

100.2.  – No caso em que o município contrate empresas para a prestação de serviços 

associados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, exigir que as empresas 

realizem ações contínuas de capacitação e treinamento periódico de seus funcionários. 

SEMEA DSB 

SEINTRA 

Prestador do 

Serviço 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

100.3. – Realizar ações voltadas a capacitação gerencial, operacional e para 

prospecção de mercados na comercialização dos materiais recicláveis, envolvendo as 

organizações de catadores de materiais recicláveis existentes no município. 

SEMEA DSB 

SEDECT 

SEINTRA 

Cooperativa de 

Catadores 

Órgão Colegiado Ente Regulador 2023-2042 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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14 PROSPECTIVAS E DIRETRIZES TÉCNICAS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

As prospectivas e diretrizes técnicas para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos abrange um conjunto de instruções e indicações que deverão ser 

seguidas, a termo, propiciando: sanar as deficiências apontadas no Diagnóstico 

Situacional (Capítulo 2), o atendimento das demandas do Sistema de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos apresentadas no Prognóstico (Capítulo 9), e a 

concretização dos Programas, Projetos e Ações, estrategicamente planejadas para o 

município (Capítulo 13, pág. 213. deste Tomo). 

Assim, o presente Capítulo aborda os principais aspectos necessários à consecução 

das ações previstas no rol de Programas Projetos e Ações (Capítulo 13, pág. 213 

deste Tomo), tais como: 

• Aspectos da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: objetiva delinear as 

formas de gestão e prestação dos serviços, a definição das responsabilidades 

públicas e privadas, informações referentes ao Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, assim, propiciando que a administração municipal possa 

aperfeiçoar a gestão do sistema e cumprir plenamente as metas e objetivos 

definidos neste PMSB; 

• Aspectos socioeconômicos e de cobrança pelos serviços de limpeza 

pública: trata, de maneira sistemática, acerca das formas de cobrança pelos 

serviços de limpeza pública; 

• Aspectos socioeducacionais e ambientais: são apresentadas orientações 

para organização de cooperativas e/ou associações de catadores ou pessoas 

de baixa renda e as diretrizes para a educação ambiental. Ainda são 

apresentadas as medidas saneadoras para os passivos ambientais 

identificados no município; e 

• Aspectos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas: 

objetiva apresentar as instruções relacionadas ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos do município, envolvendo os Resíduos Sólidos Domiciliares e 

Comerciais (RSDC), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos 

Volumosos (RVol), Resíduos de Limpeza Urbana (RLU), Resíduos dos 

Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB), Resíduos de Serviços de 
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Saúde (RSS), Resíduos Industriais (RI), e dos Resíduos com Logística Reversa 

Obrigatória (RLRO). 

Constam ainda neste capítulo os detalhamentos estruturais e operacionais aplicáveis 

à gestão dos resíduos sólidos, de forma integrada, recomendados com base no 

planejamento proposto, buscando se aproximar ao máximo do que seria o 

ideal/desejável para o município. 

14.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS E GERENCIAS  

Este subcapítulo apresenta de forma sintética as prospectivas e diretrizes técnicas 

relacionadas aos aspectos institucionais do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos recomendadas para o município de Três Lagoas/MS. Assim através 

do Quadro 45 foram evidenciados os pontos de maior relevância para estruturação do 

planejamento de um sistema para esta vertente do saneamento básico, idealizados 

visando incorporar as normativas impostas pela Lei Federal nº 11.445/2007 e 

alterações posteriores.  

Neste sentido, o quadro supracitado detalha aspectos como: formas de prestação dos 

serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, fiscalização e regulação, 

órgão colegiado, mecanismos de controle social e sistema de informação sobre 

saneamento básico. A análise de tais aspectos foi pautada no Diagnóstico Situacional, 

no qual foi verificada a situação atual do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos para atualização do PMSB de Três Lagoas/MS, bem como das 

formas recomendadas para sua articulação, expondo também as alternativas 

existentes no âmbito do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

que poderão ser adotadas pela municipalidade, prestadora dos serviços e órgão 

entidade da administração pública do município, visando a universalização, 

regularidade e qualidade dos serviços prestado quanto a esta vertente. 

Menciona-se que os detalhamentos acerca dos aspectos institucionais e gerenciais 

dos sistemas de saneamento básico, incluindo o Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos, foram explicitados no Tomo I do PMSB, sendo tratado 

no volume mencionado as formas estabelecidas com vistas a reestruturação da 

organização, estrutura e capacidade institucional da Administração Pública, 

principalmente no que diz respeito ao planejamento, prestação, fiscalização e 
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regulação dos serviços públicos prestados, de modo que o Poder Público Municipal 

possa promover a melhoria institucional propiciando o cumprimento pleno dos 

programas, projetos e ações propostos no Capítulo 13, pág. 213. 

Quadro 45 – Síntese das principais definições relacionadas aos aspectos institucionais e gerenciais no 
âmbito da vertente do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS. 

ASPECTOS 
FORMA VIGENTE/ 
SITUAÇÃO ATUAL 

FORMA RECOMENDADA/ 
SITUAÇÃO PLANEJADA 

ALTERNATIVAS 

Prestação dos 
Serviços 

• Os serviços são executados 
parte por administração 
pública direta através da 
SEMEA e SEINTRA, e parte 
por meio contrato de 
prestação de serviço; 

• Atuação de organização de 
catadores na reciclagem de 
materiais 

Prestação de serviços através 
de contratos com empresas 
tecnicamente e 
operacionalmente habilitadas 
e/ou via PPP (de acordo com 
estudo de viabilidade) e parte 
pela administração pública 
(SEINTRA e SEMEA). 

• Concessão dos serviços via 
PPP; 

• Contrato de Prestação de 
Serviço; 

• Contratação de Cooperativa 
de Catadores; e 

• Execução direta pela 
administração pública. 

Fiscalização e 
Regulação 

Inexistente 

Constituição de ente regulador e 
fiscalizador municipal (Agência 
Municipal) e continuidade da 
fiscalização e regulação dos 
serviços por meio da AGEMS. 

Fiscalização e regulação dos 
serviços por meio da: 

• Implantação de Agência 
Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos de 
Saneamento Básico, 
incluindo esgotamento 
sanitário e estendendo para 
as outras vertentes 
conforme o tipo de 
prestação e viabilidade 
econômico-financeira; 

• AGEMS. 

Órgão 
Colegiado 

Existente, porém não atuante. 

Reestruturar o Conselho 
Municipal de Saneamento 
Básico (CMSB) para tratar de 
questões relacionadas ao 
Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos e 
outras vertentes do 
saneamento. 

Atuação efetiva do órgão 
colegiado para o controle 
social o CMSB. 

Órgão 
Executivo 

Existente, com algumas ações 
voltadas para o saneamento  

Sugere-se a criação do 
Departamento de Saneamento 
Básico, de modo a atuar como 
Órgão Executivo, o qual será 
encarregado de supervisionar, 
monitorar, planejar e fiscalizar, 
internamente os serviços 
correlatos ao saneamento 
básico. 

Criação de um Órgão 
Executivo específico para o 
setor de saneamento.  

Sistema de 
Informação 

Inexistente  

Implementação do SMIS-TL 
integrado aos demais 
planejamentos e informações 
geográficas do município a fim 
de organizar e sustentar o 
acompanhamento, 
monitoramento e a avaliação da 
eficiência do Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

Alternativas para a integração 
de um SMIS, que agregue os 
dados e informações 
fornecidos pelos prestadores 
de serviços e pelas secretarias  

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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14.2 ASPECTOS DA GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os aspectos de gestão integrada dos resíduos sólidos estão relacionados com as 

formas e limites de participação, principalmente da administração pública municipal, 

para a gestão dos serviços públicos, neste caso, relacionados com os serviços de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Portanto, os próximos subitens 

abordam as formas de gestão e prestação dos serviços, a definição das 

responsabilidades públicas e privadas, informações sobre os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), bem como os atores que devem 

elaborar tal instrumento específico de gerenciamento e a descrição das formas e 

limites da participação do Poder Público local na coleta seletiva e na logística reversa. 

14.2.1 Perspectiva para Gestão Associada  

A PNSB define a gestão associada como uma associação voluntária de entes 

federados, por meio de convênio de cooperação ou consórcio público, conforme 

disposto no Art. 241 da Constituição Federal (Art. 3º, inciso II da Lei Federal 

nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020). 

No Art. 3º, inciso VI, da Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal 

nº 14.026/2020), fica estabelecido que a prestação regionalizada, modalidade de 

prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de 

saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um 

Município, poderá ser estruturada em: 

• Região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: unidade instituída 

pelos Estados; 

• Unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos Estados 

mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de Municípios não 

necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de 

higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos 

Municípios menos favorecidos; e 

• Bloco de referência: agrupamento de Municípios não necessariamente 

limítrofes, estabelecido pela União e formalmente criado por meio de gestão 

associada voluntária dos titulares. 
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Conforme o Art. 8º-A da Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal 

nº 14.026/2020), é facultativa a adesão dos titulares dos serviços públicos de 

saneamento de interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada. 

Ainda, no Art. 8º-B, do ato normativo mencionado, no caso seja firmada prestação 

regionalizada dos serviços de saneamento básico, as responsabilidades 

administrativa, civil e penal são exclusivamente aplicadas aos titulares dos serviços 

públicos de saneamento, nos termos do Art. 8º da Lei Federal nº 11.445/2007 

(alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020). 

Sendo assim, a adoção da gestão associada poderá permitir ganhos de escala, 

redução de custos, estabilização da equipe gerencial, construção da capacidade 

gestora de todos os resíduos, e possibilitará a prestação regionalizada dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com a qualidade necessária, 

além de viabilizar a priorização no acesso aos recursos da União, ou por ela 

controlados. 

Dessa forma, é apresentado na sequência os procedimentos para formalização de 

novas iniciativas voltadas para a gestão associada com municípios da região para 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e as 

iniciativas já instituídas para este fim que envolvem o município de Três Lagoas/MS. 

14.2.1.1 Procedimentos para formalização da prestação dos serviços públicos por 

gestão associada 

Conhecendo o recomendado neste PMSB, caso o Poder Público Municipal identifique 

como opção técnica, ambiental e economicamente mais viável à gestão associada, tal 

forma de prestação de serviços dever ser formalizada. Neste sentido, a Figura 84 

apresenta um esquema simplificado para a formalização desta. 
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Figura 84 – Esquema simplificado para formalização de prestação de serviços por gestão associada. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Cumpre observar que diversas ações podem ser realizadas de forma associada, tais 

como a estruturação e operacionalização de aterros sanitários, até programas de 

capacitação institucional e educação ambiental. Ambos os casos proporcionam 

economia aos cofres públicos e maior possibilidade de troca de experiências, o que 

contribui para o aprimoramento contínuo. 

Tendo em vista a relevância que a perspectiva de gestão associada com outros 

municípios da região pode gerar para o município de Três Lagoas/MS são 

apresentados a seguir as orientações para execução dos procedimentos para 

formalização da prestação dos serviços públicos por gestão associada. 

14.2.1.1.1 Constituição de Protocolos de Intenções 

A implantação de um “Consórcio Público” se inicia pela constituição do protocolo de 

intenções, que é um contrato preliminar deste. Os federados, através de seus 

representantes legais, deverão constituir o protocolo de intenções com as cláusulas 

previstas no Art. 4º da Lei Federal nº 11.107/2005, sendo estas: 

“I – a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio; 
II – a identificação dos entes da Federação consorciados; 
III – a indicação da área de atuação do consórcio; 
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IV – a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa 
jurídica de direito privado sem fins econômicos; 
V – os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio 
público a representar os entes da Federação consorciados perante outras 
esferas de governo; 
VI – as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, 
inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do 
consórcio público; 
VII – a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio 
público e o número de votos para as suas deliberações; 
VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do 
consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder 
Executivo de ente da Federação consorciado; 
IX – o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados 
públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; 
X – as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou 
termo de parceria; 
XI – a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando: 

a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público; 
b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão 
prestados; 
c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou 
autorização da prestação dos serviços; 
d) as condições a que deve obedecer ao contrato de programa, no caso de 
a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou 
entidade de um dos entes da Federação consorciados; 
e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços 
públicos, bem como para seu reajuste ou revisão; e 

XII – o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas 
obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de 
consórcio público.” 

14.2.1.1.2 Constituição dos Contratos e Consórcios 

O Protocolo de Intenções deverá ser aprovado na Câmara Municipal de Vereadores 

de Três Lagoas/MS (CMTL), mediante lei, deste modo o protocolo torna-se o Contrato 

do Consórcio. Este necessitará ser publicado na imprensa oficial. 

14.2.1.1.3 Constituição dos Estatutos 

A organização e a definição da forma de funcionamento do consórcio público dar-se-

á pelos Estatutos aprovados em Assembleia Geral, devendo atender a todas as 

cláusulas do Contrato do Consórcio. 

Para a validação do estatuto do consórcio público de direito público, o mesmo deverá 

ser publicado na imprensa oficial. A publicação do estatuto poderá ser na íntegra ou 

de forma resumida, desde que na mesma estejam contidos o local e o sítio da rede 

mundial de computadores (internet) em que se poderá obter o estatuto completo. 
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14.2.1.1.4 Constituição do Contrato de Rateio 

O Decreto Federal nº 6.017/2007 define Contrato de Rateio como contrato por meio 

do qual os consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a 

realização das despesas do consórcio público. A finalidade é estipular e regulamentar 

as obrigações econômicas e financeiras relacionadas aos objetivos do consórcio. 

O Art. 13 do Decreto supracitado estabelece que os entes somente entregarão 

recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio (BRASIL, 

2007b). O Contrato de Rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com 

observância da legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante 

e depende da previsão de recursos orçamentários que suportem o pagamento das 

obrigações contratadas (BRASIL, 2007b). 

Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado 

que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações 

suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. 

14.2.1.1.5 Constituição do Contrato de Prestação de Serviços Públicos  

Para a contratação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos é primordial a efetiva observância em três leis federais, não eximindo a 

Administração Pública de verificar todas as que tenham correlação com o assunto, 

sendo a Lei Federal nº 8.666/1993, que se refere aos aspectos legais quanto a 

concepção da contratação pública, a Lei Federal nº 10.520/2002 que traz regramentos 

quanto ao Pregão, bem como quanto a previsão temporal para finalização do processo 

de contratação, evitando possíveis falhas quanto a encerramento de contratos e a Lei 

Federal nº 11.079/2004 (alterada pela Lei Federal nº 13.529/2017) que dispõe sobre 

as normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada (PPP), as 

quais são apresentadas com maior nível de detalhe no Planejamento Estratégico – 

Tomo I. 

A esse respeito, é igualmente oportuno complementar que a sistemática de 

contratações públicas como um todo, a partir da promulgação da Lei Federal 

nº 14.133/2021, se encontra inserida num contexto de transição, haja vista a 

instituição de novas possibilidades e exigências com o advento da referida norma que, 
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dentre outras coisas, culminará na revogação futura das Leis Federais nº 8.666/1993 

e nº 10.520/2002. 

Contudo, de acordo com previsto expressamente pelo Art. 191 da Lei Federal 

nº 14.133/2021, até o transcurso do prazo de 2 (dois) anos contados da publicação da 

nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a adoção pelos entes públicos da 

nova dinâmica de contratação será opcional, de modo que o presente trabalho irá se 

limitar, nesta ocasião, a esmiuçar o sistema até então vigente, sem adentrar o mérito 

do novo paradigma legal, por uma questão de coerência técnica com os demais 

aspectos dos trabalhos já desenvolvidos. 

Sem prejuízo disso, frisa-se, desde já, que não será admitida, sob nenhuma hipótese, 

a combinação de ambos os regimes. 

14.2.2 Descrição das Responsabilidades Públicas e Privadas 

A Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS) define a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos como sendo um conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, portanto, deve ser compartilhada entre Poder Público, população e 

empresas que fabricam e comercializam os produtos e embalagens, descartados após 

o consumo. 

A diluição desta responsabilidade entre os diversos setores da sociedade visa reduzir 

o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, assim como minimizar os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos. 

Deste modo, embasado no princípio da responsabilidade compartilhada, foram 

definidas as responsabilidades para cada tipologia de resíduo, conforme 

apresentadas no Quadro 46. Ressalta-se que a responsabilidade compartilhada pelos 

resíduos definidos como de logística reversa é dos fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conforme preconiza a PNRS. 
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Quadro 46 – Responsável pelos gerenciamentos das diferentes tipologias de resíduos conforme sua 
origem. 

RESPONSABILIDADES CATEGORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Prefeitura Municipal 

• RSDC (pequenos geradores); 

• RSB (gerados nos estabelecimentos públicos e/ou na prestação dos serviços de 
limpeza urbana de boca de lobo/bueiros); 

• RSS (estabelecimentos públicos de saúde); 

• RCC (gerados em obras públicas e viabilização de alternativa aos pequenos 
volumes de pequenos geradores); 

• RVol (gerados por agente público e viabilização de alternativa aos pequenos 
volumes de pequenos geradores); 

• RLU (gerados na prestação dos serviços de limpeza urbana, como a varrição, poda, 
capina e roçada) – RVol, RV, RCC e equiparáveis a RSDC. 

Gerador 

• RSDC (grandes geradores); 

• RSS (estabelecimentos privados de saúde); 

• RI (aqueles gerados no processo e fora do processo – mesmo que equiparáveis aos 
RSDC, se grandes geradores); 

• RA; 

• RSB (estabelecimentos privados); 

• RCC (geradores privados); 

• RVol (geradores privados); 

• Resíduos perigosos; 

• Outros resíduos que, mesmo caracterizado como não perigosos por sua natureza, 
composição ou volume, não sejam equiparados ao RSDC pelo Poder Público 
Municipal. 

Compartilhada • RLRO. 

Nota: Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais (RSDC); Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos Volumosos (RVol); 
Resíduos de Limpeza Urbana (RLU), Resíduos de Serviço da Saúde (RSS), Resíduos com Logística Reversa Obrigatório 
(RLRO), Resíduos Industriais (RI), Resíduos Agrossilvipastoris (RA) e Resíduos dos Serviços de Saneamento Básico (RSB). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quanto a isto, cabe expor que conforme levantado na etapa do diagnóstico 

(Capítulo 2) apesar de existirem ações implementadas para o compartilhamento das 

responsabilidades sobre o gerenciamento dos resíduos, conforme preconizado na 

PNRS, boa parte das ações recaem sobre a municipalidade. Destaca-se, por exemplo, 

a ausência de atuação efetiva do setor de Embalagens em Geral no município, as 

quais são recuperadas através do sistema de coleta seletiva, arcado inteiramente pelo 

Poder Público Municipal, onde a coleta e a operação da UTR são realizadas 

respectivamente pela empresa Financial e Cooperativa de Reciclagem Arara Azul. 

Neste sentido, o sistema poderia ser melhor assistido pelos fabricantes de 

embalagens em geral, reduzindo assim o ônus sobre o Poder Público Municipal e 

fomentando a recompensa a organização pelo papel ambiental prestado pela 

Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS através da associação de catadores 

contratada em prol da concretização da logística reversa. 
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A conjuntura diagnosticada, em linhas gerais, reforça a importância de a 

municipalidade fomentar e cadastrar os grandes geradores de forma que possa 

efetuar o enquadramento destes grupos conforme respectiva responsabilidade pela 

gestão e gerenciamento das diferentes tipologias de resíduos geradas, que recairão 

sobre o Poder Público ou aos próprios geradores. 

Além disso, esta definição propicia a identificação dos geradores que estão sujeitos a 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, que são 

instrumentos de gestão específicos. Frente a isso, torna-se possível fiscalizar os 

geradores, exigir o efetivo cumprimento de suas responsabilidades e, 

consequentemente, evitar que o erário seja onerado com custos de atividades que 

não são de sua responsabilidade, e que atualmente (em 2022) acabam sendo 

executadas pela municipalidade em prol da saúde pública e/ou qualidade ambiental. 

Deste modo, elaborou-se a Figura 85 expondo as diferenças entre os pequenos e 

grandes geradores de RSDC para execução do serviço de coleta regular 

(convencional), distinção essa ligada diretamente a questão da responsabilidade do 

executor do serviço mencionado, que deverá ser o Poder Público Municipal para os 

pequenos geradores, e o próprio gerador privado quando enquadrado nos limites 

definidos para os grandes geradores de resíduos sólidos equiparáveis aos 

domiciliares (Art. 48). 

 
Figura 85 – Definição dos pequenos e grandes geradores de resíduos para a coleta convencional de RSDC. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Lei Municipal nº 3.388/2018 Três Lagoas (2018) 

Quanto aos tipos de geradores de RCC, a Lei Municipal nº 3.388/2018 classifica os 

Pequenos Geradores e Grandes Geradores (destinação superior a 1,0 m³) de RCC, 

como pode ser observado na Figura 86. 
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A definição destes dois grupos de geradores e RCC (pequenos e grandes geradores) 

é importante para a distinção de quais geradores precisam elaborar PGRS, bem como 

nortear a definição daqueles que estão aptos (pequenos geradores) a destinar seus 

resíduos a infraestruturas propostas para compor as lacunas do sistema de limpeza 

urbana municipal (ATT e/ou Ecopontos), mediante limite volumétrico diário (pequeno 

gerador). Ressalva-se que as definições do grupo de pequenos geradores de RCC é 

aplicável aos geradores de RVol e RV, desde que respeitados os quantitativos 

definidos para o grupo dos pequenos geradores. 

 
Figura 86 – Definição dos pequenos e grandes geradores de resíduos da construção civil (RCC). 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Lei Municipal nº 3.388/2018 Três Lagoas (2018). 

Dessa forma, tanto os gestores públicos quanto os próprios geradores terão maior 

clareza sobre como se categorizar (pequeno ou grande gerador) de acordo com o tipo 

de resíduo gerado. 

Utilizando as definições de pequenos e grandes geradores de resíduos sólidos foram 

definidas as responsabilidades do Poder Público Municipal e dos geradores no 

gerenciamento de resíduos sólidos, conforme exposto nos itens seguintes. 

14.2.2.1 Compete ao Poder Público Municipal 

Nos próximos subitens são abordadas as responsabilidades do Poder Público 

Municipal quantos aos RSDC, RCC, RSS, RSB e RLU 
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14.2.2.1.1 Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

O Poder Público Municipal de Três Lagoas será responsável, diretamente ou 

indiretamente, através de delegação dos serviços, pela organização e prestação dos 

serviços de coleta e transporte, tratamento e disposição final de RSDC, desde que 

gerados por pequenos geradores, conforme definido no Quadro 46 (pág. 264), e que 

estejam devidamente acondicionados. Assim, a coleta abrangerá os resíduos 

originários dos seguintes estabelecimentos, podendo ser incluídas outras categorias, 

a partir de análises técnicas e justificativas prévias: 

• Residências domiciliares; 

• Próprios municipais e estabelecimentos públicos em geral; e 

• Cemitério, excluindo os restos de exumação. 

O município deverá fiscalizar e regular os serviços prestados, através da SEMEA, 

preferencialmente via SMIS-TL, no qual constará a identificação e cadastramento dos 

grandes geradores de RSDC, contendo no cadastramento informações sobre a 

localização, tipologia, produção média, existência de PGRS, dentre outras 

informações de relevância para o efetivo controle da geração destes resíduos. 

Tais cadastramentos possibilitarão o estudo das demandas pelos serviços de 

gerenciamento dos RSDC pelos entes responsáveis, facilitando a fiscalização, a 

delimitação de responsabilidades, o coerente e adequado dimensionamento e 

planejamento executivo dos serviços, bem como conferindo maior precisão aos 

orçamentos/gastos públicos relacionados. 

14.2.2.1.2 Resíduos da Construção Civil 

No que se refere ao manejo integrado dos RCCs, desde que justificado através de 

estudo de viabilidade econômico-financeira, o Poder Público Municipal será 

responsável pelas ações previstas na Figura 87. 
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Figura 87 – Descrição das responsabilidades do Poder Público quanto aos Resíduos da Construção Civil. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ainda, no que concerne a atribuições e responsabilidades da gestão e o 

gerenciamento dos RCC na fase de geração, transporte e recepção, enfatiza-se que 

o decreto regulamentador do cadastramento de geradores de resíduos sólidos atribui 

à SEMEA a responsabilidade de identificar e cadastrar os grandes geradores de RCC. 

Dessa forma, recomenda-se que as informações geradas neste processo de 

identificação, cadastramento e fiscalização sejam imputadas no SMIS-TL, a fim de 

que os dados gerados sejam armazenados neste banco de dados. Este cadastro 

deverá conter informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência 

de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 

Observa-se que a médio e longo prazo, o município deve viabilizar a integração do 

sistema de informações com um sistema informatizado de alvará de construção, de 

maneira a facilitar e garantir maior efetividade em suas ações fiscalizatórias. 

Também será de responsabilidade do município, de forma direta ou através da 

delegação dos serviços, o manejo dos RCC gerados em obras ou reformas 

gerenciadas pela própria municipalidade. 

14.2.2.1.3 Resíduos do Serviços de Saúde 

A PNRS, em seu Art. 20, define como geradores sujeitos à elaboração de PGRS 

aqueles que dentre outros resíduos gerem RSS, classificados conforme alínea “g” do 

inciso I do Art. 13 do mesmo dispositivo legal (BRASIL, 2010b). 

Neste contexto, incube ao Poder Público Municipal a responsabilidade pela 

elaboração dos PGRSS, bem como da execução de forma direta ou através de 
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delegação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSS 

gerados por estabelecimentos que tenham como mantenedor a administração pública 

municipal. Frisa-se que em estabelecimentos de saúde particulares a 

responsabilidade pela elaboração do PGRSS, além de todo o manejo dos RSS 

gerados é do próprio gerador. 

Salienta-se que no caso dos RSS gerados nos estabelecimentos de saúde 

classificados como do Grupo D (resíduos comuns), aqueles equiparáveis aos RSDC 

(Classe II- A), poderão ser recolhidos pela coleta regular (convencional), considerando 

o estabelecido no subitem 14.2.2.1.1 (pág. 267). Nesta situação, a responsabilidade 

pelo manejo dos RSS do Grupo D (resíduos comuns, equiparados dos domiciliares – 

ver Quadro 54, pág. 317) depende do quantitativo gerado, ou seja, se pequeno 

gerador privado cabe à municipalidade, se grande gerador privado cabe ao mesmo 

responsabilizar-se pela correta destinação. 

O município através da SEMEA, com apoio da SMS, deverá identificar e cadastrar os 

geradores de RSS, tanto públicos quanto privados, contendo no cadastramento 

informações sobre a localização, tipologia, produção média, existência do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e demais elementos de 

relevância para o efetivo controle da geração, manejo e destinação final destes 

resíduos. 

No que concerne aos geradores cujos RSS sejam resultantes de atividades de 

assistência domiciliar de pessoas físicas (ex.: oriundos do tratamento e 

monitoramento de usuários de insulina), sugere-se ao Poder Público Municipal que 

sejam passíveis de apresentar PGRSS simplificado, sendo aceito o Cadastro de 

Gerador de Resíduos Sólidos como formalização da satisfação devida à Prefeitura 

Municipal acerca da geração de resíduos e do gerenciamento praticado. 

Nos casos exemplificados acima, é fundamental que seja realizada pelos gestores 

municipais, no momento do cadastramento dos geradores supramencionados, uma 

abordagem no sentido de conscientizar e informar estes geradores da importância e 

necessidade de se seguir meios e técnicas adequadas para o descarte, 

armazenamento e destinação final dos resíduos gerados nestas atividades. Ademais, 

é imprescindível que se oferte soluções para o correto descarte por parte de tais 

geradores. 
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A fiscalização daqueles geradores responsáveis pelos RSS gerados em suas 

instalações, no que tange ao acompanhamento da correta segregação, 

acondicionamento e coleta ficará a cargo da SEMEA com auxílio da SMS, sendo 

responsabilidade deste a sistematização e o armazenamento dos dados dos PGRSS, 

preferencialmente via trabalho de dados alimentados diretamente pelos geradores em 

dashboards específicos do SMIS-TL.  

A elaboração e execução dos PGRSS de responsabilidade da municipalidade, é de 

responsabilidade da SMS em conjunto com o respectivo estabelecimento de saúde, 

bem como com apoio estratégico da SEMEA, que também se considera ente 

responsável por acompanhar e fiscalizar o serviço contratado pelo município para 

coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS. 

14.2.2.1.4 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Cabe ao Poder Público Municipal de Três Lagoas/MS a responsabilidade, direta ou 

indireta (através de delegação), pelos serviços públicos de Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário e Drenagem e Manejo das Águas Urbana, de maneira a 

garantir a organização e a prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos Resíduos do Serviços Públicos de Saneamento Básico - RSB. 

Este subitem refere-se àqueles exclusivamente gerados nessas atividades, tais como 

os oriundos da operação e manutenção de Estações de Tratamento de Água (ETA), 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), 

Estações Elevatórias de Água (EEA), bocas de lobo, bueiros, dentre outros 

dispositivos que compõem estes sistemas, excluem-se destes os RSDC e RLU 

gerados nestes locais. 

Normalmente, a operação destas infraestruturas de saneamento gera resíduos 

caracterizados como lodos e restos de produtos químicos, os quais deverão receber 

o adequado manejo por parte do ente executor dos serviços, bem como ser 

devidamente fiscalizados pela SEMEA e SEINTRA. 

Além disso, é de significativa importância para o planejamento municipal que seja 

efetuado o registro das tipologias e dos quantitativos médios de resíduos gerados 
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nestas infraestruturas, dentre outras informações de relevância para o efetivo controle 

da geração destes resíduos. 

14.2.2.1.5 Resíduos de Limpeza Urbana 

De forma similar aos RSDC, compete ao Poder Público Municipal de Três Lagoas/MS 

a responsabilidade, direta ou indireta, através de delegação dos serviços, pela 

organização e prestação dos serviços de limpeza urbana em áreas públicas, bem 

como pela realização da coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RLU, 

conforme estabelecido no Art. 26 da Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS), que são 

aqueles originários da prestação dos serviços públicos de: 

• Varrição; 

• Limpeza de logradouros e vias públicas; 

• Capina, roçada e poda de árvores; e 

• Outros serviços de limpeza urbana. 

O município deverá fiscalizar a adequada execução destes serviços (se terceirizados), 

bem como a gestão e o gerenciamento dos resíduos deles derivados em suas 

diferentes etapas (acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição 

final), através da SEMEA. Devendo realizar, ainda, o registro de informações sobre a 

tipologia e produção média gerada em cada um dos serviços de limpeza urbana 

prestados, dentre outras informações de relevância para o efetivo controle da geração 

destes resíduos. 

14.2.2.2 Compete aos Grandes Geradores (Privados) 

Nos próximos subitens são descritas as responsabilidades dos geradores de resíduos 

que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição e 

volume, não sejam equiparados aos de responsabilidade do Poder Público Municipal, 

tipicamente categorizados como “grandes geradores”. Os quais abordam as 

responsabilidades dos grandes geradores quanto aos RSDC, RCC (inclusive as 

transportadoras), RSS e outras tipologias de resíduos especiais que por sua 

periculosidade e/ou outras características próprias do resíduo gerado são de 

responsabilidade do próprio gerador, como Resíduos Agrossilvipastoris (RA) e 

Resíduos Industriais (RI). 
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14.2.2.2.1 Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

Os grandes geradores de RSDC serão responsáveis pelas seguintes ações: 

• O manejo dos resíduos gerados em seus estabelecimentos, incluindo a coleta, 

transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, através de 

contratação de serviços dessa natureza; 

• Responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 

inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos (mesmo frente à contratação 

de empresa prestadora de serviço de manejo de resíduos sólidos ocorre a 

responsabilização solidária); 

• O cadastramento como gerador de resíduos sólidos conforme premissas legais 

municipais, preferencialmente via SMIS-TL; 

• A elaboração do PGRS, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, 

normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e 

atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 

nº 12.305/2010); 

• Implementação e operacionalização integral do PGRS aprovado pela SEMEA. 

14.2.2.2.2 Resíduos da Construção Civil 

Os grandes geradores de RCC serão responsáveis por todo o manejo dos resíduos 

gerados em suas atividades. Além disso, deverão cadastrar-se como geradores de 

resíduos, seguindo as premissas legais que vierem a ser instituídas nesse sentido, 

bem como elaborar instrumentos específicos de gerenciamento dos RCC gerados 

(PGRCC) sempre que a atividade (obra) ou nas seguintes especificações: 

• Unidades que gerem quantitativo superior a 50 kg/dia ou volume superior a 

1,0 m3 considerando a média semanal de geração; 

• Obras com área construída superior a 200 m²; e 

• Demolições de edificações. 

Os transportadores de RCC, RV e RVol, reconhecidos como atividade privada de 

coleta regulamentada, submetida às diretrizes e à ação gestora do Poder Público 

Municipal, devem ser cadastrados pelo ente municipal pertencente à administração 
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pública responsável pelo sistema de gestão de resíduos sólidos, preferencialmente 

via SMIS-TL. 

14.2.2.2.3 Resíduos de Serviços da Saúde 

No que se refere à elaboração de PGRSS, serão de responsabilidade dos geradores 

particulares de RSS as seguintes ações: 

• A elaboração do PGRSS, obedecendo a critérios técnicos, legislação 

ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana 

e outras orientações contidas na RDC ANVISA nº 222/2018 e na Resolução 

CONAMA nº 358/2005; 

• Designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de 

Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando 

couber, para exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação 

do PGRSS; 

• A designação de responsável pela coordenação da execução do PGRSS; 

• Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada do pessoal 

envolvido no gerenciamento de resíduos; 

• Fazer constar nos termos de contratação sobre os serviços referentes ao 

manejo de RSS, as exigências de comprovação de capacitação e treinamento 

dos funcionários das empresas prestadoras de serviço de limpeza e 

conservação que pretendam atuar nos estabelecimentos de saúde, bem como 

no transporte, tratamento e disposição final destes resíduos; 

• Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação 

de licença ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos de 

serviços de saúde, documento comprovando a destinação de tais materiais, 

além de documento de cadastro emitido pelo órgão da administração municipal 

responsável pelos serviços de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos 

resíduos; 

• Requerer aos órgãos públicos, quando responsáveis pela execução da coleta, 

transporte, tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, 
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documentação que identifique a conformidade com as orientações dos órgãos 

de meio ambiente; e 

• Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados 

à reciclagem ou compostagem. 

Por fim, destaca-se que caso a geração diária de determinado empreendimento 

privado ultrapasse o quantitativo de resíduos Grupo D, equiparados aos domiciliares, 

enquadrando-o como grande gerador, a coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos gerados desta tipologia deverá seguir o recomendado no subitem 

14.2.2.2.1 (pág. 272). Já nos casos em que a geração diária seja compatível com a 

de pequenos geradores, os resíduos poderão ser recolhidos pelo sistema de coleta 

público. 

14.2.3 Cadastramento e Fiscalização dos Empreendimentos Geradores de Resíduos 

O presente tópico objetiva apresentar o conjunto de procedimentos gerais para 

cadastramento e classificação dos geradores de resíduos sólidos, bem como os 

critérios a serem aplicados na elaboração do PGRS por estes atores atuantes no 

âmbito municipal, observando na Política Municipal de Resíduos Sólidos (Lei 

Municipal nº 3.388/2018). 

14.2.3.1 Cadastramento de Geradores de Resíduos Sólidos 

Com base nos dispositivos legais supramencionados, recomenda-se que todos os 

empreendimentos que são sujeitos à exigência de Alvarás de Localização, de 

Funcionamento, de Obras/Demolição, de Licenças Ambientais e/ou de Certidões 

Municipais de Conformidade com as Leis de Uso e Ocupação do Solo (exigida para 

fins de licenciamento cuja competência é do órgão estadual), localizados no município 

de Três Lagoas/MS, sejam obrigados a se cadastrarem junto à SEMEA, através de 

Cadastro de Gerador de Resíduos Sólidos. 

Sugere-se que o cadastramento seja realizado no momento do requerimento de 

quaisquer documentos especificados anteriormente, sendo uma condição 

indispensável para obtenção desses. Já o recadastramento deverá ser feito de forma 

a atentar-se ao prazo da Certidão de Regularidade e junto ao processo de pedido ou 

renovação do Alvará de Localização, de Funcionamento, de Obra/Demolição, de 
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Licenças Ambientais e/ou de Certidões Municipais de Conformidade com as Leis de 

Uso e Ocupação do Solo. 

O Cadastro de Gerador de Resíduos Sólidos poderá continuar sendo realizado 

através do formulário já existente disponibilizado pela SEMEA, contudo, sugere-se 

que o cadastramento seja realizado preferencialmente através de formulário digital 

online integrado ao SMIS-TL, devendo conter o seguinte conteúdo mínimo: 

• Identificação do empreendimento; 

• Responsável pela elaboração do Cadastro de Gerador de Resíduos Sólidos; 

• Quantidade total de resíduos sólidos gerada diariamente no estabelecimento; 

• Quantidade mensal, frequência de coleta e forma de acondicionamento 

temporário para cada tipo de resíduo sólido gerado (orgânicos, recicláveis, 

perigosos, especiais e rejeitos) e subtipos; 

• Procedimentos de coleta, transporte interno e acondicionamento para cada tipo 

de resíduo gerado; 

• Transporte externo e destinação final, especificando conforme o caso, a 

empresa e/ou a instituição que realizará o serviço e a frequência para cada tipo 

de resíduo gerado; e  

• Ações de educação ambiental e treinamento realizados na empresa. 

O preenchimento do Cadastro de Gerador de Resíduos Sólidos poderá ser feito pelo 

proprietário do estabelecimento ou por pessoa que, a critério do proprietário, seja 

capaz de desenvolver o disposto no instrumento legal norteador do cadastro, sendo 

que as informações prestadas são de inteira e total responsabilidade do gerador. 

Diante da verificação de omissão ou divergência nas informações, a municipalidade 

poderá aplicar as penalidades cabíveis. 

Após a análise do Cadastro de Gerador de Resíduos Sólidos, a SEMEA classificará 

os geradores de resíduos sólidos em grandes ou pequenos e dará prosseguimento às 

exigências e ações necessárias à regularização dos empreendimentos, conforme 

determinações na Política Municipal de Resíduos Sólidos (Lei Municipal 

nº 3.388/2018). 

Para aqueles classificados como pequenos geradores, a SEMEA deverá emitir 

Certidão de Regularidade dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com 
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prazo de validade mínima de 2 (dois) anos, variável conforme a tipologia e o porte do 

empreendimento, restando cumprido o requisito para a obtenção dos alvarás, licenças 

ambientais e/ou certidões municipais de conformidade com as leis de uso e ocupação 

do solo. 

Para aqueles classificados como grandes geradores, a SEMEA se manifestará no 

sentido de exigir a elaboração de PGRS, bem como a efetiva assunção da 

responsabilidade pelo manejo dos resíduos sólidos e pelos custos envolvidos, 

observando as recomendações expostas no subcapítulo 14.2.3.2 (pág. 276 deste 

Tomo). 

A SEMEA deverá armazenar e sistematizar as informações obtidas por meio do 

Cadastro de Gerador de Resíduos Sólidos gerando um cadastro de todos os 

estabelecimentos existentes no município de Três Lagoas/MS, preferencialmente via 

SMIS-TL. 

14.2.3.2 Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Obrigatórios 

Após a análise do Cadastro de Gerador de Resíduos (ver 14.2.3.1, pág. 274) a 

SEMEA deverá exigir a elaboração do PGRS por parte dos empreendimentos que se 

enquadram como grandes geradores e/ou gerem as seguintes tipologias de resíduos: 

• dos serviços públicos de saneamento básico; 

• Industriais; 

• de serviços de saúde (humana ou animal); 

• de mineração; 

• Perigosos gerados por estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços; 

• Não perigosos com volume superior a 100 litros ou 40 kg por dia gerados por 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços; 

• Da construção civil classificados como grandes geradores; 

• de serviços de transporte; e 

• Agrossilvipastoris. 

Cumpre destacar que os estabelecimentos que são objeto de alvará de localização e 

funcionamento que gerem apenas resíduos sólidos domiciliares ou equiparáveis com 
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volume inferior ou igual a 100 litros ou 40 kg por dia estão dispensados de apresentar 

o PGRS, porém não são isentos do cadastro através do Cadastro de Gerador de 

Resíduos Sólidos nem de cobrança diferenciada, caso usufruam do imóvel e do 

serviço de manejo de resíduos sólidos para fins comerciais. 

Os PGRS deverão ser elaborados por um profissional de nível superior, habilitado por 

seu conselho de classe, devendo os referidos instrumentos de gestão serem objeto 

da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

O presente PMSB recomenda que estes instrumentos contenham no mínimo os itens 

elencados a seguir: 

• Descrição do empreendimento ou atividade; 

• Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a 

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

ambientais a eles relacionados; 

• Compatibilização do sistema às normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 

(SUASA) e pelo PMSB ou instrumento de planejamento equivalente; 

• Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos 

sólidos; 

• Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do 

gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador; 

• Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 

geradores; 

• Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 

gerenciamento incorreto ou acidentes; 

• Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos 

sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos competentes à 

reutilização e reciclagem; 

• Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos; 

• Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos; 
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• Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da 

respectiva licença de operação a cargo dos órgãos competentes; e 

• Mecanismo de acompanhamento e monitoramento das ações de 

implementação e operacionalização do PGRS. 

Cabe mencionar que, no caso de a SEMEA constatar como oportuno, poderá solicitar 

a complementação desse conteúdo mínimo. 

Os responsáveis pelos PGRS deverão entregar à SEMEA um Relatório de 

Acompanhamento e Monitoramento da implementação e operacionalização das 

ações pré-estabelecidas, com periodicidade anual, assim como disponibilizar ao órgão 

licenciador e às demais autoridades competentes tais informações completas e 

atualizadas referente ao plano sob sua responsabilidade, consoante às regras 

estabelecidas pelo órgão coordenador do Sistema Nacional dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), preferencialmente por meio eletrônico. 

Esse Relatório de Acompanhamento e Monitoramento deve conter no mínimo 

informações sobre os resíduos sólidos gerados e seus respectivos quantitativos 

mensais, destinação final adotada para cada tipologia de resíduo, atividades 

executadas (treinamento, capacitação, palestras, instalação de equipamentos, dentre 

outros), metas e perspectivas para o próximo ano. 

14.2.4 Descrição das Formas dos Limites da Participação do Poder Público Local na 

Coleta Seletiva e na Logística Reversa 

O Art. 5º do Decreto Federal nº 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, estabelece que 

os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e titulares dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos 

produtos (BRASIL, 2010a). Segundo o Art. 6° e Art. 7° do instrumento legal 

mencionado, os consumidores devem contribuir ativamente para concretização do 

ciclo da logística reversa (BRASIL, 2010a). 

Neste contexto, cita-se a coleta seletiva e a logística reversa como instrumentos da 

PNRS, relacionados à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos. 
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Portanto, cabe mencionar a importância do presente PMSB em descrever as formas 

e os limites de participação dos Poder Público Municipal no sistema de coleta seletiva 

e de logística reversa (respeitando o disposto no Art. 33 da PNRS), bem como em 

outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos. Neste sentido, os itens seguintes apresentam a descrição das formas e dos 

limites de participação do Poder Público na coleta seletiva e na logística reversa. 

14.2.4.1 Logística Reversa 

O Decreto Federal nº 7.404/2010 define logística reversa como o instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial para o reaproveitamento em seu ciclo, ou em outros ciclos 

produtivos, ou em outra destinação final ambientalmente adequada. 

A Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS) determina, em seu Art. 33, a obrigatoriedade de 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, através do retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, aos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos específicos. 

Neste sentido, o Quadro 47 elenca os produtos/resíduos que deverão passar pelo 

processo de logística reversa previstos pela PNRS. 

Quadro 47 – Referências atuais relacionadas à participação e capacitação técnica de grupos interessados. 

PRODUTOS/RESÍDUOS LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Pilhas e baterias 

• Resolução CONAMA nº 401/2008 – 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; e 

• Instrução Normativa Ibama nº 08/2012 – Instituir, para fabricantes nacionais e 
importadores, os procedimentos relativos ao controle de recebimento e da 
destinação final de pilhas e baterias ou produtos que as incorporem. 

Pneus 

• Resolução CONAMA nº 416/2009 Dispõe sobre a prevenção à degradação 
ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente 
adequada, e dá outras providências;  

• Instrução Normativa Ibama nº 01/2010 – Instituir, no âmbito do Ibama, os 
procedimentos necessários ao cumprimento da resolução CONAMA nº.416/2009, 
pelos fabricantes e importadores de pneus novos, sobre coleta e destinação de 
pneus inservíveis.  
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PRODUTOS/RESÍDUOS LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Óleo lubrificante, seus 

resíduos e embalagens 

• Resolução CONAMA nº 362/2005 Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação 
final de óleo lubrificante usado ou contaminado; 

• Proíbe a queima de óleo lubrificante usado e cria o Grupo de Monitoramento 
Permanente (GMP); 

• NBR 10.004:2004 – Indica que os óleos lubrificantes são de características 
perigosas, necessitando de uma gestão adequada em seu manuseio, 
acondicionamento temporário e destinação final ambientalmente adequada; e 

• Acordo Setorial (DOU1 nº 27 de 07/12/2013). 

Agrotóxicos, seus resíduos 

e embalagens 

• Lei Federal nº 7.802/1989 – Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, 
o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências; 

• Lei Federal nº 9.974/2000 – Altera a Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências; 

• Decreto Federal nº 4.074/2002 – Regulamenta a Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho 
de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem 
e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências; e 

• Resolução CONAMA nº 465/2014. – Dispõem sobre os requisitos e critérios técnicos 
mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos 
destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazia ou 
contendo resíduos. 

Lâmpadas fluorescentes 

de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista 

• Acordo Setorial (DOU1 nº 48 de 12/03/2015). 

Produtos Eletroeletrônicos 

e seus componentes 
• Acordo Setorial (DOU de 19/11/2019). 

Embalagens em geral 

• Lei Estadual nº 8.151 de 01 de novembro de 2018, que institui o Sistema de Logística 
Reversa de Embalagens e Resíduos de Embalagens no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro de acordo com o previsto na Lei Federal nº 12.305 de 2010 e no Decreto 
nº 7.404 de 2010; 

• Acordo Setorial (DOU1 de 27/11/2015); 

• Resolução SEAS nº 87/2021. 

Medicamentos vencidos 

• RDC ANVISA nº 222/2018 – Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos 
Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências; 

• Resolução CONAMA nº 358/2005 – Dispõem sobre o tratamento e a disposição final 
dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências; 

• RDC ANVISA nº 44/2009 – Dispõem sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o 
controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá 
outras providências; e 

• Decreto Federal nº 10.388, de 5 de junho de 2020, que regulamenta o § 1º do caput 
do Art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e institui o sistema de logística 
reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, 
industrializados e manipulados, e de suas embalagens após descarte pelos 
consumidores. 

Nota: (1) Diário Oficial da União (DOU). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O Decreto Federal nº 9.177, de 23 de outubro de 2017, preconizou que os fabricantes, 

os importadores, os distribuidores e os comerciantes de produtos, seus resíduos e 

suas embalagens sujeitos à logística reversa obrigatória, não signatários de acordo 

setorial ou termo de compromisso firmado com a União, são obrigados a estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa, consideradas as mesmas obrigações 

imputáveis aos signatários e aos aderentes de acordo setorial firmado com a União. 

Com base neste arcabouço legal, pode-se atribuir aos consumidores, comerciantes, 

fabricantes e Poder Público as seguintes responsabilidades (Quadro 48). 

Quadro 48 – Definição das responsabilidades para implementação do sistema de logística reversa. 

ATORES RESPONSABILIDADES 

Consumidores 

• Participar efetivamente do programa de coleta e disposição de resíduos com logística reversa 
implementada, separando-os em suas residências e levando-os para descarte em pontos de 
coleta implementados pelos comerciantes; 

• Disseminar a informação acerca do descarte correto dos resíduos com logística reversa 
implementado para pessoas próximas, incentivando a participação de todos no correto manejo 
desses resíduos. 

Comerciantes 

• Fornecimento do espaço físico para alocar os recipientes coletores de forma visível, acessível 
e segura para a população; 

• Manejo adequado dos resíduos coletados, controle do armazenamento e das quantidades 
coletadas; 

• Treinamento e orientação dos funcionários sobre o funcionamento do sistema de logística 
reversa e acerca dos riscos ambientais e sanitários do descarte inadequado, bem como sobre 
a importância do repasse destas informações aos consumidores; 

• Garantia da continuidade e permanência do processo educativo. 

Fabricantes 

• Financiamento para disponibilização de sistemas de coleta, para manutenção do programa e 
para destinação final adequada dos resíduos com logística reversa; 

• Propiciar, financiar ou auxiliar no encaminhamento (transporte) dos resíduos acondicionados 
nos comércios até destinação final ambientalmente adequada; 

• Comprometimento em relação à adoção das melhores tecnologias disponíveis para o 
tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos coletados e garantia da 
destruição segura dos medicamentos; 

• Garantia da continuidade e permanência do processo educativo. 

Poder Público 

• Articulação, coordenação, promoção e supervisão de programas de educação ambiental; 

• Articulação com os fabricantes no sentido de implantar o sistema de logística reversa, bem 
como difundir tais programas; 

• Manutenção do sistema de logística reversa implementado em entidades e/ou instituições 

públicas; 

• Treinamento, orientação e conscientização dos comerciantes e da população quanto ao 
funcionamento do programa de logística reversa, bem como sobre os riscos ambientais e 

sanitários do descarte inadequado; 

• Garantia da continuidade e permanência do processo educativo. 

Fonte: Elabora pelos autores. 

Caso o titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

encarregue-se da função de garantir o retorno dos resíduos com logística reversa 

obrigatória aos fabricantes e/ou sua correta destinação em prol da saúde pública, por 

acordo ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, deverá ser 

devidamente remunerado por isso. 
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Portanto, conforme o Art. 36 da Lei Federal nº 12.305/2010, compete ao titular dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, no caso do município de Três 

Lagoas/MS, está atribuição está definida para a SEMEA, no sentido de: 

• Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; 

• Estabelecer sistema de coleta seletiva (ver Item 14.2.4.2, pág. 284); 

• Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o 

retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

• Realizar as atividades definidas por Acordo Setorial ou termo de compromisso 

na forma do § 7º do Art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, mediante a devida 

remuneração pelo setor empresarial; implantar sistema de compostagem para 

resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais 

formas de utilização do composto produzido dar disposição final 

ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Desta forma, conforme apresentado no Diagnóstico Situacional (Capítulo 2), apesar 

dos avanços estabelecidos com os regulamentos legais supracitados e com a 

implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na prática, a operacionalização 

do sistema de logística reversa tem se apresentado como um grande desafio. 

Portanto, para a implementação da Logística Reversa capaz de atender às 

peculiaridades locais, os entes governamentais, agentes privados empresariais e 

sociedade devem promover a discussão e construir alternativas próprias para 

implementação da gestão compartilhada. 

Assim, para que a logística reversa possa ser um instrumento de gestão eficiente e 

capaz de atender os anseios de todas as classes da sociedade, o Poder Público 

Municipal deverá praticar as ações (como formas e limites de participação) que 

seguem: 
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• Identificar os resíduos sólidos e geradores sujeitos ao sistema de logística 

reversa; 

• Incentivar o setor privado para a estruturação de acordos setoriais, objetivando 

a implementação ou expansão da logística reversa; 

• Prever a participação de entidades ou outras formas de associação de pessoas 

de baixa renda na estruturação de acordos setoriais; 

• Celebrar termos de compromisso junto aos fabricantes, distribuidores e/ou 

comerciantes, visando a implantação ou expansão da logística reversa; 

• Implantar a logística reversa via promulgação de regulamentos normativos 

veiculados por Decreto editado pelo Poder Executivo, exigindo e fiscalizando a 

sua efetiva implementação; 

• Exigir que todos os atores envolvidos no sistema de logística reversa 

disponibilizem à SEMEA informações completas sobre a realização de suas 

ações, com periodicidade anual; 

• Fomentar programas e campanhas de educação ambiental (em parceria com 

o setor empresarial) que sensibilizem o consumidor quanto à importância da 

devolução dos produtos e das embalagens contempladas na logística reversa 

após o uso aos comerciantes ou distribuidores, bem como da importância e 

obrigatoriedade deste último em acondicionar e disponibilizar, de forma 

diferenciada, estes resíduos para posterior devolução aos fabricantes ou 

demais responsáveis na destinação final ambientalmente adequada; 

• Articular, coordenar, promover e supervisionar programas de educação 

ambiental com foco na logística reversa; 

• Articular com os fabricantes no sentido de implantar sistemas de logística 

reversa, bem como difundir tais programas; 

• Manter sistemas de logística reversa implementados em entidades e/ou 

instituições públicas; 

• Amparar o sistema de logística reversa de alguns materiais a partir da oferta 

de espaço para sua recepção nos Ecopontos e de articulação para que os 

corresponsáveis promovam a coleta e destinação de tais materiais; 

• Treinar, orientar e sensibilizar comerciantes e população quanto ao 

funcionamento do programa de logística reversa, bem como sobre os riscos 

ambientais e sanitários do descarte inadequado; e 
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• Garantir a continuidade e permanência do processo educativo. 

Recomenda-se que, para dar agilidade ao processo de articulação para a 

implementação dos sistemas de logística reversa, a SEMEA seja o agente orientador 

para a implantação, operacionalização e fiscalização dos processos a nível municipal. 

A SEMEA deve atuar buscando novos acordos setoriais propulsores da logística 

reversa, ampliação da abrangência dos acordos setoriais pré-existentes e/ou a 

efetivação da logística reversa a partir de Termos de Compromisso. Estas ações 

devem abranger tanto os materiais alvo da obrigatoriedade legal expressa, quanto 

aqueles que não possuem tal imposição legal. 

Ressalta-se, ainda, que o município deve se utilizar da instituição de instrumentos 

legais para exigir e disciplinar a concretização da logística reversa caso seja 

necessário. Ainda, cita-se que, conforme previsto em Lei Federal, caso a Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas/MS encarregue-se da função de estruturar infraestruturas 

e/ou dispositivos para recebimento e destinação de resíduos com logística reversa 

obrigatória, deverá ser devidamente remunerada por isso. 

14.2.4.2  Coleta Seletiva  

Conforme expõe o Art. 9º, § 2º do Decreto Federal nº 7.404/2010, o sistema de coleta 

seletiva deverá ser implantado pelo titular dos serviços públicos. Para tanto, a 

Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, havendo o devido encaminhamento das 

verbas para execução do serviço, deverá desempenhar uma série de funções para o 

pleno desenvolvimento desse sistema, conforme apontam os tópicos seguintes: 

• Cobrar e fiscalizar os geradores quanto à correta forma de segregação dos 

RSDC, observando a Política Municipal de Resíduos Sólidos e o Código 

Municipal de Resíduos Sólidos de Três Lagoas (Lei Municipal nº 3.388/2018); 

• Estabelecer a forma de segregação dos RSDC; 

• Definir os procedimentos para o acondicionamento adequado e 

disponibilização dos resíduos sólidos, objeto da coleta seletiva; 

• Priorizar a participação de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda; 
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• Definir formas de prestação dos serviços correlatos à coleta seletiva do 

município; 

• Implantar, operar e manter dispositivos específicos para a viabilização e 

ampliação da abrangência da coleta seletiva no município, como os PEVs e 

Ecopontos; 

• Elaborar o Plano Municipal de Coleta Seletiva; 

• Implementar as ações do Plano Municipal de Coleta Seletiva; 

• Fomentar a implementação de soluções compartilhadas ou consorciadas para 

a coleta seletiva com os municípios da região; 

• Promover a educação ambiental continuada com foco no correto manejo de 

resíduos sólidos e, principalmente, na coleta seletiva; 

• Promover campanhas continuadas de divulgação, dentro da abrangência 

municipal, objetivando a sensibilização da sociedade acerca da coleta seletiva; 

• Capacitar os servidores municipais e atores sociais envolvidos na coleta 

seletiva; 

• Implantar, operar e manter infraestruturas necessárias para redução do índice 

de disposição de resíduos recicláveis e úmidos em aterro sanitário; 

• Desenvolver parcerias com agentes envolvidos no manejo dos resíduos 

recicláveis secos e orgânicos (catadores, sucateiros, recicladores e cadeia da 

logística reversa, beneficiadoras e usuários de composto orgânicos); 

• Exigência de segregação, destinação adequada e redução dos rejeitos nos 

PGRS dos grandes geradores; e  

• Reforço da fiscalização de posturas (fiscalização da segregação pelos 

geradores nos bairros, dos locais de destinação e dos PGRS). 

Neste sentido, evidencia-se que boa parte dos resíduos recuperados usufruem do 

sistema de coleta seletiva já implantado no município e, consequentemente, do 

trabalho da Cooperativa de Reciclagem Arara Azul (CORPAZUL) para concretizar a 

reciclagem deles refletindo no ciclo de logística reversa e viabilizando o retorno à 

indústria. 

Assim, obrigatoriamente, isso deve ser levado em conta no planejamento, uma vez 

que o sistema de coleta seletiva e de logística reversa (de alguns resíduos – 

principalmente das embalagens em geral) se sobrepõe, sendo indissociáveis ao 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

286 

menos a curto prazo e dessa forma deve ser pensado e estruturado mecanismo de 

rateio dos custos. Contudo, não podem os fabricantes usufruírem de um sistema 

público para cumprir uma obrigação legal que lhes cabe sem arcar com, ao menos a 

parcela que utilizam do sistema. 

14.2.5 Aspectos Socioeconômicos e de Cobrança pelos Serviços Públicos de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Os próximos tópicos apresentam, sistematicamente, os aspectos econômicos e de 

cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos abordando, 

respectivamente, a metodologia para cálculo dos custos da prestação dos serviços 

públicos para o horizonte de planejamento. 

Cabe destacar que foi publicada a Lei Municipal nº 3.853, de 20 de dezembro de 2021, 

que institui a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos – TRS no município de Três 

Lagoas/MS, em acordo com o Art. 35 da Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações 

posteriores. 

14.2.6 Metodologia para o Cálculo dos Custos da Prestação dos Serviços Públicos de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A composição dos recursos necessários para o modelo de gestão proposto neste 

PMSB, contendo a estimativa dos investimentos em infraestruturas, projetos e 

equipamentos necessários para concretização das ações principais deste instrumento 

de planejamento durante horizonte temporal de 20 (vinte) anos, objetivando orientar 

os gestores municipais nas tomadas de decisões. 

Porém, adianta-se que o sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deve estar em conformidade 

com a PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores) que determina a 

recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência, 

bem como a geração dos recursos necessários à realização dos investimentos, 

objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço.  

Neste sentido, deve-se considerar os investimentos necessários para o atingimento 

dos objetivos pré-determinados, entre eles: a universalidade e a integralidade na 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

287 

oferta dos serviços; contemplando aspectos como os investimentos em infraestrutura 

física; em equipamentos de manejo; em capacidade administrativa; dentre outros. 

Destaca-se a necessidade de realizar o planejamento destes investimentos no tempo, 

sua depreciação e amortização, segundo o crescimento presumido da geração. 

Devem ainda ser considerados, em específico, os custos divisíveis (como os da coleta 

convencional e disposição final em aterro sanitário, por exemplo) e os custos 

indivisíveis (exemplo: varrição e capina). 

14.2.7 Definição e Proposição de Formas de Cobrança pelos Serviços de Limpeza 

Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos 

O Art. 29 da PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores) estabelece 

que os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (inciso II) 

terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração 

pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como 

subsídios ou subversões, vedada a cobrança em duplicidade de custos 

administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário dos serviços, podendo ser 

na forma de taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime 

de prestação do serviço ou de suas atividades (BRASIL, 2007a, 2020b). 

Desse modo, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS deve equalizar suas receitas 

com suas despesas e investimentos para alcançar melhorias na gestão de resíduos 

sólidos, recuperação de passivos ambientais e inovações tecnológicas do modelo de 

prestação definido. Observa-se que os serviços de limpeza urbana são enquadrados 

como serviços indivisíveis, cuja fruição pessoal, familiar ou por outra unidade não 

pode ser mensurada. Logo, conforme as preconizações estabelecidas no Art. 77 do 

Código Tributário Nacional (CTN), destaca-se a impossibilidade de instituição de 

taxas/tarifas para estas atividades em específico, sendo direcionada apenas a 

cobrança pelos serviços prestados que envolvam o manejo de resíduos sólidos em 

âmbito municipal. 

Os custos com a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos poderão superar o 

valor historicamente destinado a esse fim e até mesmo o valor legalmente autorizado 

para operação do modelo de gestão adotado. Nesses casos, faz-se necessário 
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determinar uma forma complementar para custeio do sistema, que pode ser a 

implantação da cobrança de taxa ou tarifa. 

Nesta alçada, o Art. 35 da PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações 

posteriores), estabelece que as taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço 

público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação 

adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, 

de forma isolada ou combinada, e poderão, ainda, considerar: 

• as características dos lotes urbanos e as áreas que neles podem ser edificadas; 

• o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio; 

• o consumo de água; e 

• a frequência de coleta. 

Neste sentido, tendo em vista a atribuição da ANA quanto à regulação dos serviços 

públicos de saneamento básico, estabelecida pela Lei Federal nº 9.984/2000 e 

alterações posteriores foi criada a Resolução ANA nº 79/2021, que aprova a Norma 

de Referência nº 1 para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, que 

dispõe sobre o regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação do 

serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como os procedimentos 

e prazos de fixação, reajuste e revisões tarifárias. 

A Resolução ANA nº 79/2021 tem por amparo legal o Art. 4º-A, caput e § 1º, inciso II, 

da Lei Federal nº 9.984/2000 e alterações posteriores e Art. 23, caput e inciso IV, e 

Art. 25-A, da Lei Federal nº 11.445/2007 na redação da Lei Federal nº 14.026/2020. 

Dentre os itens pontuados no normativo, cabe evidenciar o estabelecimento de 

condições gerais e específicas para realizar o regime de cobrança pela prestação dos 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos. Assim, o Quadro 49 

evidencia as principais condições gerais previstas no ato normativo supramencionado. 

Quadro 49 – Principais condições para a implantação de cobrança pelos serviços públicos na vertente de 
resíduos sólidos, segundo a Resolução ANA nº 79/2021. 

CONDIÇÃO GERAL DEFINIÇÕES 

Sustentabilidade 

econômico-financeira 

• O regime, a estrutura e os parâmetros da cobrança pela prestação dos serviços 
públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos devem ser adequados e suficientes 
para assegurar e manter a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos 
serviços, e devem considerar o princípio da modicidade tarifária; 

• Para o alcance da sustentabilidade econômico-financeira, deve ser adotado, 
preferencialmente, o regime de cobrança por meio de tarifa. 
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CONDIÇÃO GERAL DEFINIÇÕES 

Receita requerida 

• Receita requerida é aquela suficiente para ressarcir o prestador de serviço das 
despesas administrativas e dos custos eficientes de operação e manutenção (OPEX), 
de investimentos prudentes e necessários (CAPEX), bem como para remunerar de 
forma adequada o capital investido. Deve também incluir as despesas com os tributos 
cabíveis e com a remuneração da entidade reguladora dos serviços públicos de 
manejo de resíduos sólidos urbanos e contratação de associações ou cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis, quando for o caso 

Metodologia de 

cálculo da receita 

requerida 

• Deve ser adotada metodologia de cálculo que reflita a receita requerida, adequada ao 
tipo de prestação, seja ela pela Administração Pública Direta, Indireta ou mediante 
contrato de concessão; 

• As receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, 
inclusive aquelas decorrentes do pagamento de preços públicos pelos resíduos de 
grandes geradores, podem ser compartilhadas para favorecer a modicidade tarifária. 

Parâmetros para 

fixação do valor a ser 

cobrado 

• Deve considerar o nível de renda da população da área atendida e a destinação 
adequada dos resíduos coletados, mediante a aplicação, isolada ou conjunta, dos 
seguintes parâmetros: 
o para o nível de renda: bairro ou região do imóvel, Cadastro Único para Programas 

Sociais (CadÚnico), dentre outros; 
o para a destinação adequada: os diferentes custos da reutilização, da reciclagem, 

da compostagem, da recuperação, do aproveitamento energético, da disposição 
final em aterros sanitários ou de outras destinações adequadas. 

• Pode considerar, ainda, para a quantificação dos resíduos, mediante a aplicação, 
isolada ou conjunta, dos seguintes parâmetros: 

• características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas: dimensões do 
imóvel, área construída, dentre outros; 

• peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio: Efetivos ou cuja coleta 
e destinação adequada foi colocada à disposição; que o usuário destinou à reutilização 
ou reciclagem; 

• consumo de água; e  
• frequência de coleta. 

Categorias de 

usuários 

• Os usuários podem ser classificados por categorias e eventuais subcategorias 
conforme o uso do imóvel ou outros parâmetros, dentre os quais aqueles referidos no 
tópico anterior (parâmetros para fixação do valor a ser cobrado). 

Documento de 

arrecadação 

• A arrecadação deve ser realizada, preferencialmente, por meio de um dos seguintes 
documentos, independentemente do regime de prestação dos serviços: 

• fatura específica de manejo de resíduos sólidos urbanos; ou 
• cofaturamento com o serviço de abastecimento de água ou outro serviço público. 
• Na impossibilidade de utilização desses documentos pode ser utilizado o carnê ou guia 

de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de ANA (2021). 

Contudo, cabe apontar que a aplicabilidade da Norma de Referência nº 1, instituída 

através da Resolução ANA nº 79/2021, é direcionada para os regimes de concessões 

e PPPs, as quais são aplicadas as tarifas (contraprestações pecuniárias dos 

particulares para a utilização dos serviços públicos específicos e divisíveis), portanto, 

devido à realidade municipal de prestação direta e/ou via delegação de tais serviços 

públicos (contrato de prestação de serviço), a propositura aplicada neste instrumento 

de planejamento é para que a cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos 

urbanos seja realizada por meio de taxa, sendo sua espécie de gênero tributário. 

Ressalta-se que o direcionamento quanto à cobrança por meio de taxa é convergente 

com as principais diretrizes apresentadas no normativo emitido pela ANA, a citar o 

princípio que visa garantir a sustentabilidade econômico-financeira. 
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Neste sentido, o inciso II do Art. 45 da Constituição Federal autoriza a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios a instituírem taxas sobre os serviços 

públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição 

(BRASIL, 1988). Observa-se ainda que, constitucionalmente, a cobrança de tal taxa 

deve seguir o Princípio da Retributividade, ou seja, pagamento na proporção do uso 

do serviço. 

A Súmula Vinculante10 nº 19 do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõe que “a taxa 

cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e 

tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o 

Art. 145, II, da Constituição Federal” (STF, 2009). Entendendo-se, portanto, como 

divisíveis e, dessa forma, cobráveis através de taxas aqueles serviços atinentes ao 

manejo de resíduos sólidos domiciliares ou a ele equiparados. 

Observa-se que a implantação de taxas e tarifas para os serviços de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos é alvo de diversos questionamentos quanto à legalidade 

e constitucionalidade de cobrança. No entanto, desde que cobradas em razão 

exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação 

de lixo ou resíduos provenientes e imóveis de forma individualizada e proporcional ao 

uso do serviço, e dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em 

benefício da população em geral, às mesmas são a priori constitucionais e 

imprescindíveis para a maioria dos municípios brasileiros. 

Além disso, no que diz respeito à utilização de base de cálculo própria de impostos, a 

Súmula Vinculante nº 29 do STF reconhece a constitucionalidade das taxas que, na 

apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base 

própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre 

esta base e a da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (STF, 2010). 

Por fim, salienta-se também o Art. 145, inciso II, da Constituição Federal que 

possibilita a cobrança de taxas em razão da disponibilização de serviços públicos 

 
10 Segundo o Senado Federal, a súmula vinculante é um mecanismo que obriga juízes de todos os tribunais a seguirem o 

entendimento adotado pelo Suprem Tribunal Federal sobre determinado assunto com jurisprudência consolidada. Com a decisão 

do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante adquire força de lei e cria m vínculo jurídico, não podendo mais, portanto, ser 

contrariada.  
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específicos e divisíveis aos contribuintes, ainda que a utilização de tais serviços seja 

apenas potencial (BRASIL, 1988). 

Portanto, baseado na legislação vigente e nos precedentes jurídicos referentes aos 

questionamentos quanto à legalidade e constitucionalidade da cobrança, devem ser 

ponderados alguns aspectos na escolha da forma de cobrança pelos serviços, 

elencados na Figura 88. 

 
Figura 88 – Resumo dos aspectos que devem ser considerados na definição da forma de cobrança pelos 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de PwC; Selur; ABLP (2011). 

No que concerne à metodologia de cálculo implantada no município de Três 

Lagoas/MS, instituída através da Lei Municipal nº 3.853/2021, esta é apropriada para 

ser mantida, tendo em vista que ela definiu que o valor devido pelos serviços 

relacionados aos resíduos sólidos fossem calculados por meio de base de cálculo, 

não utilizando como fator ponderável a renda da população ou qualquer outro dado 

que reflita sua capacidade contributiva, ou seja, a metodologia definida tem por 

objetivo cobrar na proporção do uso por unidade geradora de resíduos, seja ela 

domiciliar ou não-domiciliar. 

Neste sentido, recomenda-se que a arrecadação prevista por meio da cobrança da 

taxa recentemente instituída no município vise garantir a sustentabilidade do atual 

sistema de manejo de resíduos sólidos, bem como proporcione a realização dos 

investimentos necessários para plena adequação e maior eficiência dos serviços.  

Por fim, destaca-se que qualquer alteração na metodologia da taxa deve 

obrigatoriamente ser realizada via Lei Complementar, respeitando o Princípio da 
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Anterioridade Tributária e Nonagesimal, ou seja, sua cobrança somente pode ocorrer 

no ano subsequente e transcorrido o período mínimo de 90 dias após promulgação. 

14.3 ASPECTOS SOCIOEDUCACIONAIS E AMBIENTAIS  

Este subcapítulo apresenta as principais diretrizes técnicas relacionadas aos aspectos 

socioeducacionais. Inicialmente, são apresentadas as principais instruções para a 

organização de cooperativas e associações de catadores ou pessoas de baixa renda, 

medida que, segundo a PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010), deve ser priorizada no 

estabelecimento de sistema de coleta seletiva, considerando inclusive a contratação 

desses grupos. 

Em seguida, são abordadas as diretrizes para comunicação e divulgação relacionadas 

ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, cujas ações deverão 

ser precisas e continuadas, de modo que a participação e a sensibilização da 

população do município sejam efetivas e contribuam para a concretização do 

planejado neste PMSB. 

Consecutivamente, são expostas medidas saneadoras para os passivos ambientais 

relacionados à incorreta disposição final de resíduos sólidos identificados no município 

de Três Lagoas/MS e indicativos preliminares para identificação de áreas favoráveis 

para disposição final de rejeitos no território municipal. 

14.3.1 Organização de Cooperativa e/ou Associação de Catadores ou Pessoas de 

Baixa Renda 

Segundo o Compromisso Empresarial para a Reciclagem – Cempre (2018), a 

participação de catadores como agentes da coleta seletiva é crucial para o 

abastecimento do mercado de materiais recicláveis e, consequentemente, como 

suporte para a indústria recicladora. Nesse sentido, é importante que um Plano 

Municipal de Coleta Seletiva (ou similar) contemple o trabalho desses indivíduos, 

mesmo que não haja apoio direto à atividade.  

Destaca-se a importância do trabalho autônomo de catadores, porém, quando existe 

a organização em cooperativas ou associações, espera-se uma ampliação 

significativa na produtividade e nos ganhos individuais. 
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A partir da instituição da PNRS, ficou evidente a importância dos titulares dos serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos priorizarem a organização e o 

funcionamento de cooperativas, ou de outras formas de organização de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem 

como sua contratação para atuarem diretamente na prestação de serviços correlatos 

à coleta seletiva, sendo dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do Art. 24 

da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Conforme descrito no Diagnóstico Situacional (Capítulo 2), o município de Três 

Lagoas/MS destina o material reciclável obtido através da coleta seletiva para a UTR 

operada pela CORPAZUL, onde ocorre o recebimento, triagem e enfardamento do 

material, até a saída para comercialização e concentra a estrutura envolvida no 

processo de coleta seletiva municipal.  

Diante desse contexto, os próximos itens buscam detalhar as principais 

recomendações para que ocorra o fortalecimento e readequação da organização já 

instalada (CORPAZUL) e/ou o fomento a criação de novas organizações de catadores 

formadas por pessoas físicas de baixa renda no município de Três Lagoas/MS, 

atendendo o preconizado no Art. 44, Inciso II, do Decreto Federal nº 7.404/2010 (que 

regulamenta a PNRS, Lei Federal nº 12.305/2010). 

Menciona-se que, prioritariamente, a municipalidade deve engajar-se em fortalecer a 

organização preexistente (CORPAZUL). Além disso, deve-se buscar a inserção dos 

catadores autônomos (informais) que atuam no município nessa cooperativa, 

promovendo, assim, sua inclusão social. 

Nesse contexto, menciona-se que qualquer parceria realizada entre o Poder Público 

e organizações de catadores deve ser devidamente legalizada, estabelecendo os 

eventuais incentivos e remunerações pelos serviços prestados, além de definir 

claramente as obrigações e responsabilidades dos entes envolvidos e demais 

detalhamentos da parceria, os quais devem estar contidos em um Termo de 

Cooperação/Convênio a ser celebrado, assim como já ocorre na contratação da 

cooperativa existente.  
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14.3.1.1 Mobilização dos Catadores 

Segundo o Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais – IPESA (2013), os 

grupos de catadores organizados no país são formados por três principais categorias 

de trabalhadores: pessoas em situação de desemprego; catadores que trabalham em 

lixões ou aterros; e catadores autônomos (ou informais). Assim, cada um desses 

trabalhadores exige uma intervenção diferenciada para o incentivo à organização, 

ainda mais em se tratando de um regime de trabalho associativo ou cooperativista, no 

qual não existe a figura de um empregador. 

Dessa forma, o Quadro 50 apresenta as principais recomendações de abordagens 

adaptadas, a partir de IPESA (2013), considerando a realidade do município de Três 

Lagoas/MS. 

Quadro 50 – Recomendações de abordagens para o estabelecimento de organização de catadores. 

CATEGORIAS DE 

TRABALHADORES 
PRINCIPAIS DESAFIOS FORMAS DE INTERVENÇÕES 

Pessoas 
desempregadas ou 
de baixa renda 
interessadas no 
manejo de resíduos 
sólidos 

• A dificuldade no processo 
de mobilização desse 
grupo relaciona-se com a 
imagem negativa que o 
catador ainda ocupa 

socialmente 

• Estabelecimento de vínculo do trabalho com a melhoria 
das condições ambientais do município; 

• Envolvimento do grupo nas atividades de educação 

ambiental para a coleta seletiva no município; 

• Apresentação da importância da categoria e do trabalho 

para a sociedade; 

• Dimensionamento das vantagens do trabalho 
autogestionário, em que se tem o poder de decisão sobre 

os rumos do próprio trabalho. 

Catadores 
autônomos 
(informais) que 
percorrem as ruas do 
município 

• Os desafios referem-se à 
natureza do trabalho 
desses grupos (autônomo, 
sem rotina e horário 
definido e com pagamento 
imediato pelo material 
recolhido) e a dificuldade 
de identificação e 
agendamento de 
encontros desses 
trabalhadores. 

• Demonstrar que o material vendido em escalas maiores 
e com garantia de periodicidade tem maior valor de 
venda, o que valoriza o trabalho do catador e gera mais 

renda; 

• Apresentação das vantagens do salário mensal em 
comparação à remuneração diária; 

• Apresentação das vantagens de se trabalhar em grupo, 
no qual o conhecimento de um pode auxiliar no trabalho 
dos outros, além das tarefas poderem ser divididas por 
afinidade e habilidade, o que permite aperfeiçoamento do 
trabalho como um todo; 

• Ênfase na importância da construção de relações 

pessoais; 

• Discussão da importância de melhores condições de 

trabalho para a saúde física e mental do catador. 

Fonte: IPESA (2013). 

Ressalta-se a importância do fortalecimento e expansão do sistema de coleta seletiva 

(preexistente), anteceder a mobilização desses grupos e inserção dos mesmos na 

organização já existente (CORPAZUL) e/ou constituição de uma nova organização de 

catadores, alternativa que deve ser adotada apenas no caso de insucesso na inserção 

de novos cooperados e/ou organização das atividades junto à cooperativa existente 
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no município, devendo ser priorizada sua ampliação, melhoria da estruturação física 

e capacitação, resultando na maximização da eficiência de operação. 

Cabe mencionar que qualquer mobilização a ser iniciada deve ser minimamente 

estruturada e planejada, a fim de considerar a definição de objetivos e metas factíveis 

para a coleta seletiva municipal, bem como tornar viável a estimativa do quantitativo 

de renda que poderá ser incrementado, de maneira a somente mobilizar um 

quantitativo de catadores que seja comportado pelo sistema de forma a garantir uma 

renda mínima para cada trabalhador. 

Considerando-se a existência CORPAZUL, é recomendável que os gestores 

municipais atuem no sentido de fomentá-la em termos de amparo e posterior 

capacitação na alçada técnica, contábil e administrativa, bem como de incentivos em 

retribuição aos serviços prestados, apoio na obtenção de recursos para estruturação 

das atividades por eles executadas, além de contribuições na articulação de parcerias 

junto aos fabricantes (para que os mesmos retribuam os serviços prestados pela 

cooperativa na proporção em que os mesmos refletem a efetivação da logística 

reversa). 

Não menos importante é observar que a municipalidade deve disponibilizar devida 

atenção para a infraestrutura adequada da UTR operada por organizações de 

catadores, de modo a fornecer condições de segurança de trabalho necessárias para 

os cooperados. 

Ressalta-se a importância do fortalecimento e expansão do sistema de coleta seletiva, 

bem amparado por um programa de educação ambiental direcionado à temática, de 

maneira a viabilizar um quantitativo de material capaz de garantir uma renda digna 

para os trabalhadores advinda da comercialização. 

Reforça-se novamente que é necessário se considerar que a organização presta 

serviços à municipalidade, podendo atuar na coleta seletiva, na triagem, na educação 

ambiental e mobilização social, bem como em outras atividades inerentes ao sistema. 

Frente a isso, ela deve ser remunerada pelos serviços prestados11, podendo ser 

 
11 A remuneração pelos serviços prestados por uma organização de catadores pode se dar por inúmeras formas, tais como: a 

isenção de impostos; fornecimento de cestas básicas; pagamento pela prestação de serviços ambientais; dentre outras. Porém, 

para que essas formas sejam reconhecidas como “remuneração”, deve constar em Termo de Cooperação/Convênio celebrado 

entre o Poder Público Municipal e a Organização de Catadores. 
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considerado que a doação do material para que ela receba o resultado monetário da 

comercialização compõe a remuneração. 

Entretanto, essa não deve ser a única forma de remuneração, principalmente frente a 

uma realidade em que as organizações não garantam uma renda digna ao 

trabalhador, sob pena de desestimular a classe trabalhadora e o município vivenciar 

um cenário de desistência de trabalhadores, com consequentes prejuízos ao Sistema 

de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e ao cumprimento das metas 

estabelecidas neste PMSB. 

14.3.1.2 Constituição (legalização) de Cooperativa ou Associação 

Inicialmente, o grupo de trabalhadores mobilizados deve passar por capacitação, cujo 

escopo deve incluir o levantamento das dúvidas e anseios e a divisão de experiências 

e estratégias. Os tópicos seguintes apresentam uma sequência lógica para essa 

capacitação, com base em IPESA (2013): 

• Conceito do cooperativismo; 

• Doutrina dessa tipologia de organização (princípios, direitos, deveres e sua 

regulamentação); 

• Gestão de uma cooperativa; 

• Contabilidade; 

• Planejamento estratégico; e 

• Serviço de Coleta Seletiva no município. 

Após essa capacitação, o grupo de trabalhadores deverá receber orientação e apoio 

para a legalização da atividade junto aos órgãos competentes em que precisam 

regularizar-se. A Figura 89 apresenta um fluxograma simplificado dos órgãos 

competentes em que as associações devem se registrar. 
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Figura 89 – Fluxograma dos órgãos estaduais e/ou municipais em que as organizações devem se registrar, 
objetivando sua legislação. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Cata Ação (2014). 

Cabe mencionar que, estando a(s) organização(ões) devidamente legalizada(s), 

esta(s) pode(m) fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos de empresas e grandes 

geradores, podendo inclusive emitir relatórios de entrega e coleta de resíduos de 

maneira a viabilizar ao parceiro privado os documentos de cunho ambiental 

legalmente exigidos. 

Expõe-se que a linha de ação do presente PMSB é de que, preferencialmente, ocorra 

a incorporação de interessados junto à organização existente (CORPAZUL). 

Entretanto, caso essa ação se mostre inviável, propõe-se que eventual novo grupo 

mobilizado seja organizado através de uma cooperativa, principalmente por suas 

atividades objetivarem o crescimento e o fortalecimento dos catadores e de pessoas 

de baixa renda, isto é, em uma cooperativa os integrantes são donos do patrimônio e 

os benefícios dos lucros que o processo pode propiciar. 

Dessa forma, os próximos subitens, abordam recomendações institucionais e de 

capacitação para a formalização de organizações de catadores. 
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14.3.1.3 Institucional 

A estrutura organizacional recomendada para as associações formadas no município 

segue o modelo apresentado por Cata Ação (2012), embasado nas experiências do 

município de Londrina/PR, que pode ser considerado um referencial em coleta seletiva 

operada por associações. Dessa forma, recomenda-se que a estrutura diretiva e 

gerencial siga o organograma apresentado na Figura 90. 

 
Figura 90 – Organograma da estrutura direta e gerencial recomendada para implantação de organizações 
de catadores no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Cata Ação (2012). 

Diante da Figura 90, observa-se a supremacia da Assembleia Geral dos associados, 

ordinária e/ou extraordinária, que deverá tomar toda e qualquer decisão de interesse 

da entidade, tanto no aspecto organizacional e operacional quanto no administrativo 

e financeiro. Já os Conselhos Administrativo e Fiscal devem ser órgãos consultivos 

externos (formados por representantes do Poder Público e da própria associação, 

bem como de entidades públicas e empresas privadas apoiadoras das cooperativas), 

com o objetivo de auxiliar sobre qualquer assunto econômico ou social de interesse 

da associação e de seus associados, do estatuto e das recomendações das 

assembleias (Conselho Administrativo) e a fiscalização assídua e minuciosa dos 

negócios e atividades da associação (Conselho Fiscal). 

Recomenda-se que a Administração Executiva seja composta por associados 

capacitados, ou seja, que possuam instrução administrativa e gerencial, pois dentre 
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suas atribuições, este setor deverá auxiliar na execução das decisões da Assembleia 

Geral e Conselhos, com o objetivo de garantir o funcionamento e a eficiência da 

gestão da associação (desde o gerenciamento financeiro até o controle de vendas e 

divisão de tarefas), observando o estatuto regulamentador.  

Desta forma, recomenda-se que este setor possua auxílio externo nas diversas áreas 

(jurídico, administrativo, contábil e comercial) por entidades públicas e/ou empresas 

privadas apoiadoras (cita-se como exemplo: Banco do Brasil, Maçonarias, Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI), ou até que o setor seja composto mediante a 

contratação de profissionais tecnicamente habilitados. 

O setor operacional será responsável pela linha de produção da cooperativa, desde a 

chegada dos materiais na unidade de triagem até seu estoque, garantindo sempre a 

segurança dos associados. Este setor envolve as etapas de: admissão, transporte 

interno, segregação ou triagem, armazenamento, estocagem e despacho. 

Já o setor de coleta deve existir, caso a organização opte pela execução dos serviços 

de coleta porta a porta ou em PEVs, conforme contrato com a Prefeitura Municipal de 

Três Lagoas/MS ou parceria com empresas, instituições, escolas, entre outros 

geradores de resíduos apoiadores da associação. 

O setor de educação ambiental em parceria com a SEMEA deverá ficar responsável 

pela realização de campanhas de sensibilização da comunidade, busca de maior 

quantidade e qualidade dos recicláveis, articulação e estruturação de parcerias e 

atendimento de visitantes à UTR ou galpão de triagem. 

Por último, cita-se o setor de projetos, que deverá realizar o monitoramento de editais, 

bem como elaborar e apresentar os projetos para captação de recursos. Caso não 

seja possível devido à complexidade de alguns projetos, este setor deverá buscar 

auxílio ou contratar quem o faça. Nesse sentido, o apoio externo já recomendado é 

fundamental. 

Cabe mencionar a importância da estruturação de um regulamento completo e 

detalhado, instrumento que apresentará diretrizes específicas (administrativas, 

gerenciais e operacionais) e responsabilidades para o desenvolvimento das atividades 
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da cooperativa. Dentre os itens que devem ser previstos no regulamento, destacam-

se: 

• Diretrizes para a organização do trabalho; 

• Obrigações e direito dos cooperados; 

• Benefícios dos cooperados; 

• Questão do desligamento, eliminação e exclusão de cooperados; 

• Afastamento por motivo de saúde e faltas; 

• Informações sobre balanço financeiro, retirada mensal e dos fundos; e 

• Formas de prestação de contas. 

14.3.1.4 Capacitação 

Recomenda-se que a SEMEA execute o papel de “facilitador” junto às organizações 

de catadores de recicláveis ou pessoas de baixa renda interessadas no manejo de 

resíduos sólidos. Segundo IPESA (2013), “facilitador” é o agente de transformação, 

que atuará diretamente junto aos catadores, auxiliando em todas as etapas de 

formação, porém, sabendo se distanciar quando for preciso. 

Este mesmo instituto recomenda, além das capacitações do grupo, a “capacitação 

pontual”, na qual um cooperado/associado, membro de determinado setor e com 

função específica, recebe orientação individual e direta para o seu trabalho (IPESA, 

2013). Além disso, em todas as atividades planejadas para as capacitações dessas 

organizações, deve haver a preocupação na busca pela autonomia das ações do 

grupo, ou seja, a proposta é ensinar os catadores a fazer de forma correta  

O Quadro 51 a seguir apresenta os principais pontos de capacitação a serem 

trabalhados pelo facilitador junto às organizações de catadores.  
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Quadro 51 – Principais itens a serem trabalhados pelo facilitador junto às organizações de catadores 
objetivando sua capacitação. 

SETOR O QUE TRABALHAR 

Administrativo 

• Regimento interno (criação e sistematização das regras, ou a reforma e atualização, 
objetivando sua aplicação); 

• Divisão de tarefas e funções para os cargos administrativos; 

• Desenvolvimento de posturas e atitudes, condizentes com as funções e suas 

responsabilidades; 

• Estratégias e soluções para o aumento da renda dos cooperados; 

• Melhoria dos procedimentos financeiros e contábeis; 

• Adequação fiscal e tributária; 

• Orientação sobre despesas e receitas, retenção de fundos obrigatórios, folhas de pagamento 
e demais movimentações financeiras; 

• Inclusão digital (desenvolvimento de textos, tabelas, apresentações e planilhas de controles 
gerais); 

• Orientações nas operações bancárias (abertura de conta para todos os cooperados, realização 
de transferência, dentre outros); 

• Atualização e registro de toda a documentação legal da cooperativa; 

• Inclusão de catadores autônomos e informais no quadro de cooperados; 

• Planejamento comercial; e 

• Monitoramento de eficiência via indicadores, para embasar decisões. 

Operacional/ 

Produção e 

Coleta 

• Construção do plano de ações de prevenção de acidentes de trabalho; 

• Definição e estabelecimentos das funções, tarefas e posturas de cada uma delas; 

• Escala de trabalho; 

• Os diferentes tipos de materiais recicláveis, suas formas de segregação e beneficiamento para 
indústria de reciclagem – considerando as demandas do mercado; 

• Planejamento do aumento do número de cooperados na linha de produção; 

• Programação de manutenção dos equipamentos (preventiva e corretiva); e 

• Definição de leiaute do galpão ou unidade de trabalho, bem como a importância da 
organização. 

Educação 

ambiental 

• Os tipos de resíduos sólidos e suas formas de destinação final; 

• Os cuidados a serem adotados na segregação na fonte e na unidade de triagem de resíduos 
sólidos; 

• A cadeia produtiva da reciclagem; 

• Os benefícios ambientais e sociais da coleta seletiva; e 

• Histórico do papel do catador nos municípios. 

Projetos 

• Formas de captação de recursos para cada uma das demandas; 

• Levantamento dos possíveis parceiros locais e regionais; 

• Organização de calendário de vencimento das certidões e demais documentos da cooperativa; 

• Busca de editais, com leitura e entendimento dos seus objetivos, condições de participação e 
contrapartidas necessárias; 

• Escrita de um texto-base com informações que são solicitadas nos projetos, como histórico do 
grupo, seus objetivos, formas de funcionamento e principais objetivos obtidos; 

• Planejamento para cumprimento das contrapartidas e responsabilidades assumidas; 

• Organização, entendimento e auxílio para a prestação de contas das responsabilidades 

assumidas; e 

• Inclusão digital. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de IPESA (2013). 

14.3.1.5 Contratações por grandes geradores 

Segundo informações de Cata Ação (2014), cooperativas e/ou associações 

devidamente legalizadas podem fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados 

por empresas (comércios, prestadores de serviços, dentre outros grandes geradores) 

e emitir relatórios comprovando a destinação ambientalmente adequada por parte 

desses geradores. Cabe mencionar que os grandes geradores necessitam desses 
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documentos comprobatórios de destinação ambientalmente adequada de resíduos 

para apresentar ao órgão ambiental competente sempre que solicitado (geralmente 

no momento de renovação de licença ambiental). 

Dessa forma, para que organizações devidamente legalizadas sejam contratadas por 

grandes geradores e possam emitir relatórios, essas devem apresentar os 

documentos elencados no Quadro 52. 

Quadro 52 – Documentos necessários para que seja viabilizada a contratação da cooperativa/associação 
por grandes geradores.  

ITEM DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO 

Documentos 

para 

contratação 

Cartão de Cadastro 

Nacional de Pessoas 

Jurídica (CNPJ) 

A legislação exige que este seja mantido em local visível, 
preferencialmente pendurado na parede da entrada do 
estabelecimento. 

Licença Ambiental 
Este é o documento cedido pelo órgão ambiental regulamentador 
do município ou Estado. 

Licença para Transporte 

dos Resíduos (1) 

Obrigatória para transporte de resíduos químicos e deve ser 
adquirida através do órgão ambiental do Estado, onde a 
cooperativa irá funcionar e com a Polícia Rodoviária Federal. 

Certidões Negativas 

Adquiridas nos sítios eletrônicos dos devidos órgãos responsáveis: 
Certidão Negativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 
Certidão Negativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); e Certidão Negativa do Programa de Integração Social 
(PIS). 

Documentos 

que comprovam 

o trabalho 

realizado 

Relações Comerciais 

Possuir documentos que demonstrem: a relação de principais 
clientes e parceiros; bancos em que a cooperativa se relaciona; 
qual a média de volume de negócios que a cooperativa realizou no 
último ano ou semestre.  

Relações Internacionais 

A cooperativa também pode demonstrar as relações de parcerias, 
apoios institucionais com fundações, ONGs, órgãos do governo, 
entidades de apoio, Prefeitura Municipal, Estado, programas de 
ajuda nacional e internacional que já tenha conseguido. 

Nota: (1) Este documento só se faz necessário se esta atividade for efetivamente executada pela organização. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir Cata Ação (2014). 

14.3.2 Mecanismo de Comunicação e Divulgação  

Os mecanismos de divulgação são ferramentas fundamentais que devem ser 

associadas às ações de educação ambiental de modo que propiciem a sensibilização 

socioambiental da população de Três Lagoas/MS, abrangida pelo PMSB e outros 

planejamentos correlatos como PMSB, gerando maior comprometimento dessa com 

a eficiência do sistema. 

Desta forma, o Poder Público Municipal deve buscar parcerias com instituições e 

empresas públicas ou privadas desenvolvendo uma política de comunicação 

ambiental, de maneira a propiciar que as ações de educação ambiental sejam, de fato, 

contínuas e transformadoras. Esta política de comunicação ambiental deve alcançar 
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toda a população abrangida pelo PMSB, como uma possibilidade da construção de 

novos valores em relação à sociedade, especialmente em relação ao consumo e ao 

descarte de resíduos. 

Recomenda-se a utilização das diversas mídias e meios de comunicação em massa 

(rádios, televisão, jornais, revistas, internet, publicidade móvel, outdoors, dentre 

outros) como forma de sensibilizar a população três-lagoense quanto ao correto 

gerenciamento dos resíduos sólidos nas etapas de segregação, acondicionamento, 

destinação de tais materiais e, principalmente, sobre a importância da coleta seletiva, 

bem como da correta segregação dos resíduos sólidos gerados. 

14.3.3 Medidas Saneadoras para os Passivos Ambientais Identificados no Município 

Conforme apresentado no Diagnóstico Situacional (Capítulo 2), existem em Três 

Lagoas/MS 3 (três) áreas de passivos ambientais oriundos da disposição de resíduos 

sólidos. A primeira é referente a um antigo local de disposição de RSU em vazadouro 

a céu aberto (lixão), encerrado em 2009.  

A segunda á uma área de passivo ambiental denominada Buracão do Jupiá, local de 

disposição final de Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos Volumosos (RVol) 

e Resíduos Verdes (RVol). O local foi objeto de estudo específico para operação de 

uma Área de Transbordo e Triagem (ATT) com Unidade de Beneficiamento de 

Resíduos da Construção Civil (RCC) de Classe A.  

A terceira trata-se do Aterro Sanitário Municipal, tal infraestrutura é classificada como 

área de passivo em decorrência da atividade realizada no local, sobretudo por causa 

dos problemas ambientais vinculados a disposição de resíduos, que em caso de falta 

de medidas de controle em seu manejo, conferem risco de contaminação do solo e 

das águas subterrâneas e superficiais, dentre outros. 

Neste contexto, o Quadro 53 objetiva recomendar as medidas saneadoras para os 

passivos identificadas no município e futuras áreas que venham aparecer previstas 

pela Resolução SEMADE nº 09/2015.   
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Quadro 53 – Medidas saneadoras para passivos ambientais. 

MEDIDA SANEADORA AÇÕES 

Recuperar, monitorar e 
valorizar as áreas de 
disposição final de 
resíduos sólidos. 

• Elaborar PRADE-RS (Plano de Recuperação de Áreas de Disposição de Resíduos 
Sólidos) e remetê-lo ao órgão ambiental competente para fins de aprovação e 
emissão da Autorização Ambiental; 

• O PRADE- RS deverá ser elaborado conforme termo de referência fornecido pelo 
órgão ambiental competente, contemplando: 

• Projeto Executivo - PE; 

• Plano de Automonitoramento - PAM; 

• Atendimento a ABNT NBR 15.515:2007 e Resolução CONAMA nº 420/2009. 
Fonte: A partir da Resolução SEMADE nº 09/2015. 

Diante do exposto, menciona-se que os projetos elaborados para o encerramento, 

remediação e recuperação das áreas de passivo devem prever as medidas 

saneadoras, promovendo condições higiênicas ou salutares nos locais impactados, 

ou seja, promover a reabilitação das áreas de disposição inadequadas de resíduos 

diagnosticadas no município, para usos futuros compatíveis com as características da 

área. Dentre as principais medidas saneadoras, destacam-se: 

• Isolamento visual e quebra-vento; 

• Drenagem de águas pluviais; 

• Implantação de, no mínimo, três poços de monitoramento no entorno da área, 

sendo 1 (um) a montante e 2 (dois) a jusante, conforme o sentido do 

escoamento superficial; e 

• Coleta e tratamento dos efluentes gasosos originários da decomposição da 

matéria orgânica que compõe a massa de resíduos. 

14.4 ASPECTOS OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

O presente subcapítulo objetiva apresentar a definição dos procedimentos 

operacionais e das especificações mínimas para o gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos do município de Três Lagoas/MS, envolvendo os Resíduos Sólidos 

Domiciliares e Comerciais (RSDC), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos 

Volumoso (RVol), Resíduos de Serviços da Saúde (RSS), Resíduos de Limpeza 

Urbana (RLU), Resíduos Com Logística Reversa Obrigatória (RLRO), Resíduos 

Industriais (RI) e os Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB). 

Desta forma, inicialmente é apresentada uma visão geral contendo as formas de 

destinação de alguns desses resíduos, através de fluxogramas, desde a geração na 

fonte (considerando os grandes e pequenos geradores) até a destinação ou 

disposição final ambientalmente adequada, passando pelas diversas infraestruturas 
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que deverão ser consideradas para o correto gerenciamento destes resíduos, e que 

serão detalhadas ao longo deste subcapítulo. 

Nos tópicos subsequentes são apresentadas informações detalhadas dos principais 

procedimentos operacionais necessários para o gerenciamento desses resíduos junto 

aos detalhamentos das seguintes infraestruturas: Unidade de Triagem de Resíduos 

(UTR); Pontos de Entrega Voluntária (PEVs); Locais de armazenamento temporário 

de resíduos para a área rural (lixeiras rurais); Unidade de Compostagem; Área, 

Triagem e Transbordo com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A; 

Ecopontos; e Aterro Sanitário. 

Ao fim são descritas as especificações mínimas a serem adotadas para a estruturação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, destacando 

os serviços de coleta regular (convencional) e de coleta seletiva. Ainda, são 

apresentadas as regras gerais para o gerenciamento dos RLU, RCC, RSB, RSS, RI e 

RLRO, além de alternativas técnicas existentes para o tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. 

Em síntese, é fundamental que os descritivos subsequentes estejam alinhados a 

planejamentos estratégicos recentes e mais específicos que foram publicados pela 

municipalidade e/ou estão sendo elaborados concomitantemente à consecução deste 

PMSB, como amplamente ressalvado neste documento.  

Deste modo, aspectos gerenciais e executivos relacionados aos resíduos sólidos, 

foram alinhados com os estudos técnicos embasadores da celebração de Parceria 

Público-Privada para a prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos, bem 

como, considerando o planejamento prévio do município no PGIRS (2012). 

14.4.1 Destinação (Fluxo) dos Resíduos Sólidos do Município de Três Lagoas/MS 

A definição dos pequenos e grandes geradores de resíduos é imprescindível para que 

se possa fazer a distinção da responsabilidade em pública e privada pelo correto 

tratamento e disposição final destes materiais, bem como para definir aqueles 

geradores que devem elaborar seus instrumentos de gestão e gerenciamento 

específicos, conhecidos como PGRS.  
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Assim, para o pleno entendimento deste tópico, os gestores municipais e leitores do 

presente PMSB devem considerar a classificação de pequenos e grandes geradores 

definida pela Lei Municipal nº 3.388/2018 (TRÊS LAGOAS, 2018b) bem como as 

responsabilidades definidas no Tópico 14.2.2 (pág. 263). 

Além disso, nos próximos itens são expostas, de forma esquemática (fluxogramas), 

as etapas do processo de geração até a destinação final ambientalmente correta para 

cada tipologia de resíduo existente no município. 

14.4.1.1 Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

A Figura 91 apresenta, detalhadamente, o fluxo dos RSDC dos pequenos geradores 

recomendado para o município de Três Lagoas/MS, ilustrando de forma esquemática 

o processo desses resíduos desde sua geração até a destinação ou disposição final 

ambientalmente adequada. 

 
Figura 91 – Fluxos de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (RSDC) recomendado para o município 
de Três Lagoas/MS. 
Nota: Entende-se como rejeito, os resíduos não passiveis de reutilização ou reciclagem e/ou os processos envolvidos nestas 
ações sejam inviáveis em determinadas realidades. Até que haja a implantação inicial da Unidade de Compostagem, os possíveis 
rejeitos gerados deverão ser destinados ao aterro sanitário do município. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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De acordo com a Figura 91, como regra geral, os resíduos deverão ser segregados 

na fonte geradora em 2 (duas) categorias: resíduos úmidos e resíduos secos. Os 

resíduos úmidos, compostos por resíduos orgânicos e rejeitos, bem como aqueles que 

não passaram por segregação prévia, serão coletados normalmente pela coleta 

regular (convencional) para serem encaminhados diretamente para aterro sanitário do 

município. 

Os resíduos secos, quando segregados na fonte geradora, poderão ter duas 

destinações, dependendo da abrangência e modalidade do serviço de coleta seletiva. 

Atualmente estão implementadas as modalidades PaP e PEV’s no município e o 

presente plano prevê a expansão dos PEVs, para atendimento da sede urbana, 

distritos e assentamentos do município. Os resíduos secos/recicláveis deverão ser 

destinados a UTR, os resíduos orgânicos seguirão para a compostagem e os rejeitos 

encaminhados diretamente para aterro sanitário do município.  

14.4.1.2 Resíduos Sólidos da Construção Civil 

O fluxo dos RCC recomendado para o município de Três Lagoas/MS é estruturado 

conforme os quantitativos gerados (considerando a distinção entre pequenos e 

grandes geradores, recomendada pela Lei Municipal nº 3.388/2018). Os resíduos 

gerados por pequenos geradores são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, 

enquanto os resíduos de grandes geradores são de responsabilidade do próprio 

gerador, desde o processo de separação até a destinação final. 

Conforme detalhado no Tópico 14.2.2 (pág. 263), que alude as responsabilidades 

públicas e privadas na gestão e gerenciamento dos resíduos gerados, os geradores 

de RCC em quantidade de até 50,00 kg/dia ou volume até a 1,0m³, considerando a 

média semanal de geração, são categorizados como “pequenos geradores”, enquanto 

os geradores de quantitativos superiores aos mencionados são considerados 

“grandes geradores”. 

Destaca-se que para operação deste serviço será necessária a implantação e 

operação de um sistema de infraestruturas que permita absorver e prover a correta 

destinação a estes resíduos, englobando estruturas como Ecoponto, e a ATT com 

Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A, cujas definições são apresentadas a 

seguir: 
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• Ecoponto: é uma área de pequeno porte destinada à entrega voluntária de 

pequenas quantidades de RCC, RVol e resíduos da coleta seletiva (recicláveis) 

– esta estrutura deve ser licenciada/autorizada pela Prefeitura Municipal, sendo 

parte integrante do sistema público de limpeza urbana; 

• Área de Triagem de Transbordo (ATT): estrutura destinada ao recebimento de 

RCC e RVol para triagem, armazenamento temporário de materiais segregados 

e posterior remoção para destinação adequada, sem causar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente. 

• Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A: área destinada ao 

recebimento e transformação de RCC da Classe A, já triados, para produção 

de agregados reciclados 

No quesito estrutural, destaca-se que a gestão pública do município de Três 

Lagoas/MS conta com estudo de viabilidade técnica e econômica de readequação do 

Buracão do Jupiá para implementação de ATT com Unidade de Beneficiamento de 

RCC – Classe A.  

Inerente a isto, cabe mencionar que para o uso das estruturas supramencionadas, os 

geradores (grandes e pequenos) de RCC deverão observar as suas restrições de 

capacidade de recebimento de resíduos, onde: 

• Ecoponto: apto a receber diariamente até 1,0 m³/dia/gerador de resíduos, 

exclusivamente dos pequenos geradores e/ou de obras públicas (de 

responsabilidade do Poder Público) – desde que observada a geração máxima 

semanal de até 50 kg ou volume até 1,0 m³ por dia; 

• ATT/AIRTT: apta a receber diariamente mais de 1,0 m³/dia/gerador de 

resíduos, sendo que: deve concentrar o recebimento dos materiais advindos 

dos Ecopontos e das obras públicas, bem como de grandes geradores 

(mediante pagamento de preço público), caso a opção do município seja por 

estruturar ATT capaz de estender a oferta dos serviços para além de suas 

responsabilidades legais; 

• Pequeno gerador e/ou oriundo de obras públicas: pode entregar 1,0 m³ por dia; 

• Grande gerador: caso a municipalidade opte por ofertar o serviço aos grandes 

geradores mediante pagamento de preço público, esses deverão utilizar-se da 
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estrutura da ATT para entregar mais de 1,0 m³ por dia, independentemente da 

média semanal. 

Em suma, os pequenos geradores podem utilizar ambas as estruturas de manejo dos 

RCC. Além disso, os resíduos entregues voluntariamente nos Ecopontos devem 

preferencialmente já estarem segregados, considerando a classificação proposta pela 

Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada e complementada pelas Resoluções 

CONAMA nº 348/2004, nº 431/2011 e nº 448/2012. 

Desta forma, a partir destes locais (Ecopontos), os RCC de Classe A (aqueles 

reutilizáveis ou recicláveis como agregados) deverão ser destinados à ATT com 

Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A, conforme estudos técnicos 

específicos já realizado pelo município. Destaca-se que a priori, a ATT prevista para 

o município deverá receber os RCC que são de responsabilidade do Poder Público 

Municipal (pequenos geradores e resíduos oriundos de obras públicas) e, caso haja 

interesse da municipalidade, esta estrutura pode ser ampliada para receber os 

resíduos gerados por entes privados (grandes geradores), devendo a municipalidade 

ser devidamente remunerada por tal serviço conforme já exposto. 

Quanto aos RCC de Classe B (considerados recicláveis), recomenda-se que sejam 

entregues na UTR, ou recolhidos pelas organizações de catadores apoiadas pelo 

Poder Público que operem essas estruturas. Destaca-se que parte dos resíduos 

reaproveitáveis/recicláveis, a exemplo de madeiras e gesso, podem não ter valor 

econômico para esses grupos, desta forma deverão ser encaminhadas para a ATT 

com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A onde será realizada a destinação 

final, conforme previsto no Estudo de Modelagem para Estruturação da Área de 

Disposição de Resíduos Inertes (PMTL, 2021d). 

Os RCC de Classe C, ou seja, aqueles para os quais ainda não existem tecnologias 

ou aplicações para recuperação ou reciclagem, deverão ser encaminhados para o 

Aterro Sanitário devidamente licenciado utilizado pela municipalidade. Aqueles 

resíduos oriundos do processo de construção considerados perigosos (Classe D), 

deverão ter destinação ambientalmente adequada, isto é, geralmente são destinados 

para aterros industriais licenciados. 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

310 

Em síntese, as formas de destinação das diferentes classes de RCC, segundo a 

Resolução CONAMA nº 307/2002, na ATT são similares para os pequenos e grandes 

geradores, sendo que ambos devem realizar a correta triagem e segregação dos 

resíduos que serão destinados a ATT. Entretanto, os grandes geradores têm a 

responsabilidade de realizar a correta gestão e destinação final destes resíduos, seja 

por contratação de empresa especializada, ou outra forma de prestação destes 

serviços. 

Além disso, os grandes geradores estão sujeitos a elaboração do Plano de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme expõem o Art. 154 da Lei Municipal 

nº 3.388/2018, documento no qual deverão estar expostos pormenores do manejo 

idealizado para os resíduos gerados em suas atividades. Logo, é importante que os 

gestores públicos do município, cobrem destes geradores a elaboração e efetivação 

dos PGRCCs, possibilitando assim, que a administração pública fiscalize a correta 

destinação destes resíduos que se apresentam como um grave problema ambiental 

no município atualmente (conforme diagnosticado in loco), além de subsidiar análises 

da viabilidade econômico-financeira da inserção dos grandes geradores no grupo de 

usuários da ATT (quando implantada). 

Observa-se que pequenos geradores que em determinados momentos gerarem 

grandes volumes, bem como grandes geradores devem contratar serviços de locação 

de caçamba e respectivos serviços logísticos associados para promover o transporte 

dos materiais até a ATT. 

Com base no exposto, elaborou-se a Figura 92, no intuito de apresentar o fluxo 

planejado para os RCC no município de Três Lagoas/MS, ilustrando de forma 

esquemática o processo desses resíduos, desde sua geração pelos pequenos e 

grandes geradores até a destinação ou disposição final ambientalmente adequada. 
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Figura 92 – Fluxos dos resíduos da construção civil recomendado para o município de Três Lagoas/MS. 
Nota: Fluxo específico das diferentes classes de resíduos dentro da ATT é abordada na Figura 108 item 14.4.2.5.4. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

14.4.1.3 Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana  

Os RLU consistem naqueles gerados durante a execução do conjunto de serviços de 

limpeza urbana que normalmente são representados pela: varrição; capina; roçagem; 

raspagem; poda de árvores; pintura de meio-fio e postes; limpeza de córregos e rios; 

limpeza de bueiros e bocas de lobo; e manutenção no geral de áreas públicas. 

Normalmente estes resíduos são compostos por materiais de pequena dimensão e 

peso (areia, terra, folhas, aparas de grama, peças de madeira, dentre outros) e grande 

dimensão e peso (peças de madeira, tronco de árvores, entulhos, sucata e outros) a 

depender do tipo de atividade de limpeza urbana executada. Portanto, os RLU podem 

ser categorizados na sua maioria como RVol, RV e, eventualmente, RCC. Neste último 

caso, restringem-se aos entulhos removidos pela municipalidade de áreas públicas 

e/ou gerados em obras públicas.  

Com base no exposto, pode-se inferir que estes resíduos (RVol, RV e eventual RCC) 

acabam por ter um fluxo de destinação com diversas semelhanças na geração, etapas 

de manejo e na própria forma de disposição final, havendo basicamente a distinção 

na sua fonte geradora. Dessa forma, os RLU podem ser analisados conforme sua 

origem (fonte geradora) para que se realize distinções entre as responsabilidades 

cabíveis (público e privadas) e as formas que se propõe seu manejo no município. 

Os RVol, no geral, são compostos por materiais muito semelhantes aos RCC de 

Classe B, rejeitos, madeiras em peça, poda de árvores, dentre outros de maior 

dimensão e peso, os quais podem vir a ser gerados nos serviços de limpeza urbana 
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e/ou diretamente pelos munícipes na disposição de móveis, corte de árvores, dentre 

outros. Já os RV são constituídos basicamente por resíduos rotineiramente gerados 

nos serviços de limpeza urbana, tais como: folhas; folhagens; galhos; apara de 

grama/grama cortada; cipós; dentre outros similares, os quais também podem ser 

gerados pelos munícipes durante atividades como manutenção de jardins 

residenciais, corte de grama, entre outras que gerem resíduos similares aos 

mencionados. 

Em ambas as situações deve-se proceder com a adequada segregação na fonte de 

geração destes resíduos, para posteriormente encaminhá-los para os Ecopontos e 

ATT previstos no município, desde que atendam a um dos pré-requisitos básicos 

apresentados a seguir: 

• Gerados na execução dos serviços de limpeza urbana prestados diretamente 

pelo Poder Público Municipal e/ou indireta via delegação (contratação de 

empresas privadas); e/ou 

• Gerados pelos munícipes e/ou por pequenas empresas privadas (jardinagem, 

paisagismo, marcenaria, dentre outras) em quantidade inferior à média 

semanal de 50,00 kg ou 1,0 m³ diário, conforme estabelecido na Lei Municipal 

nº 3.388/2018, bem como respeitando a limitação de 1,0 m³ aceita nos 

Ecopontos (estrutura passível de ser utilizada por esses sem custos). 

Ressalta-se que, independentemente da situação, a capacidade diária de recebimento 

de resíduos nos Ecopontos (até 1,0 m³) e ATT (superior a 1,0 m³), deve ser respeitada 

e rigorosamente fiscalizada pelos gestores públicos. Chama-se atenção para o fato 

de que o uso dessas estruturas para destinação dos RVol e RV deve ser restrito aos 

pequenos geradores e/ou aos resíduos gerados pela municipalidade, ou seja, aqueles 

oriundos das atividades de limpeza urbana de responsabilidade pública municipal cuja 

triagem para posterior beneficiamento seja possível/viável12. Inclusive, deve ser 

observada a obrigatoriedade de que haja a prévia segregação dos resíduos entregues 

nestes locais pelos geradores (público e privado). 

Além disso, os RVol e RV aptos a serem destinados à ATT com Unidade de 

Beneficiamento de RCC – Classe A, devem nela ser encaminhado para o setor de 

 
12 Caso não seja viável realizar a segregação, a exemplo de resíduos de dimensões reduzidas oriundos da varrição, os materiais 

devem ser direcionados para aterro sanitário devidamente licenciado.  
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Tratamento de Resíduos Verdes, estrutura está destinada ao beneficiamento e à 

recuperação dos resíduos verdes, conforme Estudo de Modelagem para Estruturação 

da Área de Disposição de Resíduos Inertes (PMTL, 2021d). Os rejeitos gerados 

nestes processos deverão ser encaminhados para aterro sanitário devidamente 

licenciado. 

Por fim, quanto aos RCC gerados normalmente em atividades como a retirada de 

entulho disposto inadequadamente em áreas públicas (terrenos e vias), deve-se 

adotar os mesmos procedimentos expostos no Item 14.4.1.2 (pág. 307). 

Com base no todo exposto, elaborou-se um fluxo dos RLU gerados no município de 

Três Lagoas/MS, ilustrando de forma esquemática o processo desses resíduos desde 

sua geração até a destinação ou disposição final ambientalmente adequada (Figura 

93). 

 
Figura 93 – Fluxos de resíduos de limpeza urbana (RLU) e equiparáveis para o município de Três 
Lagoas/MS. 
Nota: Fluxo específico das diferentes classes de resíduos dentro da ATT é abordada na Figura 108 item 14.4.2.5.4. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

14.4.1.4 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Os RSB consistem naqueles originários em atividades relacionadas ao saneamento 

básico: Sistema de Abastecimento de Água; Sistema de Esgotamento Sanitário; 

manutenção do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. 
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Incluem-se nesta categoria os resíduos gerados na operação de ETA, ETE e através 

dos serviços de limpeza de fossa, boca de lobo e bueiros, bem como o material inerte 

proveniente principalmente da limpeza/desassoreamento de canais e cursos d’água. 

A geração de tais resíduos normalmente não apresenta um padrão específico, uma 

vez que sua geração oscila conforme a demanda dos serviços, bem como pela sua 

frequência de realização. 

Usualmente o termo “lodo” tem sido utilizado para designar os subprodutos sólidos 

dos sistemas de tratamento de água e esgoto e do manejo de sistemas de drenagem. 

Portanto, os lodos gerados nesses processos são considerados resíduos sólidos (nos 

termos da ABNT NBR 10.004:2004), logo, devem possuir destinação final 

ambientalmente adequada (nos termos da Lei Federal nº 12.305/2010). 

No município, a operação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário é realizada pela SANESUL. No município competem à empresa as atividades 

de organização, planejamento da prestação dos serviços prestados. 

Ressalta-se que o Sistema de Abastecimento de Água do município não utiliza ETA, 

visto que a única fonte hídrica de abastecimento do município é proveniente de 

captação subterrânea. Conforme apresentado no Tomo II – Diagnóstico Situacional 

do Sistema de Abastecimento de Água, o município conta com 31 (trinta e um) Poços 

Tubulares Profundos ativos na sede urbana e de 02 (dois) poços no Distrito de Arapuá. 

Além disso, Três Lagoas/MS conta com 8 (oito) Unidades de Tratamento de Água 

(UTA), 16 (dezesseis) Reservatórios Elevados (REL) ativos, 2 (dois) Reservatórios 

Apoiados (RAP), sendo 1 (um) na sede urbana e 1 (um) no Distrito de Arapuá, 7 (sete) 

Reservatórios Enterrados (REN) ativos, cujos reservatórios somados fornecem uma 

capacidade total de reservação de 13.118 m³ de água. 

Com relação ao sistema de tratamento de esgoto, menciona-se que no município de 

Três Lagoas/MS estão instaladas e em operação 2 (duas) ETEs, sendo elas a ETE 

Planalto e ETE Jupiá. Além disso, há uma terceira ETE em fase de construção, a ETE 

Souza Dias. 
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No que se refere aos serviços de limpeza de bueiros, boca de lobo e demais 

infraestrutura do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas a 

prestação do serviço é por meio da SEINTRA.  

As etapas (fluxo) do gerenciamento do lodo gerado nestas atividades, destacando 

também as variantes para a disposição final, são apresentadas na Figura 94, contendo 

em linhas gerais o fluxograma recomendado de manejo dos resíduos gerados nas 

ETEs e a partir da manutenção das estruturas que compõem a rede coletora de esgoto 

sanitário e nos dispositivos de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. 

 
Figura 94 – Fluxo dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico (RSB) recomendado para o 
município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

14.4.1.5 Resíduos de Serviços de Saúde 

De acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018, os RSS são os resultantes de atividades 

exercidas por estabelecimento gerador que, por suas características, necessitam de 

processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 

disposição final. As fontes geradoras de RSS, por sua vez, são definidas pela RDC 
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ANVISA nº 222/2018 e pela Resolução CONAMA nº 358/2005, como sendo: serviços 

relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de 

assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos 

para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde; centro de 

controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, 

distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades 

móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; e serviços de tatuagem, 

salões de beleza e estética, dentre outros similares. 

Em função das características especiais que estes resíduos possuem e das 

exigências da RDC ANVISA nº 222/2018 e da Resolução CONAMA nº 358/2005, os 

RSS devem passar por procedimentos de gerenciamento interno (dentro dos 

estabelecimentos geradores) a fim de garantir o adequado gerenciamento externo 

(visando o tratamento e destino final). Portanto, eles devem ser segregados no 

momento e local de sua geração, considerando as características físicas, químicas, 

biológicas, o estado físico e os riscos envolvidos para fins de redução do volume dos 

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

ambiente. 

A segregação dos resíduos possibilita que uma menor quantidade de resíduos seja 

tratada como infectante, fato este que minimiza os custos com seu tratamento e 

destinação final, além de colaborar para que os demais resíduos possam ser 

reciclados, compostados ou destinados adequadamente. Além disso, é primordial 

coibir a prática de misturar resíduos de áreas com riscos distintos e passar a 

considerá-los "resíduos infectantes" (MS; ANVISA, 2006). Essa conduta de misturar 

resíduos pode ser explicada por razões culturais, operacionais, econômicas, 

tecnológicas e de recursos humanos. 

O acondicionamento dos resíduos segregados deve ser apropriado, em sacos ou 

recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A 

capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração 

diária de cada tipo de resíduo e esses devem ser providos de tampa, com sistema de 
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abertura sem contato manual com cantos arredondados, em material lavável e 

resistente ao tombamento. 

Os recipientes, sacos e caixas devem possuir a identificação dos tipos de resíduos 

neles acondicionados, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos 

parâmetros referenciados na RDC ANVISA nº 222/2018 e Resolução CONAMA 

nº 358/2005, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao 

risco específico de cada grupo de resíduos. Em se tratando dos resíduos que deverão 

ser acondicionados em sacos, os resíduos do Grupo A devem ser substituídos ao 

atingirem 2/3 da sua capacidade ou então a cada 48 horas, independente do volume, 

visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e profissionais. Ressalta-se 

os sacos de RSS do Grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a 

cada 24 horas, independente do volume. 

No Quadro 54 são apresentadas as formas de acondicionamento e identificação para 

cada grupo. 

Quadro 54 – Formas de acondicionamento e identificação dos RSS. 

ACONDICIONAMENTO IDENTIFICAÇÃO 

• Subgrupo A1 com descaracterização física: idem ao Grupo D. 
Grupo A 

 
RESÍDUO INFECTANTE  

• Subgrupo A1 sem descaracterização física: sacos brancos leitosos. 

• Subgrupo A2: sacos brancos leitosos e conter a identificação de “PEÇAS 
ANATÔMICAS DE ANIMAIS”. 

• Subgrupo A3: sacos vermelhos e identificados com a inscrição “PEÇAS 
ANATÔMICAS”. 

• Subgrupo A4: sacos brancos leitosos. 

• Subgrupo A5: sacos vermelhos 

• Devem ser acondicionados, observando as exigências de compatibilidade química 
dos resíduos entre si, assim como de cada resíduo com os materiais das embalagens, 
de forma a evitar reação química entre os componentes de resíduo e da embalagem, 
possibilitando que o material da embalagem seja permeável aos componentes do 

resíduo; 

• Os objetos perfurantes contaminados com resíduos químicos devem ser 
acondicionados em recipiente rígido, preenchido até dois terços de seu volume. O 
recipiente deve ser colocado em saco plástico banco leitoso, com a inscrição 
“PERFUROCARTANTES” e o símbolo universal de substância tóxica. Sugere-se a 
inscrição “RISCO QUÍMICO”. Devem ser observados os mesmos cuidados tomados 
no manuseio dos perfurocortantes contaminados com resíduos biológicos; 

• Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de 
material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com 

tampa rosqueada e vedante; 

• Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, 
adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características 

físico-químicas e seu estado físico; 

• As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem ser fisicamente 
descaracterizadas e acondicionadas com Resíduos do Grupo D. 

Grupo B 
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ACONDICIONAMENTO IDENTIFICAÇÃO 

• Os rejeitos radioativos devem ser acondicionados em frascos de até dois litros ou em 
bombonas de material compatível com o líquido armazenado, sempre que possível 
de plástico, resistentes, rígidos estanques, com tampa rosqueada, vedante, 
acomodados em bandejas de material inquebrável e com profundidade suficiente 
para conter, com margem de segurança, o volume total de rejeito; 

• Os rejeitos radioativos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material 
rígido, forrados internamente com saco plástico resistente e devidamente identificado; 

• Os materiais perfurantes contaminados com radionuclídeos devem ser descartados 
separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes 
estanques, rígidos, com tampa, devidamente identificados, sendo expressamente 

proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento; 

• Atendimento às Normas específicas da CNEN. 

Grupo C 

  

• Sacos plásticos comuns ou nas cores padronizadas pela ABNT. É conveniente 
instalar recipientes especiais para a segregação de papel, plástico, metal e vidro no 
mesmo lugar em que são gerados. 

Grupo D 

 

• Devem ser descartados em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo aos parâmetros 
referenciados na norma NBR 13853:97 da ABNT, sendo expressamente proibido o 
esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. 

Grupo E 

 
RESÍDUO 

PERFUROCORTANTE 

ou 

 
PERFUROCORTANTE  

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Anvisa (2018); CONAMA (2005); MS; Anvisa (2006). 

Em resumo, pode-se dizer que o gerenciamento interno dos RSS é composto pelas 

seguintes etapas: minimização da geração; manuseio seguro; segregação na origem; 

acondicionamento; identificação; tratamento interno; coleta e transporte interno; 

armazenamento temporário; e registro para controle dos resíduos especiais. Sendo 

que, em todas elas a responsabilidade pelo adequado gerenciamento interno é 

sempre do próprio gerador, seja ele público ou privado, ou seja, o estabelecimento 

gerador de RSS é responsável pelo adequado manejo interno dos resíduos gerados. 

Sequencialmente a este ocorre o gerenciamento externo, composto pelas etapas de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final, cuja responsabilidade, no caso de 
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estabelecimentos públicos, é do Poder Público Municipal e, no caso de 

estabelecimentos privados, é do próprio gerador. 

Salienta-se que, antes da disposição final dos RSS, geralmente, é necessário o seu 

tratamento prévio. Neste ponto deve ser destacada a importância de que tenha 

ocorrido um adequado gerenciamento interno dos RSS, o qual pode propiciar 

consideráveis aumentos ou reduções nos quantitativos totais de resíduos com 

características especiais (Grupos A, B, C e E) frente aos comuns (Grupo D) gerados 

nestes estabelecimentos, uma vez que quase todas as alternativas de tratamento de 

RSS disponíveis no país são consideravelmente onerosas e dentre elas existem 

significativas diferenças de valor (por tipo de tratamento indicado para cada grupo de 

RSS). 

Destaca-se que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS mantém contrato 

administrativo com a empresa privada, responsável pela realização dos serviços de 

coleta, transporte e destinação final dos RSS de estabelecimentos públicos de saúde. 

Sendo assim, a Figura 95 apresenta o fluxo previsto para o adequado gerenciamento 

(interno e externo) dos RSS, elaborado de forma esquemática para ilustrar o processo 

destes resíduos, desde sua geração pelos estabelecimentos públicos e privados, até 

a destinação ou disposição final ambientalmente adequada. 
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Figura 95 – Fluxo dos Resíduos de Serviços de Saúde recomendado para o Município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Brasil (2005). 
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14.4.1.6 Resíduos Industriais 

As indústrias têm responsabilidade pela geração e destinação final ambientalmente 

adequada de seus resíduos, de forma que a elas cabe à procura de métodos 

específicos para seu tratamento/comercialização e disposição final, de acordo com as 

características dos resíduos gerados. 

No que se refere ao gerenciamento de resíduos industriais, deve-se observar que 

existem 2 (duas) categorias de resíduos gerados nestes empreendimentos, 

usualmente distinguidas por sua origem e características dos resíduos gerados, 

sendo: 

• Fora do processo: aqueles equiparáveis aos RSDC, que são gerados 

normalmente em escritórios, refeitórios e sanitários; e 

• Do processo industrial: aqueles que variam de acordo com o tipo de processo 

industrial, podendo ou não ser considerados perigosos e gerados em 

composição e volume, bem como com características incompatíveis com os 

coletados pelo sistema público. 

Menciona-se que os resíduos gerados que venham a ser categorizados como “fora do 

processo” devem ter seus geradores responsabilizados pelo adequado manejo, 

avaliados conforme preconizações apresentadas no Tópico 14.2.2 (pág. 263). Isto é, 

um estabelecimento industrial pode ser um pequeno ou grande gerador de RSDC, 

sem que isso afete a sua responsabilidade sob a geração dos resíduos “do processo 

industrial”, sob as quais o gerador tem a obrigação de executar todas as etapas do 

seu manejo de forma adequada e compatível com as preconizações legais (federais, 

estaduais e municipais), de acordo com o tipo específico de resíduo gerado. 

Considerando o exposto, elaborou-se a Figura 96, que apresenta as possibilidades de 

destinação dos resíduos produzidos nos estabelecimentos industriais de acordo com 

suas características. 
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Figura 96 – Fluxos dos resíduos industriais recomendado para o município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Insta mencionar ainda que os gestores públicos do município de Três Lagoas/MS, 

aliados aos representantes do Governo Estadual (IMASUL), deverão solicitar o 

preenchimento do cadastro dos grandes geradores de RI por meio do formulário 

disponível no Anexo I da Resolução CONAMA nº 313/2002 – que coleta informações 

da empresa, bem como acerca da geração, do armazenamento, da segregação, da 

coleta e da destinação final dos resíduos gerados. Deverão ainda solicitar outras 

informações que a administração pública considere pertinentes. Os dados obtidos 

deverão ser integrados ao SMIS-TL e constantemente atualizados/alimentados. 

Reforça-se a importância da existência e do adequado preenchimento das 

informações do cadastro, uma vez que servirão de embasamento para futuras 

projeções de geração de RI e da demanda por serviços específicos aplicáveis ao setor 

nas revisões periódicas deste Plano, denotando, por exemplo, a necessidade de 

incentivar que empresas que ofertem determinadas soluções em relação aos resíduos 

sólidos se instalem no município. 
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Na alçada das responsabilidades, menciona-se a necessidade de identificar, cadastrar 

e fiscalizar os geradores de RI instalados no município e, para tanto, recomenda a 

atuação estratégica da SEMEA para executar tais atividades, bem como para garantir 

a incorporação desses dados no SMIS-TL. 

14.4.1.7 Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

A logística reversa engloba diferentes atores sociais na responsabilização pela 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Gera obrigações, 

especialmente para o setor empresarial, que deve realizar o recolhimento de produtos 

e embalagens pós-consumo, assim como reassegurar seu reaproveitamento no 

mesmo ciclo produtivo ou garantir sua inserção em outros ciclos produtivos (DA 

SILVA, 2020). 

Para tanto, a Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS) define, em seu Art. 33, que são 

obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno 

dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: 

• Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 

normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou 

em normas técnicas; 

• Pilhas e baterias; 

• Pneus; 

• Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

• Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e de mercúrio e de luz mista; 

• Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;  

• Medicamentos; e 

• Embalagens em geral. 
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Figura 97 – Esquema simplificado da logística reversa. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de IPEA (2012) e Bandini (2010). 

Desse modo, além do exposto na PNRS, deve-se observar os acordos setoriais 

implantados e os termos de compromisso fomentados a nível estadual e/ou firmados, 

buscando a consolidação do ciclo da logística reversa no município. Assim, os fluxos 

apresentados na Figura 98 retratam, de modo geral, a logística reversa dos resíduos 

cuja obrigatoriedade é estabelecida na PNRS. 

Destaca-se que, referente às embalagens em geral, na realidade atual do sistema de 

manejo de resíduos sólidos dos municípios brasileiros, o fluxo da logística reversa 

obrigatória baseia-se na consolidação da coleta seletiva, triagem e recuperação 

desses materiais, conforme o fluxo exposto anteriormente para a fração seca dos 

RSDC. Frente ao exposto, conclui-se que há uma sobreposição do serviço público de 

coleta seletiva que cabe ao titular dos serviços ofertar, com as práticas de logística 

reversa que devem envolver os diversos atores corresponsáveis. 

Dessa forma, a participação dos demais entes responsáveis (fabricantes, 

distribuidores, dentre outros) deve envolver a oferta de recursos financeiros, 

estruturais e de amparo institucional às cooperativas de catadores de material 

reciclável que trabalham em prol da recuperação desses materiais. Os 

corresponsáveis pela efetivação da logística reversa de embalagens em geral devem 

ainda cooperar com o Poder Público Municipal em relação ao custeio das estruturas 

e dos serviços dos quais usufrui para concretização do ciclo da logística reversa das 

embalagens, ou seja, deve remunerar o prestador na proporção em que utiliza as 

estruturas e os serviços de coleta seletiva (incluindo a PaP, PEVs e a parcela 

destinada aos Ecopontos), bem como colaborar no custeio de estruturas e serviços 

de triagem dos recicláveis, dentre outras ações relacionadas à efetiva assunção da 

responsabilidade legalmente imposta. 
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Figura 98 – Fluxo dos resíduos com logística reversa obrigatório recomendado para o município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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14.4.2 Principais Infraestruturas Envolvidas no Sistema de Limpeza Urbana e de 

Manejo de Resíduos Sólidos 

O presente Tópico apresenta informações detalhadas das diversas estruturas que 

deverão ser consideradas no Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos do município, destacando aspectos construtivos e operacionais das seguintes 

infraestruturas: 

• Unidade de Triagem de Resíduos (UTR); 

• Pontos de Entrega Voluntária (PEV); 

• Locais de armazenamento temporário de resíduos para a área rural (lixeiras 

rurais); 

• Unidade de Compostagem (UC);  

• Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de RCC 

– Classe A;  

• Ecoponto; e  

• Aterro Sanitário. 

Nos casos em que a operação das infraestruturas previstas (principalmente em termos 

de Ecopontos, PEVs e UC) seja executada pela Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS, é importante que seja considerado na escolha dos locais, terrenos ou 

instalações, a existência de atividade ou estrutura do Poder Público Municipal (ou de 

entidades parceiras) como um aspecto positivo, no sentido de viabilizar uma zeladoria 

compromissada para as atividades/infraestruturas. Assim, pode-se promover a 

redução de custos com pessoal e equipamentos que seriam necessários para a 

manutenção e vigilância destas localidades, bem como majorar as chances de 

sucesso no alcance dos objetivos pretendidos a partir da instalação e operação destas 

estruturas. 

14.4.2.1 Unidade de Triagem de Resíduos 

Uma UTR pode ser definida como o conjunto de edificações e instalações, destinada 

ao manejo dos materiais provenientes da coleta seletiva de resíduos recicláveis secos 

ou a eles assemelhados (papéis, plástico, metais, vidros, dentre outros) provenientes 

da entrega voluntária em PEVs e Ecopontos, bem como recolhidos pela modalidade 
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PaP e de grandes geradores, dentre outros empreendimentos parceiros. Deste modo, 

o leiaute ilustrativo de uma UTR é apresentado na Figura 99. 

 
Figura 99 – Leiaute ilustrativo de uma UTR proposta para o município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

O Ministério das Cidades (MCidades) cita que a implantação desses locais está 

vinculada aos esforços para a qualificação da gestão dos resíduos sólidos, 

principalmente referente ao sistema de coleta seletiva (MCIDADES, 2010). Dessa 

forma, MCIDADES (2010) apresenta um conjunto de instruções que devem ser 

seguidas para a elaboração de um projeto básico e executivo dessas infraestruturas, 

elencado também algumas sugestões para a organização e operação destas 

unidades. 
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Conforme apresentado no Diagnóstico Situacional (Capítulo 2), o município de Três 

Lagoas/MS possui uma UTR operacionalizada pela Cooperativa de Reciclagem Arara 

Azul (CORPAZUL). Entretanto, de forma a considerar as metas de coleta, triagem e 

recuperação de resíduos secos (recicláveis) traçadas neste PMSB, será necessária a 

instalação de uma nova estrutura física compatível operacionalmente à demanda de 

processamento de resíduo que será significativamente aumentada ao longo do 

horizonte de planejamento do PMSB. 

Neste aspecto, a nova UTR é de extrema importância para possibilitar o aumento dos 

índices de resíduos secos evitados em aterros sanitários, bem como para viabilizar a 

recepção e a segregação do quantitativo de resíduos secos coletados seletivamente 

e efetivamente recuperados. 

As novas instalações da UTR deverão abranger todas as etapas de processamento 

dos materiais, desde a recepção dos resíduos recicláveis (secos) até a expedição dos 

fardos de resíduos recuperados, prevendo a distribuição dos espaços físicos, bem 

como suas inter-relações. Os itens seguintes abordam as principais recomendações 

dos aspectos construtivos para construção da UTR que deverão ser considerados no 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.  

14.4.2.1.1 Aspectos Construtivos 

A correta concepção da UTR deverá considerar o dimensionamento dos espaços para 

as diversas etapas de processamento dos resíduos secos e suas inter-relações. Outro 

item importante é levar em consideração que grande parte das atividades 

operacionais são executadas manualmente dependendo de força física e que, no 

limite do possível, as cotas de pisos dos diversos setores deverão ser escalonadas no 

sentido descendente a partir do local de descarga dos resíduos. Neste sentido, a 

Figura 100 apresenta exemplos de organização de Unidade de Triagem de Resíduos 

em função da topografia. 
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Figura 100 – Exemplos de UTR em função da topografia. 
Fonte: Elabora pelos autores. 

Desta forma, considerando a ordem dos diversos setores que devem ser considerados 

para o processamento dos resíduos recicláveis em uma UTR, o Quadro 55 apresenta 

os principais aspectos construtivos, a partir de informações do Ministério das Cidades 

(MCIDADES, 2010). 

Quadro 55 – Principais aspectos construtivos da Unidade de Triagem de Resíduos. 

SETORES ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

Recebimento e 

estocagem 

preliminar 

• A área de descarga dos veículos transportadores deverá estar posicionada sob beiral 
protetor da atividade de descarga e, tanto quanto possível, na região mais alta do terreno 
que será ocupado. 

• Os desníveis propiciados possibilitarão a descarga mecanizada ou por gravidade dos 
resíduos e seu lançamento em silos de armazenamento, dos quais, por sua vez, serão 
direcionados às mesas ou esteiras de triagem. 

• Os silos ou baias deverão ter capacidade de armazenagem compatível com o volume de 
resíduos estimativamente coletados ao longo de 2 (dois) dias. A superfície de fundo deverá 
ser projetada com inclinação que propicie a lavagem periódica do dispositivo. O silo ou baia 
poderá ter superfícies estruturadas com perfis metálicos e tela em arame trançado de fio 
grosso. 

Setor de triagem 

preliminar 

• As bancadas ou esteiras separadoras deverão possuir largura suficiente para o 
espalhamento e seleção dos materiais; altura que permita ser realizada a triagem em 
condições ergonomicamente corretas; serem dotadas de abas que impeçam o vazamento 
do material em processo de seleção para fora da área de trabalho de cada triador, bem 
como para o piso do setor de triagem; serem dotadas de dispositivo sob elas; 

• As bancadas, quando transversais a uma bancada ou esteira corrida, deverão ser móveis, 
executadas preferencialmente em metal, propiciando ajustes posteriores em sua posição. 

Setor de triagem 

secundária e 

acondicionamento 

temporário 

• As baias deste setor poderão ser estruturadas com perfis metálicos e tela em arame 
trançado de fio grosso, sendo especificados os “contraventamentos” necessários ao 
enrijecimento do conjunto. 
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SETORES ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

Setor de 

enfardamento 

• Deverão ser previstos uma área específica, bem como um conjunto de equipamentos para 
o enfardamento dos resíduos recicláveis (prensas verticais e balança de plataforma), para 
posteriormente serem estocados até sua expedição; 

Setor de 

estocagem 

• A estocagem dos materiais será feita em área específica que permita a acumulação ao 
menos de uma semana da produção prevista e o acúmulo de “viagens fechadas” dos 
principais materiais. 

• É imprescindível que, com exceção das sucatas metálicas e vidros, a estocagem seja feita 
em área convenientemente coberta e dotada de vedações periféricas resistentes à ação 
das chuvas. 

Setor de 

expedição 

• A expedição dos materiais recuperados deverá ser feita, tanto quanto possível, com recurso 
das docas de expedição, que permitam, pelo desnível, o acesso direto de carrinhos 
transportadores ao nível da carroceria dos veículos estacionados. 

Infraestrutura 

administrativa e 

de apoio 

operacional 

• Além das áreas operacionais anteriormente descritas, deverão ser previstas áreas diversas 
de apoio, definidas em compatibilidade com o uso e o número de usuários previsto. Deve 
ser analisada a possibilidade de utilização de mezaninos para estas funções. 

• Destaca-se a importância da existência de área administrativa, copa e refeitório, bem como 
instalações sanitárias 

Fonte: A partir de MCIDADES (2010). 

Conforme mencionado anteriormente, a nova UTR de Três Lagoas/MS deverá ser 

concebida de modo a comportar o recebimento dos resíduos secos previamente 

segregados recolhido pela coleta seletiva. Frisa-se a importância de buscar ampliar a 

coleta seletiva de modo a atendar os distritos, áreas rurais e assentamentos.  

14.4.2.1.2 Aspectos Operacionais 

Diante do exposto no Quadro 55, cada setor será responsável por uma etapa de 

operação da unidade, sendo que de maneira geral: 

• Recebimento e estocagem preliminar: local no qual os caminhões descarregam 

os materiais e fazem o acondicionamento preliminar para posterior triagem; 

• Setor de triagem preliminar: pode ser realizada em esteiras rolantes ou mesas 

de separação (bancadas); 

• Setor de triagem secundária e acondicionamento temporário: local no qual são 

realizadas triagens secundárias e onde se acumulam os bags contendo os 

materiais recicláveis separados até atingir o volume necessário para o 

enfardamento; 

• Setor de enfardamento: no qual estão localizadas as prensas com um espaço 

mínimo adequado para a circulação dos bags e fardos; e 

• Setor de estocagem: local no qual os materiais recicláveis estão prontos para 

a venda. 
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A Figura 101 apresenta uma ilustração esquemática apresentando as etapas de 

operação e encaminhamento dos resíduos secos recebidos na UTR. Os resíduos 

secos triados na esteira seguirão para o setor de triagem secundária, enfardamento e 

estocagem. Destaca-se que os rejeitos gerados durante todo o processo deverão ter 

disposição ambientalmente adequada (aterro sanitário). 

 
Figura 101 – Ilustração esquemática apresentando as etapas de operação de encaminhamento dos 
resíduos secos recebidos na UTR. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para a operacionalização da UTR serão necessários máquinas e equipamentos 

específicos, objetivando o desenvolvimento das atividades pela organização de 

catadores de materiais recicláveis de Três Lagoas/MS. Dessa forma, o Quadro 56 

apresenta a relação dos equipamentos, suas respectivas descrições e ilustração. 

Quadro 56 – Equipamentos necessários para a operação da UTR. 

EQUIPAMENTOS 

Esteira ou mesa 

separadora mecanizada 

 

Carrinho armazém 

 

Prensa Enfardadeira 

  

Empilhadeira simples 
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EQUIPAMENTOS 

Prensa Enfardadeira 

 

Bombonas plásticas 

 

Balança mecânica 

 

Big bags 

 

Carrinho plataforma 

 

Dispositivo para 

armazenamento de 

rejeitos e matéria 

orgânica 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

14.4.2.2 Pontos de Entrega Voluntária 

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) são dispositivos específicos dimensionados 

para a recepção e acondicionamento de resíduos recicláveis secos entregues 

voluntariamente pelo próprio gerador, preferencialmente implantados em pontos fixos 

distribuídos na área urbana do município com grande fluxo de pessoas 

(supermercados, postos de combustíveis, órgãos públicos, entre outros).  

Assim, conforme exposto no Diagnóstico Situacional (Capítulo 2), Três Lagoas/MS 

possui 31 (trinta e um) PEVs instalados em pontos fixos que contam com dispositivos 

em big bag com estrutura metálica para suporte. 

Os PEVs são dispositivos essenciais no sistema de coleta seletiva municipal, 

entretanto sua ampliação deve ser apoiada por ações de educação ambiental e 

divulgação transformadoras e continuada, bem como sua operacionalização e 

implantação deve seguir um conjunto de diretrizes técnicas operacionais e de 

infraestrutura relacionadas aos aspectos construtivos, regularidade e frequência da 

coleta, destinação dos resíduos recicláveis dispostos e a manutenção dos 

dispositivos.  

Neste sentido, os tópicos seguintes abordam as principais recomendações para o 

sistema de PEVs que deverá ser considerado no Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS. 
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14.4.2.2.1 Aspectos Construtivos 

Com relação aos aspectos construtivos, observa-se que existem diferentes tipos de 

estruturas, que são adaptadas conforme a necessidade local de cada município em 

que são instaladas, isto é, os PEVs podem variar em capacidade, tamanho da abertura 

para disposição dos resíduos, número de aberturas (conforme segregação utilizada 

no local), tecnologia de coleta (manual ou mecanizada), dentre outras. 

Consequentemente, os custos envolvidos na sua construção e implementação, 

também variam conforme tecnologia e estrutura utilizada. 

Assim, para os novos PEVs a ser instalados no município de Três Lagoas/MS, sugere-

se o dispositivo de acondicionamento em big bag com estrutura metálica para suporte. 

Cada dispositivo deverá possuir apenas uma abertura para a disposição dos resíduos 

secos (recicláveis), ou seja, o usuário não necessitará segregar os materiais 

recicláveis em diferentes categorias, corroborando com a forma de segregação binária 

recomendada para o município para fins de implementação da coleta seletiva. Ainda, 

a tecnologia de coleta prevista para o recolhimento do material reciclável 

acondicionado nestes dispositivos é a manual. 

Os resíduos entregues voluntariamente pela população participante deverão ser 

depositados no big bag sustentado pela estrutura metálica do dispositivo de 

acondicionamento dos PEVs. Os big bags são produtos de ráfia fabricados em tecido 

de polipropileno trançado, o que garante alta resistência e durabilidade, permitindo a 

correta operacionalização da coleta seletiva mediante a modalidade por entrega 

voluntária. O big bag deve possuir o fundo fechado, abertura superior, ser provido de 

alças de sustentação, possuir dimensões de 90 cm x 90 cm x 120 cm (capacidade 

volumétrica de aproximadamente 1,0 m³) e capacidade máxima de carga de até 

1.000 kg. 
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O suporte do big bag deve ser em estrutura metálica, preferencialmente, galvanizada 

sendo previstos os devidos travamentos. A estrutura deve possuir quatro ganchos nos 

vértices superiores internos para o encaixe das alças de sustentação do big bag, 

mantendo-o sempre aberto. As dimensões do suporte necessitam ser adequadas 

(110 cm x 110 cm x 165 cm) de forma que o 

big bag fique apoiado no chão e não suspenso, 

conforme ilustra a Figura 102. 

O suporte metálico deve prever dispositivo para a 

fixação de placa indicativa em banner de lona ou 

adesivo, objetivando a correta sinalização dos 

PEVs, de forma que eles integrem os mecanismos 

de comunicação e sensibilização dos munícipes, 

bem como orientem os usuários sobre os resíduos 

a serem dispostos. Importante que o dispositivo 

preveja proteção (cobertura) aos resíduos 

acondicionados quanto às intempéries, 

principalmente nos casos em que ficar alocado a 

céu aberto. 

14.4.2.2.2 Locais de Instalação 

Conforme mencionado, deve-se priorizar a implantação dos PEVs em pontos de 

grande circulação de pessoas (como: supermercados; postos de combustíveis; 

praças; universidades; condomínios residenciais; dentre outros). Uma importante 

intervenção é sempre considerar a densidade populacional nas proximidades do local 

de instalação destes dispositivos, ou seja, deve-se priorizar a implementação nas 

regiões mais adensadas do município, minimizando os custos operacionais. 

Complementarmente, os tópicos seguintes apresentam as principais condições que 

devem ser previstas nos locais de instalação dos PEVs: 

• Facilidade para o estacionamento de veículos; 

• O local escolhido deve ser público, visando garantir o livre acesso dos 

participantes; 

 

Figura 102 – Aspectos construtivos do 
modelo de PEV recomendado para o 
município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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• O entorno dos PEVs não pode estar sujeito a intempéries (ação de chuva, 

vendavais e outros); 

• As condições de iluminação do local devem propiciar relativa segurança ao 

usuário; e 

• Fomentar a zeladoria compromissada por parte do estabelecimento que 

permitir a implementação do PEV. 

Em síntese, os novos dispositivos deverão ser instalados em estacionamentos de 

supermercados de grande e médio porte da sede urbana do município. Desta forma, 

facilitaria as ações de minimização da geração de resíduos a serem coletados, pois, 

dispondo de tais estruturas nos supermercados, os consumidores têm a oportunidade 

de depositar os recicláveis, caracterizados principalmente por embalagens plásticas e 

de papelão, já no momento da compra. Como exemplo destas embalagens, citam-se 

as caixas de creme dental, caixas de cereal, fardos de diversos alimentos (contendo 

embalagens menores dentro), plásticos filmes que protegem outras embalagens, 

dentre outros. 

Além dos supermercados, recomenda-se a instalação de PEVs em estabelecimentos 

públicos municipais e estaduais, escolas, postos de combustíveis, praças e parques, 

bem como em condomínios residenciais. 

14.4.2.2.3 Regularidade, Frequência e Horário de Coleta 

Para que a modalidade de operação da coleta seletiva em PEVs obtenha sucesso, 

destaca-se a importância de serem definidos os procedimentos operacionais mínimos 

da coleta, com destaque à regularidade, frequência e horários. Ou seja, uma vez 

instalados os dispositivos, o prestador do serviço deve manter um cronograma de 

coleta, evitando que estes dispositivos se tornem pontos de acúmulos de resíduos, 

afastando os parceiros onde os PEVs foram instalados e causando impressões 

duvidosas da população quanto à implementação da coleta seletiva. 

Desta forma, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS deverá estabelecer um 

cronograma de recolhimento dos resíduos recicláveis acondicionados nestas 

estruturas que dependerá da taxa de adesão da população, porém, recomenda-se, ao 

mínimo, a coleta uma vez na semana em regiões residenciais e duas vezes em 
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regiões comerciais. Com relação aos horários de coleta, destaca-se a importância de 

serem evitados os horários de maior fluxo de pessoas nos estabelecimentos onde 

serão instalados as PEVs, bem como de se evitar a coleta nos horários de pico (maior 

fluxo de veículos no trânsito), quando realizada nas regiões centrais do município, 

minimizando a ocorrência de congestionamentos. 

14.4.2.2.4 Destinação dos Resíduos Recicláveis 

Como forma de incentivo ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, recomenda-se que 

os resíduos recicláveis coletados nos PEVs sejam destinados à UTR operada por 

estes grupos de trabalhadores, sendo esta relação formalizada por contrato. Nestes 

locais, os resíduos dispostos nos PEVs deverão ser triados, sendo separados os 

resíduos secos que realmente são recuperáveis, que deverão ser comercializados 

com empresas ou indústrias recicladoras; e rejeitos (resíduos acondicionados 

indevidamente ou secos sem custo viável de mercado) deverão ser acondicionados 

em locais adequados para posterior destinação ao Aterro Sanitário Municipal. A Figura 

103 ilustra a destinação dos resíduos recicláveis acondicionados nos PEVs. 

 
Figura 103 – Destinação dos resíduos recicláveis coleta nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

14.4.2.2.5 Manutenção dos dispositivos 

Outro aspecto importante que o titular dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos deve considerar é relacionado à manutenção destes PEVs, ou seja, 

devem ser previstas medidas preventivas e preditivas nestes equipamentos, evitando 

assim interrupções no gerenciamento dos resíduos recicláveis. Desta forma, a 



ESTUDO DE MODELAGEM PARA ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 
INERTES 

337 

Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS deve exigir do prestador de serviços que 

regularmente identifique problemas nas estruturas metálicas e dobradiças dos 

dispositivos, bem como no dispositivo de acondicionamento (big bags), corrigindo 

imediatamente os defeitos ou, caso necessário, a substituição dos equipamentos 

danificados. 

Com relação exclusivamente aos dispositivos de acondicionamento (big bags) sempre 

que for efetuada a coleta destes, deve haver a disponibilidade de outros para a 

substituição. Assim, na abertura do processo licitatório para a compra destes 

materiais, deve-se considerar, no mínimo dois big bags por estruturas instaladas no 

município, bem como bags reservas prevendo eventuais ações de vandalismos ou 

mesmo rupturas, desgastes ou inutilização devido à continuidade do uso. 

14.4.2.3 Locais de Armazenamento Temporário de Resíduos Sólidos para a Área 

Rural (Lixeiras Rurais) 

As lixeiras para área rural são dispositivos específicos para a recepção e 

acondicionamento dos resíduos domiciliares e comerciais (RSDC) entregues 

voluntariamente pelo próprio gerador, preferencialmente implantados em pontos fixos 

e estrategicamente distribuídos na área rural do município onde há o maior número 

de pessoas. 

Tais lixeiras são essenciais para o sistema de coleta convencional em Três 

Lagoas/MS, principalmente no que tange ao aumento da coleta de resíduos na área 

rural. Destaca-se ainda que a implementação pode ser acompanhada da instalação 

de um container de lixo metálico, se viável. Além disso, tais implementações devem 

ser apoiadas por ações de educação ambiental e divulgação transformadoras e 

continuadas, bem como sua operacionalização e implantação deve seguir um 

conjunto de diretrizes técnicas operacionais e de infraestrutura, relacionadas aos 

aspectos construtivos, regularidade e frequência da coleta, destinação dos resíduos 

recicláveis dispostos e a manutenção dos dispositivos. 

Neste sentido, os subitens seguintes abordam as principais recomendações para o 

sistema de lixeiras rurais que deverá ser considerado no Sistema de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS. 
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14.4.2.3.1 Aspectos Construtivos 

Observa-se diferentes modelos de lixeiras existentes, que são adaptadas conforme a 

necessidade local de cada município em que são instaladas, podendo ter variações 

de capacidade, com ou sem tampa, local específico para determinados resíduos 

(exemplo: pilhas e baterias). Consequentemente, os custos envolvidos na sua 

construção e implementação também variam conforme tecnologia e estrutura 

utilizada. 

Desta forma, objetivando o melhor custo-benefício para Três Lagoas/MS, o Quadro 

57 apresenta o modelo de lixeira rural recomendado para o município. Destaca-se que 

existem outros modelos de lixeiras que podem ser viabilizados, porém o presente 

PMSB optou pelas soluções com menores investimentos iniciais, ou seja, de 

dispositivos com menor custo de construção e implementação. 

Quadro 57 – Modelo ilustrativo de lixeiras para acondicionamento dos resíduos sólidos gerados na área 
rural. 

TIPO RECOMENDAÇÃO ILUSTRAÇÃO 

Lixeiras em 

estrutura 

metálica 

• Devem ser construídos em estrutura metálica com 
tratamento anticorrosivo; 

• É recomendado o uso de dobradiças na parte traseira 
para facilitar a retirada dos resíduos; 

• Destaca-se a importância do envelopamento contendo 
informações claras dos resíduos que podem ser ali 
depositados; 

• O dispositivo deve ter, no mínimo, 0,8 m de largura por 
1,8 m de comprimento e 0,5 m de altura; e 

• Deve ser prevista a instalação do dispositivo (parte 
superior) a uma altura de 1,0 m do nível do solo. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

14.4.2.3.2 Locais de Instalação 

Para que sejam escolhidos os locais onde implantar novos dispositivos, deve-se 

verificar quais as propriedades rurais próximas que possuem acesso à estrada que 

liga a sede urbana, aos distritos e aos assentamentos, considerando tanto o trecho de 

estrada de chão, de modo que a população residente nessas propriedades seja 

atendida por lixeiras próximas das entradas das propriedades e que cada dispositivo 

atenda mais de uma propriedade. Além do mais, tais dispositivos devem 

preferencialmente ser instalados na estrada principal, evitando assim a necessidade 

de desvio de rota pelo caminhão de coleta. 
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14.4.2.3.3 Regularidade, Frequência, Horário de Coleta e Destinação Final 

Para que a coleta convencional na área rural (lixeiras rurais) tenha sucesso, é 

importante definir procedimentos operacionais mínimos da coleta, com destaque à 

regularidade, frequência e horários. Ou seja, uma vez instalados os dispositivos, o 

titular dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, através do 

prestador de serviço deve manter um cronograma de coleta, evitando que estes 

dispositivos se tornem pontos de acúmulos de resíduos. 

Desta forma, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS deverá estabelecer um 

cronograma de recolhimento dos resíduos acondicionados nestas estruturas que 

dependerá da taxa de adesão da população, porém, recomenda-se, ao mínimo, a 

coleta uma vez na semana. Com relação aos horários de coleta, destaca-se a 

importância de manter os horários, de modo que a população crie o hábito de sempre 

disponibilizar o material naquele determinado momento, garantindo o recolhimento do 

mesmo. 

No que tange a destinação final, assim como os demais RSDC, os resíduos coletados 

nestes dispositivos deverão ser dispostos no Aterro Sanitário Municipal. 

14.4.2.3.4 Manutenção dos dispositivos 

Importante mencionar que o titular dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos deve realizar à manutenção destes dispositivos, ou seja, devem ser 

previstas medidas preventivas e preditivas nestes equipamentos, evitando assim 

maiores gastos. Desta forma, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS deve exigir 

do prestador de serviços que regularmente identifique problemas nas estruturas 

metálicas, corrigindo imediatamente os defeitos ou, caso necessário, substituindo os 

equipamentos danificados.  
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14.4.2.4 Unidade de Compostagem 

A compostagem é definida como a decomposição aeróbica da matéria orgânica pela 

ação de organismos biológicos, em condições físicas e químicas adequadas. O local 

que recebe os resíduos e realiza este tratamento é denominado Unidade de 

Compostagem (UC). Uma UC geralmente é composta por um galpão de apoio e um 

pátio de compostagem, local em que ocorre o processo de transformação dos 

resíduos orgânicos em composto (Figura 104). 

 
Figura 104 – Leiaute ilustrativo de uma Unidade de Compostagem. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para o alcance das metas de redução de resíduos orgânicos dispostos em local de 

disposição final, a Prefeitura Municipal deverá considerar a implantação desta 

estrutura, que deverá receber os RSDC caracterizados por resíduos orgânicos (restos 

de comida, frutas e hortaliças). Menciona-se que os resíduos verdes provenientes de 

poda, capina e roçada deverão, preferencialmente, ser encaminhados à ATT com 

Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A (quando implantada).  

Desta forma, sugere-se que a UC considere em sua operação a inclusão de pessoas 

de baixa renda interessadas no manejo de resíduos sólidos e na administração a 

contratação de profissionais capacitados. Destaca-se a importância de ser realizada 

a capacitação dos funcionários de produção (operação), uma vez que para ocorrer o 

processo de compostagem de forma eficiente, é necessário conhecimento e emprego 
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de técnicas operacionais específicas, conforme será abordado nos subitens 

seguintes. 

14.4.2.4.1 Aspectos Construtivos 

A UC deverá ser instalada de preferência em anexo a área da UTR, ou o mais próximo 

possível, facilitando a logística de movimentação de resíduos. No caso da instalação 

junto à UTR, poderá haver o compartilhamento de algumas estruturas, caso contrário, 

deverá possuir no mínimo as seguintes estruturas: 

• Cercas impedindo a entrada de animais e pessoas não autorizadas na área; 

• Compactação do solo com 30 cm de argila e instalação de drenos de águas 

pluviais no entorno; 

• Guarita para controle de entrada e saída; 

• Área de armazenamento dos equipamentos (enxadas, garfos, pás, EPI’s); 

• Refeitório e sanitários; 

• Ainda, menciona-se a importância de se prever a correta impermeabilização do 

pátio de compostagem no qual geralmente é utilizado concreto ou massa 

asfáltica. 

14.4.2.4.2 Aspectos Operacionais 

As principais recomendações técnicas para operação desta unidade foram 

consultadas junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) de Minas Gerais, 

que publicou em 2019 as Orientações Básicas para operação de Usina de Triagem e 

Compostagem de Lixo (FEAM, 2019). Assim, o Quadro 58 apresenta as principais 

condições físicas e químicas que devem ser consideradas e controladas para a 

compostagem dos resíduos orgânicos. 

Quadro 58 – Condições físicas e químicas que devem ser consideradas e/ou controladas na unidade de 
compostagem. 

CONDIÇÕES CONSIDERAÇÕES 

Local 
O pátio de compostagem deve ter o piso impermeabilizado (concreto ou asfalto), possuir 
sistema de drenagem pluvial e permitir a incidência solas em toda a área. As juntas de 
dilatação desse pátio necessitam de manutenção durante toda a vida útil da usina.  

Disposição 

A disposição dos resíduos orgânicos deverá ser realizada no pátio de compostagem, de 
modo que sejam formadas leiras de dimensões e formas recomendadas por projeto 
executivo específico. Quando o resíduo diário não for suficiente para conformação de uma 
leira com essas dimensões, deve-se agregar as contribuições diárias até que se consiga a 
conformação geométrica. 
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CONDIÇÕES CONSIDERAÇÕES 

Umidade 
O valor ideal é de 55%, pois o excesso de umidade ocupa os vazios e provoca anaerobiose 
(odores desagradáveis, geração de chorume e atração de vetores), enquanto a baixa 
umidade diminui a taxa de estabilização. 

Aeração 

O fornecimento de oxigênio garante a respiração dos microrganismos e a oxidação de 
várias substâncias orgânicas presentes na massa do composto. A aeração é obtida com 
ciclo de reviramento, em média a cada 3 dias durante os primeiros 30 dias e a cada 5 dias 
até terminar a fase de degradação ativa. Esse procedimento contribui para a remoção do 
excesso de calor, de gazes produzidos e do vapor de água. 

Temperatura 

Condição primordial para acompanhamento da compostagem. Ao iniciar a degradação da 
matéria orgânica, a temperatura altera da fase inicial (T < 35ºC) para a fase de degradação 
ativa (T < 65ºC), sendo ideal 55ºC, havendo depois a fase de maturação (T entre 30 e 45ºC). 
As temperaturas devem ser verificadas pelo menos no meio da leira e, quando a 
temperatura estiver acima de 65ºC, é necessário o reviramento ou mesmo a modificação 
da configuração geométrica.  

Quando a temperatura demorar a subir para os limites desejáveis, verificar se o material 
está com baixa atividade microbiológica; nesse caso, adicionar matéria orgânica, além de 
observar se o material está seco, com excesso de umidade ou muito compactado e adotar 
os procedimentos na rotina de operação. 

A temperatura começa a reduzir-se após os primeiros 90 dias, tendo início a fase de 
maturação. Nessa etapa o material deverá permanecer em repouso (sem práticas de 
reviramento e correção da umidade) (Figura 105). 

Nutrientes 

A diversificação dos nutrientes e sua concentração aumentam a eficiência do processo de 
compostagem. Os materiais carbonáceos (folhas, capim e resíduos de poda) fornecem 
energia e já os nitrogenados (resíduos de hortifrúti e grama) auxiliam a reprodução dos 
microrganismos. 

Tamanho da 

partícula 
As partículas do composto devem situar-se entre 1,0 e 5,0 cm, favorecendo a 
homogeneidade da massa, melhoria da porosidade e aumento da capacidade de aeração. 

Fonte: A partir de FEAM (2019). 

 
Figura 105 – Fases do processo de compostagem e suas respectivas temperaturas ideias.  
Fonte: A partir de FEAM (2019). 

Com relação à rotina de operação, a FEAM (2019) recomenda os seguintes 

procedimentos diários: 

• Identificar as leiras, até os 120 dias de compostagem, com placas numeradas; 

• Verificar as condições de impermeabilização do piso do pátio e das juntas de 

dilatação; 

• Promover a poda da vegetação no entorno do pátio de compostagem, a fim de 

evitar qualquer sombreamento; 
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• Testar o funcionamento e substituir, caso necessário, a torneira e mangueira 

que abastecem o pátio de compostagem.  

• Verificar a umidade das leiras. Havendo excesso de umidade, adicionar palha 

ou materiais fibrosos, cobri-las com uma camada fina de composto maturado 

e, em período chuvoso com lona.  

• Promover a aeração a cada reviramento na frequência de 3 em 3 dias. Se o 

material estiver muito compactado, adicionar material fibroso, aumentando os 

vazios; 

• Eliminar as moscas, cobrindo as leiras novas com uma camada de composto 

maturado e dedetizando as canaletas; 

• Ler e anotar a temperatura diária das leiras até completar o ciclo de 120 dias 

de compostagem; 

• Atentar para a presença dos nutrientes essenciais aos processos. Quanto mais 

diversificado for o resíduo orgânico que compõem a leira, mais diversificados 

serão os nutrientes e, consequentemente, a população microbiológica, 

resultando em uma melhor eficiência na compostagem; 

• Garantir o tamanho de até 5cm das partículas a compostar; 

• Retirar qualquer vegetação produzida nas leiras; 

• Limpar os ralos e as canaletas de drenagem; 

• Retirar durante os reviramentos os inertes presentes nas leiras; 

• eficiência na compostagem; e 

• Impedir o armazenamento de resíduos e sucatas no pátio. 

Por fim, ressalta-se que a UC deve prever a implantação de equipamento “peneira 

rotativa” que tem como objetivo segregar o composto dos possíveis materiais não-

orgânicos (inertes) presentes nas leiras, conforme aponta a Figura 106. 
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Figura 106 – Ilustração esquemática destacando as “peneiras rotativas” de uma unidade de compostagem. 
Fonte: Elaborado de Gomes (2012). 

14.4.2.5 Área de Triagem e Transbordo com Unidade de Beneficiamento de RCC 

Considerando a necessidade de redução de disposição irregular de resíduos sólidos 

no município, bem como a demanda por soluções para a destinação ambientalmente 

adequada de RCC e RVol de pequenos e grandes geradores em Três Lagoas/MS, 

ressalta-se a importância da instalação da ATT com Unidade de Beneficiamento de 

RCC – Classe A no município, conforme prevista no Estudo de Modelagem para 

Estruturação de Área Disposição de Resíduos Inertes (PMTL, 2021d), englobando a 

responsabilidade de recebimento, triagem, armazenamento temporário dos materiais 

segregados, tratamento e/ou beneficiamento e posterior remoção para destinação 

ambientalmente adequada, observando normas operacionais específicas de modo a 

evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança, bem como a minimizar os 

impactos ambientais adversos. 

Ainda, tal infraestrutura trabalhará com a área de reservação de RCC que trata de 

local para a destinação dos RCC Classe A (concreto, alvenaria, solo e outros), 

resíduos inertes e madeiras trituradas, com objetivo de reservação que possibilite o 

uso futuro desses materiais.  

Desta forma, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS poderá incentivar atores 

privados a implementar esta infraestrutura e atuar no setor, ou estruturar o serviço 

prevendo a cobrança dos usuários classificados como grandes geradores. Ainda, a 

administração municipal deve sempre prezar pela saúde pública ambiental e pelo 

princípio da precaução. Portanto, caso não exista interesse do setor privado em atuar 

no manejo de RCC, cabe à Prefeitura Municipal oferecer soluções, prevendo a 

cobrança dos grandes geradores (estes responsáveis por todo o gerenciamento dos 
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RCC gerados), propiciando qualidade de vida aos munícipes e maior garantia de um 

ambiente equilibrado para futuras gerações. 

Destaca-se que os descartes de pequenos volumes realizados por pequenos 

geradores de RCC (geralmente é estabelecido valores de, no máximo, 1,0 m³ diário 

por gerador), volumosos, resíduos de logística reversa e resíduos secos (recicláveis), 

ou seja, resíduos que normalmente não são coletados na coleta regular 

(convencional), deverão ser isentos de tal taxa de cobrança, de modo a evitar que 

esses resíduos sejam dispostos em locais inadequados. 

14.4.2.5.1 Localização  

O local escolhido para a implantação da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC 

possui área de 10.217,071 km², denominada de Buracão do Jupiá, está localizado nas 

coordenadas geográficas com latitude de 20°45’04” Sul e longitude de 51°40’42” 

Oeste (Figura 107). Tal local já possui os estudos de licenciamento ambiental 

elaborados para a implantação e operação da ATT com Unidade de Beneficiamento 

de RCC, realizados em 2021, porém ainda não possui a licença de implantação e de 

operação do empreendimento.  



ESTUDO DE MODELAGEM PARA ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 
INERTES 

346 

 
Figura 107 - Localização e acesso à área do Buracão do Jupiá, local escolhido para o funcionamento da 
ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A. 
Fonte: Autores. 

14.4.2.5.2 Licenciamento Ambiental  

No Estado, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) atua como 

órgão licenciador das atividades potencialmente causadoras de impactos ambientais, 

ao passo que a Resolução SEMADE nº 9/2015, e suas alterações (Manual de 

Licenciamento do Imasul), elencam as normas aplicáveis ao procedimento de 

licenciamento dessas atividades. 
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Nesse aspecto, ganha relevância o Termo de Cooperação Técnica nº 002/2020, 

firmado entre o município de Três Lagoas/MS e o Imasul, visando uma maior 

integração da gestão ambiental. Nos termos da cláusula 2ª, 2.1.2, V, do referido 

documento, o ente munícipe fica autorizado a:  

Proceder ao licenciamento e à fiscalização dos empreendimentos e das atividades de 

impacto ambiental local de acordo com a lista de atividades descrita no Anexo Único 

deste Termo de Cooperação Técnica e outras estabelecidas pelo Município. 

A saber, dentre as atividades elencadas pelo referido Anexo Único, no rol das 

relacionadas ao Saneamento, consta expressamente a estruturação de “Unidade de 

Processamento ou Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição – 

Classe II-B”, bem como de “Aterro para Resíduos de Construção Civil e Demolição – 

Classe II-B (inertes)”. 

No mais, em que pese a descentralização do processo de licenciamento em favor do 

município, subsiste a necessidade de observância de todas as normas, procedimentos 

e estudos usualmente requeridos no procedimento de licenciamento, conforme 

preconizado no Manual de Licenciamento do Imasul. 

Logo, justamente em razão da aplicabilidade dos ditames preceituados pelo citado 

Manual de Licenciamento, existirá a necessidade de serem realizados diferentes 

estudos ambientais, consideradas as particularidades intrínsecas de cada atividade a 

ser desenvolvida no âmbito do empreendimento ora proposto.  

A fim de ilustrar essa coexistência de demandas, o Quadro 59 minudencia a 

correlação entre os diferentes estudos ambientais exigidos para cada uma das 

atividades abarcadas pela infraestrutura proposta. 
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Quadro 59 – Estudos ambientais requeridos conforme as distintas atividades realizadas na ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A. 

Atividade Categoria* 
Atividade segundo o manual 

De licenciamento 
Estudos ambientais Tipo de 

licença CA RAS PBA PE PAM PTA RTC 

Aterro de reservação de RCC - 
Classe A 

II 

Aterro para Resíduos de Construção Civil e 
Demolição – Classe II-B (Inertes) (Cód. 
7.12.1). 
Havendo Unidade de Beneficiamento de 
Resíduos, integrada, poderá ser licenciada 
no mesmo processo. 

       LP / LI / LO 

Beneficiamento de RCC - 
Classe A (Materiais e Solos) 

II 

Unidade de Processamento ou 
Beneficiamento de Resíduos da Construção 
Civil e Demolição - Classe II-B (Inertes) 
(Cód. 7.20.1). 

       LP / LI / LO Beneficiamento de RCC - 
Classe B (Madeiras) e RVol – 

Madeiras em peças 

Compostagem de podas e 
resíduos verdes 

I 

Sistema de Compostagem Simples para 
Resíduos Sólidos Orgânicos - Classe II-A 
(Não inertes) com capacidade de 
recebimento de até 20 ton/dia (Cód. 7.18.1). 

       LIO 

Armazenamento de resíduos 
recicláveis 

(RCC – Classe B) I 
Ecopontos de Resíduos Não Perigosos 
(sem o recebimento de embalagens de 
fitossanitários) (Cód. 7.21.1.a). 

       LIO 
Armazenamento de gesso 

(RCC – Classe B) 
Armazenamento de resíduos 

eletroeletrônicos 

I 

Ecopontos de Resíduos Perigosos 
(pilhas/baterias, lâmpadas, eletro 
eletrônicos e seus componentes, óleo de 
cozinha, óleo lubrificante e suas 
embalagens etc.) (Cód. 7.21.1.b). 
(sem o recebimento de embalagens de 
fitossanitários) 

       LP / LI / LO Armazenamento de resíduos 
perigosos 

(RCC – Classe D) 

Fonte: Autores, a partir de SEMADE (2015). 
Nota 1: * Segundo a Resolução SEMADE nº 9/2015, a categoria I refere-se à atividade considerada efetiva ou potencial causadora de pequeno impacto ambiental; e a categoria II refere-se à atividade 
considerada efetiva ou potencial causadora de médio impacto ambiental (SEMADE, 2015). 
Nota 2: CA: Comunicado de Atividade; RAS: Relatório Ambiental Simplificado; PBA: Plano Básico Ambiental; PE: Projeto Executivo; PAM: Plano de Auto Monitoramento; PTA: Proposta Técnica 
Ambiental; RTC: Relatório Técnico de Conclusão; LP: Licença Prévia; LI: Licença de Instalação; LO: Licença de Operação; LIO: Licença de Instalação e Operação. 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

349 

Além do exposto no Quadro 59, deve-se atentar aos demais instrumentos de 

planejamento municipais, como o Plano Diretor (Lei Municipal nº 2.083/2006 e 

alterações posteriores), que exigem estudos prévios para o licenciamento de 

empreendimentos em determinadas localidades da sede urbana, bem como eventuais 

alterações ou solicitação de outros estudos em termos mais restritivos, durante o 

processo de licenciamento. 

De toda forma, recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS (PMTL) 

protocole o pedido de licenciamento integrado, junto ao órgão ambiental competente, 

de todas as atividades previstas, solicitando a LP, seguida da LI e LO, 

respectivamente. 

Esse processo encontra respaldo no Art. 15 da Resolução SEMADE nº 9/2015, que 

admite a apresentação de requerimento destinado ao licenciamento ambiental 

integrado de atividades diferentes desenvolvidas numa mesma área ou ainda 

atividades desenvolvidas em áreas distintas e que sejam complementares entre si, 

desde que pertencentes a mesma pessoa física ou jurídica. 

Nesse sentido, o Art. 12 da mesma resolução supramencionada dispõe que no 

licenciamento integrado o detentor de LP poderá requerer isoladamente o 

licenciamento subsequente de uma ou mais atividades constantes, ou ainda, a 

emissão de tantas quantas forem as Licenças isoladas para os componentes de um 

sistema integrador, bastando que formalize procedimento próprio instruído com os 

documentos. 

Assim, quando do protocolo junto ao órgão ambiental competente, a Prefeitura 

Municipal deverá apresentar os 7 (sete) estudos previstos no Quadro 59, podendo 

elencar num mesmo estudo as atividades para as quais ele é solicitado – por exemplo, 

o PAM abordará o automonitoramento das atividades de: i) Aterro para Resíduos de 

Construção Civil e Demolição – Classe II-B (Inertes); ii) Unidade de Processamento 

ou Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição - Classe II-B 

(Inertes); e iii) Sistema de Compostagem Simples para Resíduos Sólidos Orgânicos - 

Classe II-A (Não inertes) com capacidade de recebimento de até 20 toneladas por dia. 
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14.4.2.5.3 Aspectos Construtivos 

Este subcapítulo apresenta as orientações gerais e preliminares para a readequação 

da área do Buracão do Jupiá com o objetivo de implantar a ATT com Unidade de 

Beneficiamento de RCC, com o encerramento da prática de disposição final 

inadequada dos resíduos sólidos e a mitigação dos passivos ambientais na área. As 

etapas, previamente definidas, poderão ocorrer consecutivamente ou paralelamente, 

conforme elencadas no Quadro 60. 

Quadro 60 – Concepção geral das etapas previstas para a preparação da área do Buracão do Jupiá para a 
implantação da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A. 

ETAPA DESCRIÇÃO 

Serviços preliminares 

Este serviço envolverá a remoção da camada vegetal, remoção, transporte, 
descarga dos resíduos e solos espalhados em áreas adjacentes e a separação 
dos resíduos que continuarem sendo recebidos, por período provisório, como 
entulho, galhada e podas, em setorizações específicas na área. 

Isolamento da área do Buracão 

do Jupiá 

Serão implantados e/ou restaurado os cercamentos de todo o perímetro da 
área, construção de muro, a instalação de portão de entrada, bem como a 
implantação de cortina arbórea.  

Readequação da guarita13 

provisória de acesso 

Trata da execução de obra de reforma da estrutura existente no local de forma 
a garantir que esta tenha as condições mínimas para funcionar como guarita 
provisória com o controle de acesso à área. 

Vias de acesso e sinalização 

Serão construídas, em cascalhos ou de resíduos da construção civil 
beneficiados, vias de acessos internas na área que deverão ser devidamente 
sinalizados e prever adequado sistema de drenagem superficial de águas 
pluviais. 

Retaludamento, conformação 

geométrica e selagem no 

maciço de resíduos 

Os resíduos dispostos na área do maciço deverão ser manejados (corte e 
aterro) prevendo o retaludamento em toda a extensão, de maneira a 
proporcionar estabilidade ao maciço. Evitando problemas de desestabilização 
e deslizamentos. 

Na execução do retaludamento deverá ser realizada a confirmação geométrica 
e deverá ser prevista a selagem do maciço. 

Retaludamento e conformação 

geométrica dos barrancos 

existentes no interior da área 

do Buracão do Jupiá 

Os limites leste e norte da área, bem como as proximidades da edificação 
existente do local (limite sul), precisarão de intervenções buscando a 
estabilidade e proteção dos taludes existentes. Para isso, serão executados o 
retaludamento e a conformação geométrica dos barrancos existentes. 

Instalação de área de avanço 

físico do maciço prevendo a 

continuidade do recebimento 

de resíduos inertes por período 

restrito, até o encerramento da 

disposição inadequada no 

Buracão do Jupiá 

A municipalidade deverá operar, adequada e provisoriamente, uma porção da 
área do Buracão do Jupiá para continuidade de recebimento de resíduos 
inertes, de maneira ordenada e com controle operacional, até a implantação de 
solução definitiva para a destinação desses resíduos em Três Lagoas/MS e 
posterior encerramento definitivo da disposição inadequada no Buracão do 
Jupiá. 

Sistema de drenagem 

superficial de águas pluviais 

Instalação de estruturas para a captação ou interceptação e remoção de águas 
pluviais de estradas, ruas e áreas adjacentes em que ocorra o escoamento 
superficial. As águas superficiais serão captadas e conduzidas para 
reservatório de infiltração. 

 
13 A estrutura da guarita também será utilizada pela Prefeitura Municipal para o controle de entrada do Ecoponto previsto pela 

administração pública municipal. 
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ETAPA DESCRIÇÃO 

Sistema de drenagem de 

percolados e de gases 

O Buracão do Jupiá, historicamente, já recebeu outras tipologias de resíduos, 
bem como continua a receber RV oriundos dos serviços públicos e privados de 
capina, roçada e poda, que em sua decomposição geram matéria orgânica. 
Portanto, torna-se necessária a drenagem de percolados e de gases oriundos 
da decomposição anaeróbia da matéria orgânica de origem vegetal, mesmo 
que em baixas taxas de geração. 

Plano de Monitoramento 

Ambiente da Água 

Deve-se prever o monitoramento da área do Buracão do Jupiá, envolvendo um 
conjunto de análises visuais, físicas, químicas e biológicas, principalmente 
pelos poços de monitoramentos já instalados no local. 

Guarita nova com balança 

rodoviária 
A nova guarita servirá para o controle de entrada de pessoas e veículos, bem 
como para a pesagem de resíduos a ser feita via balança rodoviária. 

Edificação administrativa e de 

apoio 
Local de apoio se concentrará as atividades gerais técnico administrativas 
voltadas à ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC. 

Oficina 
Local de assistência da frota de máquina e veículos utilizados na implantação 
e operação da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC. Contará com área 
para lubrificação, manutenção, lavagem, e demais área de apoio. 

Tanque de combustível 

Dentre as estruturas de apoio da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC, 
deve-se prever a instalação de um reservatório de armazenamento de 
combustível (tanque metálico aéreo) com capacidade de 5.000 litros (5 m³), com 
a instalação conforme a NBR 15.461:2007, em local impermeabilizado e bacia 
de contenção, para o abastecimento da frota de máquinas e veículos utilizados 
na implantação e operação da unidade. 

Fonte: PMTL (2021). 

A ATT com Unidade e Triagem e Beneficiamento de RCC – Classe A, contará com 

diferentes setores de infraestrutura, para os quais os resíduos serão encaminhados 

de acordo com sua composição, sendo as seguintes setorizações: 

• Unidade de triagem e beneficiamento de RCC – Classe A 

• Galpão de armazenamento temporário 

• Setor de tratamento de resíduos verdes 

A Usina de triagem e Beneficiamento de RCC – Classe A, estrutura planejada para o 

recebimento de materiais residuários da construção civil posterior triagem e 

beneficiamento, seguido da destinação ambientalmente adequada, observando as 

normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e 

a segurança, bem como minimizar os impactos ambientais adversos, segundo a 

NBR 15.112:2004.  

Tal infraestrutura trabalhará em conjunto com a área de reservação de RCC que trata 

de local para a destinação dos RCC Classe A (concreto, alvenaria, solo e outros), 

resíduos inertes e madeiras triturada, com o objetivo de reservação que possibilite o 

uso futuro desses materiais. 
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Diante do exposto, o Quadro 61 apresenta a caracterização de todos os espaços 

físicos (setores) estabelecidos para a Usina de Triagem e Beneficiamento de RCC 

Classe A. 

Quadro 61 – Setores da Usina de triagem e beneficiamento de RCC Classe A. 

SETORES ESPECIFIÇÕES 

Setor de recepção 

Neste setor serão conduzidas as atividades de recepção dos resíduos após a entrada pela 
guarita, com a pesagem dos veículos transportadores por meio de balança rodoviária, e a 
realização de inspeção prévia dos resíduos recebidos. Caso os resíduos estejam 
devidamente segregados, eles serão direcionados ao respectivo setor. 

Este setor contará com área de descarga dos veículos transportadores, onde serão 
formadas pilhas de resíduos recepcionados de maneira que sejam dispostas lado a lado, 
prescindindo de manejo mecânico. 

Setor de triagem e 

beneficiamento de 

RCC – Classe A 

Este setor contemplará o galpão de triagem e beneficiamento de RCC Classe A, no qual 
ocorrerão os processos de britagem, separação magnética e peneiramento dos resíduos 
de concreto, alvenaria, argamassa e outros, resultando na produção de agregados 
reciclados. 

Setor de 

reservação de RCC 

– Classe A e solos 

Neste setor, os agregados reciclados provenientes do beneficiamento de RCC da Classe A 
deverão ser armazenados possibilitando o seu uso futuro, segregados de acordo com sua 
granulometria e tipo de material (areia, brita 0, brita 1, brita 2, rachão e bica corrida). 

Este setor deverá aceitar única e exclusivamente os RCC de Classe A e Solos, que deverão 
ser dispostos em locais diferentes para os RCC e para os solos, buscando a viabilidade de 
reutilização ou reciclagem futura destes materiais, sendo dispostos em camadas 
sobrepostas, não permitindo o despejo pela linha de topo. 

Setor de 

processamento de 

madeira 

Este setor tem como responsabilidade o beneficiamento com trituradores de madeira. 

Fonte: PMTL (2021). 

O projeto do galpão de armazenamento temporário prevê a construção de 2 (dois) 

galpões para armazenamento preliminar dos resíduos provenientes do setor de 

recepção, eventualmente encontrados juntos a outras parcelas de RCC e RVoç, tais 

como os resíduos recicláveis, volumosos, gessos e resíduos perigosos. Para tais 

resíduos deverá ser promovida a concretização a concretização efetiva do respectivo 

sistema de logística reversa, conforme preconizado pela PNRS. Além disso, nessa 

estrutura promover-se-á o armazenamento dos resíduos perigosos recebidos no 

empreendimento, isto é, os RCC da Classe D – Perigosos, tais como resíduos 

contaminados com thinner e borra de tinta.  

Os RCC Classe D deverão ser armazenados temporariamente em áreas específica 

coberta e protegida de intempéries, conforme instruções da NBR nº 15.113/2004 

(ABNT, 2004c), para posterior encaminhamento e disposição final ambientalmente 

adequada, como em Aterros Classe I (também chamados de aterros de resíduos 

perigosos) ou outras formas adequadas de destinação admitidas pelos órgãos 

competentes. 
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Posteriormente, os resíduos passíveis de reciclagem e/ou reutilização poderão ser 

encaminhados a organizações de catadores de materiais recicláveis atuantes no 

município para sua triagem e comercialização, ou a indústrias de reciclagem ou outras 

formas de destinação. 

Já o setor de tratamento de resíduos verdes definido como conjunto de edificações e 

instalações destinadas ao beneficiamento e à recuperação dos resíduos verdes com 

a diminuição da quantidade deste material encaminhado para a célula de disposição 

final do aterro sanitário.  

A estrutura proposta para ser implantada na área do Buracão do Jupiá deve viabilizar 

a recuperação dos resíduos provenientes dos serviços públicos de capina, roçada, 

poda na manutenção de áreas verdes públicas e os restos de preparo de alimentos e 

restos de hortifrúti oriundos de feiras livres, bem como de parcela de grandes 

geradores que não aderirem a técnica de retenção através de compostagem in situ, 

caso as técnicas de tratamento utilizem para acelerar o processo. Destaca-se que, em 

virtude do possível aprimoramento de processos e procedimentos, poderá alterar a 

técnica de tratamento por alternativas tecnológicas inovadoras passíveis de serem 

conhecidas dos próximos anos.  

Neste sentido, o Quadro 62 apresenta a caracterização de todos os espaços físicos 

estabelecidos para o Setor de Tratamento de Resíduos Verdes. 

Quadro 62 – Subsetores do Setor de Tratamento de Resíduos Verdes. 

SETORES  ESPECIFICAÇÕES 

Subsetor de recepção 

e inspeção 

O subsetor de recepção e inspeção do Setor de Tratamento de Resíduos Verdes deverá 
prever a recepção e inspeção dos resíduos provenientes dos serviços públicos de 
capina, roçada e poda, bem como os resíduos orgânicos tipicamente caracterizados por 
“restos de preparo de alimentos” e “restos de hortifrúti” oriundos de mercados públicos 
e feiras livres. 

A inspeção objetiva identificar a qualidade dos resíduos verdes e orgânicos que chegam 
no setor, prevendo sempre que possível a retirada de resíduos indesejáveis no processo 
(resíduos inertes: plásticos e outros resíduos secos de grandes dimensões), podendo 
inclusive a carga ser rejeitada caso as características não sejam adequadas ao processo 
de compostagem. 

Subsetor de 

preparação 

Após o processo de inspeção e triagem, os resíduos deverão passar para o processo 
de trituração que trata um pré-tratamento destinado a reduzir a granulometria dos 
resíduos sólidos, ou seja, para sua homogeneização que contribui para acelerar o 
processo de compostagem. Para a realização do beneficiamento dos resíduos será 
utilizado o equipamento triturador de galhos e resíduos orgânicos antes da mistura e da 
montagem das leiras. 

Pátio de compostagem 
No pátio de compostagem ocorram os processos de compostagem ativa e de maturação 
com a utilização do método de compostagem termofílica de leira estática com aeração 
passiva, que funcionará com a construção de leiras nas áreas pré-determinadas. 
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SETORES  ESPECIFICAÇÕES 

Subsetor de peneira e 

ensacamento  

No subsetor de peneira e ensacamento ocorrem os serviços de peneiramento do 
composto maturado através de equipamento adequado objetivando aumentar a 
qualidade do produto, agregar melhor valor de mercado, remover objetos indesejáveis, 
tais como: rochas, metais e vidros, separando a porção compostada de eventuais 
partículas não bioestabilizadas ou aglomeradas.  

Subsetor de 

estocagem e 

expedição 

O composto finalizado deverá ser encaminhado para o galpão onde ficará estocado até 
sua expedição, enquanto os materiais retidos nas peneiras deverão ser acondicionados 
e encaminhados para o aterro sanitário.  

Após o peneiramento, o composto é levado para o subsetor de estocagem e expedição 
para posteriormente revenda e/ou para utilização em áreas verdes. Pode ser previsto 
ensacamento do composto finalizando, facilitando seu manuseio. Ressalta-se que nesta 
infraestrutura deve-se prever a instalação de almoxarifado e depósito de ferramentas. 

Fonte: PMTL (2021). 

14.4.2.5.4 Aspectos Operacionais 

Os diferentes materiais que compõem os resíduos recepcionados na ATT com 

Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A serão submetidos a diferentes 

processos e/ou destinações dentro do empreendimento. Assim, buscando melhor 

visualização dos aspectos operacionais, a Figura 108 apresenta o fluxo dos resíduos 

na infraestrutura, em relação aos setores e procedimentos aos quais serão 

encaminhados. 
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Figura 108 – Fluxo dos resíduos recepcionados na ATT com unidade de beneficiamento de RCC – Classe A. 
Fonte: PMTL (2021).  
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Para a operacionalização da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A 

serão necessário maquinários e equipamentos específicos, objetivando o 

desenvolvimento das atividades. Dessa forma, o Quadro 63 elenca o maquinário da 

ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A, suas respectivas descrições 

e ilustração. 

Quadro 63 – Maquinário preciso para as atividades da ATT com Unidade de Triagem e Beneficiamento de 
RCC – Classe A. 

MAQUINÁRIO DESCRITIVO 

Retroescavadeira com 

rompedor 

 

Equipamento destinado a movimentação de terra, rochas, entulhos e materiais 
em geral, bem como para escavação, corte do solo e terraplanagem. Acoplada 
ao martelo rompedor, a retroescavadeira é capaz de realizar demolições de 
médio a grande porte, como de muros de alvenaria e/ou concreto, pisos de 
concreto armado, rochas, escadas, pilares, baldrames, calçada, dentre outros. 

Caminhão basculante  

(6 m³) 

 

Caminhão na configuração chassi-cabine de categoria médio (“toco”) 
implementado com carroceria aberta do tipo caçamba basculante (com 
capacidade de 6 m³), acionada por tomada de força e sistema hidráulico e 
pneumático comandado do interior da cabine. 

Balança rodoviária 

 

Balança rodoviária eletrônica para pesagem de veículos aprovada pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e em conformidade 
com as normativas vigentes. 

Alimentador vibratório 

 

Máquina destinada à alimentação mecanizada do britador, combinando 
separação e alimentação em uma única operação, eliminando a necessidade de 
uma pré-classificação, além de permitir uma maior eficiência do britador. 

Consiste em um funil de chapa, altamente reforçado, apoiado num chassi, que 
se destina a receber a carga de pedras, e de uma plataforma vibratória inclinada 
que impulsiona o material ao britador. 

O movimento vibratório é provocado por um eixo excêntrico devidamente 
posicionado. 

Esteira transportadora 

 

Esteira transportadora que permite a deslocação contínua de resíduos, sobre um 
transportador horizontal ou inclinado. A face superior da esteira transportadora 
fica em contato direto com o resíduo transportado e a face inferior em contato 
com os elementos mecânicos do transportador. 

Esteira transportadora de 

triagem 

 

Esteira transportadora mecanizada para a catação manual de resíduos, 
contendo correia, abas laterais, roletes em tubo de aço galvanizado com 
rolamento e vedação, pés de borracha antivibração, pintura eletrostática e 
controlador de velocidade. 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

357 

MAQUINÁRIO DESCRITIVO 

Transportadores de correia 

(conjunto de correias) 

 

Conjunto de transportadores de correias, que consistem em duas ou mais polias 
que movimentam superfícies nas quais os resíduos processados serão 
transportados até os silos de armazenagem de acordo com sua granulometria. 

Britador de mandíbula 

 

Britador do tipo “mandíbula”, cuja finalidade é triturar o material reduzindo-o a um 
tamanho pequeno o suficiente para que possa ser transportado por correias 
transportadoras até o próximo estágio de britagem. 

Contém uma mandíbula móvel montada em um queixo que realiza um 
movimento recíproco, enquanto a mandíbula fixa permanece estática, de forma 
que quando o material passa entre as duas mandíbulas, estas trituram as rochas 
grandes em pedaços menores. 

Peneira vibratória 

 

Peneira equipada com diferentes decks de peneiramento, com quadros laterais 
de apoio das telas (formadas por fios metálicos em aço, com bordas recurvadas, 
tencionadas lateralmente, fixadas por chapas viradas em forma de ganchos e 
parafusadas nas chapas laterais da peneira). 

A vibração é obtida por meio de eixo concêntrico, apoiado em rolamentos 
autocompensadores de rolos e colocados em mancais retificados, lubrificados a 
graxa e protegidos por sistema de labirintos e retentores. 

Esteira magnética 

 

Eletroimã de correia cruzada que, após a saída dos materiais do rebritador de 
mandíbula e previamente ao peneiramento, separará os metais ferrosos não 
triados manualmente para posterior encaminhamento ao setor de 
processamento de recicláveis. 

Trator de esteira 

 

Trator de esteiras, com potência de 150 HP, peso operacional de 16,7 ton., com 
roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. 

Picador de madeira 

 

Picador de madeira para triturar madeiras limpas sem pregos, troncos e galhos 
de até 2” com capacidade de produção de aproximadamente 1,5 a 2,5 toneladas 
por hora. 

Afiador de facas 

 

Máquina para retificar/afiar facas e lâminas de corte. Equipamento indispensável 
para a qualidade do material processado, uma vez que facas afiadas 
periodicamente garantem o melhor desempenho e economia, evitando custos 
extras e paradas no equipamento de corte (picador de madeira). 

Jogo de facas 

sobressalente 

 

Conjunto de facas presentes no picador que transforma a madeira processada 
em pequenos fragmentos denominados cavacos. 

Detector de metais 

 

Equipamento cujo objetivo é a detecção de pregos, parafusos e/ou outros metais 
que porventura estejam junto às madeiras em processamento. 
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MAQUINÁRIO DESCRITIVO 

Tambor magnético 

 

Tambor com circuito magnético "cruzado". Conta com um campo magnético 
permanente que cobre uniformemente toda a largura do tambor para garantir a 
remoção de metais, como pregos e outros. 

Triturador de galhos 

 

Triturador de galhos autopropelido com capacidade de triturar galhos com até 20 
cm de diâmetro com motor a combustível e eficiência de trabalho de 8 a 11 
metros cúbicos por hora. 

Peneira rotativa 

 

Peneira elétrica rotativa capaz de peneirar grandes quantidades de composto 
orgânico, terra, areia e cavacos. A entrada do equipamento para abastecimento 
do material é totalmente aberta, facilitando a alimentação da peneira por não 
possuir o eixo central. Ao entrar na peneira, o material processado é separado 
de impurezas. O composto peneirado é ideal para o enriquecimento do solo, 
podendo ser utilizado como adubo em jardins, canteiros e hortas. 

Fonte: PMTL (2021). 

14.4.2.6 Ecopontos 

Considerando a necessidade de redução de pontos de disposição irregular de 

resíduos sólidos no município, bem como a demanda por soluções para a destinação 

ambientalmente adequada de RCC e RVol de pequenos geradores, ressalta-se a 

importância da instalação de uma rede de Ecopontos no município. 

Os Ecopontos são instalações públicas de uso gratuito pela população, que funcionam 

como locais intermediários para o descarte de pequenos volumes de resíduos que 

normalmente não são recolhidos pela coleta regular municipal. Complementarmente, 

essas áreas são destinadas a receber as cargas oriundas de quantidades 

transportadas por veículos particulares ou pequenos veículos de agentes informais – 

carroceiros e coletores autônomos (PINTO, 1999). 

Assim, os Ecopontos têm como principal objetivo conferir soluções para a destinação 

ambientalmente adequada de pequenos volumes e atender os pequenos geradores, 

evitando que resíduos sólidos urbanos sejam dispostos em locais inadequados. A 

Figura 109 apresenta exemplos de Ecopontos. 

a b 
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Figura 109 – Ecopontos instalados em Campo Grande/MS. 
Fonte: SOLURB (2022). 

Destaca-se que a implantação do Ecoponto só será realizada após a implementação 

e operação adequados da ATT com Unidade de Triagem e Beneficiamento dos RCC 

– Classe A, e deve ocorrer de forma gradativa, concomitantemente com dois outros 

processos: o primeiro dedicado à recuperação dos locais de disposição irregular de 

resíduos e o segundo dedicado à promoção da educação ambiental e divulgação 

continuada e transformadora, seguida de fiscalização eficiente, com vistas à alteração 

de cultura e adesão de toda a população ao compromisso com a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos. A implantação gradativa e monitorada dos 

Ecopontos facilita uma melhor análise das possibilidades de otimização da distribuição 

das unidades e a consequente redução dos investimentos. 

Para a concepção dos Ecopontos, é necessária a elaboração de projetos de 

engenharia e arquitetura, observadas as normatizações da ABNT NBR 15.112:2004, 

por profissional tecnicamente habilitado, além de estudos ambientais e licenciamento 

ambiental, conforme exigências do órgão ambiental competente. 

Diante do exposto, os próximos subitens apresentam as principais diretrizes técnicas 

que devem ser consideradas na implantação e construção de tais instalações 

públicas. 

14.4.2.6.1 Aspectos locacionais  

Para determinar os locais para a implantação destas estruturas devem ser analisadas 

as “áreas de influências de captação de resíduos”, que são áreas de características 

homogêneas com dimensões que permitam o deslocamento dos pequenos geradores 

e coletores em seu perímetro até o respectivo Ecoponto. De tal modo, inibindo o 

despejo irregular dos resíduos pela facilidade conferida à sua entrega num local para 
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isso designado e tentado implantá-los no centro geométrico da “área de influência” e 

de forma abranger um número de pessoas próximas a estrutura (PINTO; GONZÁLES, 

2005). 

Um dos fatores utilizados para determinar a localização dos Ecopontos e sua área de 

influência foi a capacidade de deslocamento dos pequenos coletores (equipados com 

carrinhos, carroças e outros pequenos veículos) em cada viagem de, no máximo, 

2,0 (dois) km.  

Dentre outros fatores que devem ser considerados para a determinação do melhor 

local para a implantação dos Ecopontos são a declividade, a densidade demográfica, 

a população residente e a renda mensal média. A declividade da região é analisada 

para que os geradores e coletores não sejam obrigados a subir ladeiras íngremes, 

como os veículos carregados para realizar o descarte dos resíduos, o que não ocorre 

na sede urbana de Três Lagoas/MS por ser uma área plana.  

Tendo em vista todo o exposto, evidencia-se que o município de Três Lagoas/MS 

necessitaria de pelo menos 6 (seis) Ecopontos na sede urbana. A implantação deve-

se priorizar as áreas mais adensadas e com maior demanda.  

14.4.2.6.2 Licenciamento Ambiental  

No processo de elaboração dos projetos executivos para construção do Ecoponto, a 

fase de elaboração do Projeto Básico contempla os documentos técnicos 

complementares exigidos para o licenciamento ambiental do empreendimento. Assim, 

o licenciamento ambiental das atividades técnicas do Ecoponto, conforme o Termo de 

Cooperação Técnica nº 02/2020 celebrado entre o IMASUL e o município de Três 

Lagoas/MS, pode ser realizado pelo sistema de licenciamento ambiental municipal.  

Enfatiza-se que é de grande importância o devido licenciamento ambiental das 

atividades, pois a implementação e operação sem as devidas licenças podem 

acarretar multas, interdições e/ou embargos. Para o licenciamento das estruturas dos 

Ecopontos (Ecoponto de resíduos perigosos - pilhas/baterias, lâmpadas, 

eletroeletrônicos e seus componentes, óleo de cozinha, óleo lubrificante e suas 

embalagens etc.), deve-se realizar os seguintes estudos para a obtenção de Licenças 
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de Instalação e Operação (LIO) com as especificações sobre os resíduos que serão 

recebidos, conforme Resolução SEMADE nº 9/2015 (e alterações – código 7.21.1.b):  

• Proposta Técnica Ambiental (PTA); 

• Projeto Executivo (PE); e 

• Plano Básico Ambiental (PBA). 

Ressalva-se que após a conclusão da instalação da atividade, deverá ser apresentada 

o Relatório Técnico de Conclusão (RTC), antes do início da operação do Ecoponto.  

Por fim, deve-se realizar o Projeto Executivo que deve abranger a elaboração de cada 

um dos projetos específicos necessários (arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, 

dentre outros), elaboração de memórias de cálculo concernentes aos mesmos 

projetos, elaboração de memoriais e planilhas de especificações, quantificação e 

orçamento de todos os serviços, obras e equipamentos inerentes às instalações. 

Ressalta-se que é de fundamental importância a compatibilização dos projetos 

específicos entre si, com suficiente nível de detalhe para permitir sua adequada 

compreensão e execução. Deve conter ainda o cronograma físico e financeiro, bem 

como a explicitação dos responsáveis técnicos por sua elaboração e estar 

acompanhado das respectivas ART junto ao CREA ou RRT junto ao CAU.  

14.4.2.6.3 Aspectos construtivos  

De maneira geral, para a construção dos Ecopontos devem ser observadas as 

recomendações contidas na ABNT NBR 15.112:2004 que apresenta as diretrizes para 

projeto, implantação e operação de ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC e 

volumosos, sendo que para projeto e implantação deve-se considerar as condições 

específicas para pontos de entrega de pequenos volumes, contidas no escopo de tal 

dispositivo normativo. 

Desta forma, segundo a NBR 15.112:2004 os Ecopontos devem ser dotados de: 

• Portão e cercamento no perímetro da área de ocupação, construídos de forma 

a impedir o acesso de pessoas estranhas e animais; 
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• Anteparo para proteção quanto aos aspectos relativos à vizinhança, ventos 

dominantes, estética, como por exemplo: cerca viva arbustiva ou arbórea no 

perímetro da instalação; 

• Placa indicativa visível com identificação quanto às atividades desenvolvidas e 

quanto à aprovação do empreendimento; 

• Dispor de equipamentos de proteção individual e de combate a incêndio; 

• Ponto de iluminação e energia, de modo a permitir ações de emergência; 

• Sistema de controle de poeira, ativo tanto nas descargas como no manejo e 

nas zonas de acumulação de resíduos; 

• Dispositivo de contenção de ruído em veículos e equipamentos; e 

• Revestimento primário no piso das áreas de acesso, operação e estocagem, 

executado e mantido de maneira a permitir a utilização sob qualquer condição 

climática. 

Além das normatizações supracitadas, o presente PMSB recomenda que os 

Ecopontos contenham: 

• Guarita para controle de acesso e inspeção prévia dos resíduos; 

• Aproveitar, quando possível, o desnível do terreno, ou criar platô, para que a 

descarga dos RCC seja realizada diretamente no interior das caçambas 

metálicas. 

• Locais específicos para alocação de caçambas metálicas destinadas ao 

acondicionamento de RCC e alguns resíduos volumosos; 

• Baias para o acondicionamento de resíduos volumosos, caracterizados por 

móveis domiciliares, utensílios inservíveis, madeiras em peça, resíduos de 

podas e resíduos recicláveis de grandes dimensões; 

• Estrutura com big bag em suporte metálico para acondicionamento dos 

resíduos recicláveis de menores dimensões (papel, papelão, plástico, metal); e 

• Baia coberta para a destinação de resíduos de logística reversa (recomenda-

se que os resíduos de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes sejam 

armazenados em tambores e/ou bombonas), incluindo os eletroeletrônicos. 

Destaca-se que o Ecoponto pode e deve ser utilizado como alternativa para 

implantação ou expansão da coleta seletiva da parcela seca dos resíduos domiciliares 

gerados no município, promovendo assim resultados de maior alcance para os 
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investimentos destinados à implantação dessas instalações. Assim, frisa-se que o 

Ecoponto não é projetado para receber a parcela úmida (matéria orgânica e rejeitos) 

dos RSDC. 

Diante do exposto, a Figura 110 apresenta uma sugestão de leiaute típico de um 

Ecoponto, a partir de informações do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2010), 

contendo a identificação e a distribuição das infraestruturas e dispositivos de 

acondicionamento. Ressalta-se que as áreas necessárias para a instalação dos 

Ecopontos são da ordem de 200 a 600 m², devem ocupar áreas públicas ou áreas 

privadas cedidas em parceria ou ainda áreas alugadas ou arrendadas para tal 

finalidade, de preferência utilizando “retalhos de formato irregular” resultantes do 

arruamento urbano. As áreas públicas poderão ser bens dominiais, áreas 

institucionais subutilizadas ou ainda trechos de áreas verdes que se encontrem 

deterioradas, sem capacidade de exercer seu papel. 

 
Figura 110 – Leiaute típico de um Ecoponto, identificando a distribuição das estruturas de 
acondicionamento de resíduos. 
Fonte: Adaptado de MMA (2010). 

Para a universalização do atendimento à população e evitar a disposição irregular dos 

resíduos em lotes vazios e vias, recomenda-se a instalação de mais uma unidade de 

recebimento de resíduos, os Ecopontos com raio área de influência de 1,5 quilômetro. 

14.4.2.7 Aterro Sanitário 
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A instalação e operação de um aterro sanitário de maneira que atenda as 

preconizações legais envolve elevados investimentos. Além disso, um 

empreendimento do tipo, por questões técnicas quanto financeiras, deve ser 

estruturado preferencialmente para receber maiores quantitativos de rejeitos, uma vez 

que de tal fora garante-se um menor custo operacionalmente por tonelada e, virtude 

da escala. 

O município de Três Lagoas/MS deverá considerar, no longo prazo, a implantação ou 

a expansão do Aterro Sanitário Municipal, a implantação de Aterro Sanitário 

Consorciado, tendo em vista que a vida útil estimada do atual aterro é 2043. Isto é, a 

municipalidade deverá analisar a viabilidade econômica, financeira e operacional de 

um aterro sanitário municipal ou consorciado. 

Desta forma, o item a seguir elenca os aspectos construtivos e locacionais para a 

implementação de aterro sanitário. 

14.4.2.7.1 Aspectos Locacionais e construtivos 

Para a concepção da construção de um novo Aterro Sanitário deve-se levar em 

consideração os critérios que indicarão a melhor área para instalação, observando as 

recomendações da NBR 13.896:1997 que apresenta os critérios de projeto para aterro 

de resíduos não perigosos.  

Desta forma, o Quadro 64, Quadro 65 e Quadro 66 apresentam um compilado de 

recomendações gerais, com base em alguns critérios da norma supracitada, que 

devem ser considerados pela administração municipal de Três Lagoas/MS, caso 

viabilize a concepção de tal empreendimento. 
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Quadro 64 – Recomendações técnicas e legais para identificação de áreas favoráveis para construção de 
aterros sanitários. 

ITEM DESCRIÇÃO 

Uso do Solo 
As áreas devem estar fora dos limites das áreas de preservação ambiental e em 
uma zona em que o uso do solo seja compatível com as atividades de um aterro 
sanitário. 

Distância dos Corpos Hídricos As áreas não devem estar a menos de 200 metros dos corpos d’águas. 

Distância dos Núcleos 

Populacionais 
Deve ser avaliada a distância do limite da área útil do aterro a núcleos 
populacionais, recomendando-se que esta distância seja superior a 500 metros. 

Restrição para áreas sujeitas 

a inundações 
O aterro não deve ser executado em áreas sujeitas às inundações, em períodos 
de recorrência de 100 anos. 

Distância de Aeroportos 

Aterros sanitários são atividade consideradas com potencial atrativo de fauna, 
contudo utilizando as devidas técnicas de operação e de manejo, estas não se 
constituem em foco atrativo de fauna no interior da área de segurança 
aeroportuária (ASA), nem comprometem a segurança operacional da aviação. 

Profundidade do Lençol 

Freático 

A distância mínima para aterros sanitários com fundo impermeabilizado com 
geomembrana não poderá ser menor que 1,5 metros de solo insaturado entre o 
lençol freático e a membrana. 

Vida útil mínima 
É recomendável que as áreas permitam que o novo aterro sanitário tenha no 
mínimo 10 anos de vida útil. 

Ventos Predominantes 
A direção dos ventos não deve propiciar o transporte de poeiras ou odores aos 
núcleos habitacionais. 

Impermeabilidade Natural do 

Solo 

Recomenda-se que o solo da área selecionada tenha uma boa impermeabilidade 
natural a fim de reduzir a possibilidade de contaminação do aquífero. 
Preferencialmente o solo da área selecionada deve ser argiloso. 

Facilidade de Acesso para 

Veículos Pesados 

O acesso à área não deve ter curvas pronunciadas e deve contar com 
pavimentação de boa qualidade a fim de minimizar o desgaste dos veículos, bem 
como facilitar o seu livre acesso ainda que em períodos chuvosos. 

Disponibilidade de Material 

para Cobertura 
A área deve, de preferência, contar com a disponibilidade de material para a 
cobertura, a fim de assegurar o baixo custo de cobertura dos resíduos. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de ABNT (1997, 2010) e Brasil (2012). 

Nesse sentido, observa-se que a Portaria COMAER nº 150/GC3/2019 determina que 

a implantação de empreendimento que estiver em distância inferior aos limites 

especificados na Portaria COMAER nº 741/GC3/2018 e que apresentar técnicas 

adequadas para mitigar o efeito adverso poderá receber parecer favorável quando 

dentro da ASA de aeródromo privado.  

Esta portaria foi revogada pela Portaria COMAER nº 798/GC3/2020, que determina 

quando forem detectados pela Equipe de Gerenciamento de Risco de Fauna (EGRF) 

focos atrativos14 ou empreendimentos15 que estejam servidos de foco ou concorrendo 

 
14 Portaria 798/GC3/2020 define Atividade Atrativa de Fauna como atividades ou empreendimentos, tais como vazadouros de 

resíduos (ponto de descarte irregular de lixo, atividade clandestina de criação de animais, dentro outros) que servem de foco ou 

concorram para atração relevante de fauna no interior da ASA, comprometendo a segurança operacional da aviação. 

15 Portaria 798/GC3/2020 define Atividade com Potencial Atrativo de Fauna como atividades ou empreendimentos, tais como 

aterros sanitários e outros que manipulem material atrativo de fauna (matadouros) que, ao utilizarem técnicas de operação e de 

manejo apropriadas, não se constituem em foco atrativo de fauna no interior da ASA, nem comprometem a segurança operacional 

da aviação. 
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para a atração relevante de fauna, esse deverá comunicar oficial à autoridade 

municipal e à autoridade ambiental, para que medidas sejam adotadas com vistas à 

eliminação da atratividade das atividades/empreendimentos identificados como focos 

atrativos. 

Quadro 65 – Recomendações econômicas e financeiras para identificação de áreas favoráveis para 
construção de aterro sanitário. 

ITEM DESCRIÇÃO 

Proximidade Geométrica 

do Centro de Coleta 

É recomendável que a distância percorrida pelos veículos coletores (ida e volta) seja 
a menor possível a fim de reduzir o desgaste do equipamento e o custo do transporte 
de resíduos. 

Custo de Aquisição de 

área 
Se a área não for de propriedade municipal, a mesma deverá estar locada de 
preferência em área rural, de forma que o custo de aquisição seja o menor possível. 

Custo de Construção e 

Infraestrutura 

É importante que a área selecionada disponha de infraestrutura completa a fim de 
reduzir os gastos com abastecimento de água, coleta e tratamento de efluentes, 
drenagem de águas pluviais, energia elétrica e comunicação. 

Custo de Manutenção do 

Sistema de Drenagem 

A área selecionada deve ter um declive suave a fim de evitar a erosão do solo e 
reduzir os gastos de limpeza e manutenção dos componentes do sistema de 
drenagem. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Fagundes Varela (2014). 

Quadro 66 – Recomendações políticas e sociais para identificação de áreas favoráveis para construção de 
aterro sanitário. 

ITEM DESCRIÇÃO 

Acesso à área por trajetos com 

baixa densidade populacional 

O trânsito dos veículos constitui um transtorno para os habitantes das vias em 
que os veículos circulam. Desta forma, é recomendável que o acesso à área 
do aterro sanitário se dê por meio de locais de baixa densidade populacional. 

Aceitação da comunidade local 

É recomendável que não tenha ocorrido problemas entre a Prefeitura e a 
comunidade do local selecionado, organizações não governamentais ou meios 
de comunicação, pois qualquer indisposição com o Poder Público poderá gerar 
reações negativas à instalação do aterro. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Fagundes Varela (2014). 

Ainda, a Figura 111 apresenta uma ilustração esquemática apresentando um exemplo 

de sistema construtivo de uma célula de aterro sanitário, destacando alguns itens 

importantes que devem ser considerados, como a geomembrana de revestimento da 

célula onde será depositado os resíduos, o tubo para coleta de percolados e os drenos 

para captação dos gases gerados. 
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Figura 111 – Corte esquemático do sistema de uma célula de aterro sanitário. 
Nota: Os componentes apresentados na figura podem se modificar de acordo com o projeto executivo. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Importante ressaltar que o empreendimento deve contar com cercamento e controle 

de acesso, balança para controle quantitativo, sistema de drenagem e tratamento de 

gases e percolados, sistema de drenagem de águas pluviais, cortina arbórea e demais 

infraestrutura de apoio. Além disso, o empreendimento deve contar com todos os 

maquinários e equipamentos necessários para garantir a correta operação da 

atividade, bem como, com mão de obra qualificada.  

14.4.2.7.2 Identificação de Áreas Favoráveis para Disposição Final de Rejeitos 

A fim de subsidiar a administração municipal de Três Lagoas/MS na tomada de 

decisão para definição de áreas para a disposição final de resíduos sólidos urbanos 

(RSU), realizou-se a identificação de áreas favoráveis para esta atividade com auxílio 

de geotecnologia baseada na análise multicritério de fatores físicos, técnicos, legais e 

ambientais. 

A modelagem para identificação de áreas favoráveis para a instalação de aterros 

sanitários e demais infraestruturas necessárias ao adequado gerenciamento dos RSU 

compreendeu a integração em ambiente SIG de onze critérios, que foram divididos 

em dois grupos, conforme apresenta o Quadro 67. 
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Quadro 67 – Critérios restritivos e ponderáveis, utilizados na análise multicritério para identificação de 
áreas favoráveis de resíduos sólidos urbanos (RSU). 

GRUPO DEFINIÇÃO CRITÉRIOS 

Critérios 

restritivos 

Fatores que independentemente de sua integração 
com os demais critérios, geram ou desencadeiam 
restrições na utilização de determinada área para a 
disposição final de RSU, seja por sua ocupação, pelas 
características naturais ou devido a restrições legais. 

1. Declividade; 

2. Distância de coleção hídrica; 

3. Unidades de Conservação; 

4. Áreas inundáveis. 

Critérios 

ponderáveis 

Fatores cuja influência sobre a 
praticidade/favorabilidade de uma área à implantação 
de referente à disposição final de RSU é dependente 
da interrelação entre os demais critérios, podendo ser 
escalonado de acordo com suas características. 

5. Distâncias de aeródromos; 

6. Solos; 

7. Geologia; 

8. Distâncias de rodovias; 

9. Uso e ocupação; 

10.Áreas prioritárias; 

11.Distância de fontes geradores de 
RSU. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A partir do mapeamento elaborado foi possível estabelecer as áreas favoráveis, não 

favoráveis ou favoráveis com restrições, as quais são apresentadas espacialmente na 

Figura 112, a qual demonstra que 14,63% da extensão do município não é favorável 

para instalação de aterro sanitário, 38,68% são favoráveis com alguma restrição e 

somente 46,69% da área é favorável para instalação de tal tipologia de infraestrutura. 
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Figura 112 – Área favoráveis para implantação de aterro sanitário.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

14.4.3 Especificações Mínimas e Procedimentos Operacionais  

Neste tópico são descritas as especificações mínimas a serem adotadas para a 

estruturação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

destacando os serviços de coleta regular (convencional) e de coleta seletiva. Além 

disso, são apresentadas as regras gerais para o gerenciamento dos RLU, RV, RVol, 

RCC, RSS, RI, RSB e RLRO. 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

370 

Por fim, são apresentadas alternativas técnicas existentes para o tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos, considerando suas vantagens e 

desvantagens. 

14.4.3.1 Coleta regular (convencional) dos RSDC 

A coleta convencional consiste na coleta dos resíduos sólidos gerados em 

residências, estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de prestação de 

serviços que possuam características de resíduos domiciliares, conforme a Classe II 

- A, descrita na ABNT NBR 10.004:2004. Deste modo, nos subitens seguintes são 

abordados procedimentos operacionais e especificações mínimas quanto ao 

acondicionamento dos resíduos, atinentes aos quantitativos, bem como referentes à 

regularidade, frequência, horários, guarnições, veículos, setores e itinerários da 

coleta. 

14.4.3.1.1 Acondicionamento 

Acondicionar os resíduos sólidos domésticos significa separá-los para a coleta de 

forma sanitariamente adequada e compatível com o tipo e a quantidade de resíduos 

(SEDU; IBAM, 2001). O adequado acondicionamento desses resíduos propicia uma 

maior eficiência no procedimento de coleta e transporte, com o aumento da 

produtividade dos coletores, minimizando os riscos de acidentes, de proliferação de 

vetores e dos impactos visuais e olfativos. 

Compete ao gerador o acondicionamento adequado dos RSDC, sendo atribuições da 

administração pública a fiscalização, regulação e educação ambiental (Quadro 68). 

Portanto, os geradores devem respeitar os procedimentos e especificações mínimas 

abordados neste subitem. 

Quadro 68 – Responsabilidade do gerador e da administração municipal quanto ao acondicionamento de 
RSDC. 

GERADOR  PREFEITURA MUNICIPAL 

Acondicionamento adequado dos resíduos domiciliares, 
comerciais e de prestadores de serviços. 

Fiscalização, regulação e iniciativas de educação 
ambiental. Cabe também ao Poder Público disciplinar 
as formas de acondicionamento. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Desse modo, os recipientes utilizados no acondicionamento devem obedecer a 

requisitos mínimos de funcionalidade e de higiene, devendo ter um aspecto que não 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

371 

o torne repulsivo ou desagradável, podendo ser utilizados recipientes reutilizáveis e/ou 

descartáveis. 

Os recipientes reutilizáveis (bombonas, tambores, contêineres, outros) devem possuir 

um formato que facilite seu esvaziamento (sem aderência nas paredes internas e nos 

cantos), ser confeccionado em material resistente (plástico ou metal) e que evite 

vazamentos, ter alças laterais e tampas, além de capacidade máxima de 100 L, a fim 

de não dificultar a coleta. 

Os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço devem ser 

acondicionados em sacos plásticos com capacidade volumétrica máxima de 100 

(cem) litros e com peso máximo de 10 (kg), totalizando 40 (quarenta) quilogramas 

diários, respeitando os padrões estabelecidos na Lei Municipal nº 3.388/2018, e 

dispostos em lixeiras ou abrigo de resíduos para a coleta (convencional ou seletiva). 

Nos locais em que ocorre grande concentração de pessoas, ou seja, onde ocorre 

elevada geração de resíduos, tais como: condomínios, edifícios, centros comerciais, 

estabelecimentos comerciais, supermercados, indústrias, shoppings e outros, 

poderão ser adotados contêineres de maior capacidade, superior a 100 litros, com 

rodízios e que deverão ser basculantes, de modo a facilitar a coleta, desde que se 

conte com veículo coletor que possua dispositivo para realizar a basculação 

mecanicamente. 

Nas vias públicas e áreas com grande circulação de pessoas (regiões comerciais, 

próximas a órgãos públicos, praças, parques, dentre outros) deverão ser 

disponibilizados coletores padronizados confeccionados em plástico ou metal 

dispostos de acordo com espaçamento definido por estudo específico, com 

identificação clara da categoria de resíduo que poderá ser armazenado, de modo que 

sejam respeitadas as tipologias mencionadas. 

Assim, o Quadro 69 apresenta de maneira sintética as formas de acondicionamento 

recomendadas para o município de Três Lagoas/MS.  
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Quadro 69 – Formas de acondicionamento temporário de RSDC indicados para o município de Três 
Lagoas/MS. 

GERADOR TIPO DE RECIPIENTE ESPECIFICAÇÕES 

Pequeno 

Gerador 

Recipiente reutilizável 

• Devem possuir um formato que facilite seu esvaziamento, sem 
aderência nas paredes internas e nos cantos; 

• Ser confeccionado em material resistente e que evite vazamentos 
(plástico ou metal); 

• Ter alças laterais e tampas; e 
• Capacidade máxima de 100 L. 

Recipiente descartável 
• Sacos plásticos com capacidade volumétrica máxima de 100 L 

dispostos em lixeiras. 

Grande 

Gerador 

Abrigo de resíduos 

• Recomenda-se que seja construído em alvenaria e revestida em 
azulejo cerâmico na cor branca, piso com declividade de até 1% para 
o lado oposto a entrada, com instalação de ralo sifonado ligado à rede 
de esgotos. 

Contêineres basculantes 
• Superfície lavável, cantos arredondados, com rodízios e capacidade 

superior a 100 L. 

Logradouros 

Públicos 
Coletores públicos 

• Cores do programa; 
• Duas tipologias em recicláveis e não recicláveis (orgânicos e rejeitos); 
• Harmonia com a paisagem urbana e efetivamente propiciando a 

possibilidade de segregação na origem; 
• Em número suficiente para atender diversas regiões do município; 
• Instalados preferencialmente em: vias e logradouros públicos; Prédios 

públicos (Prefeitura Municipal escolas, posto de saúde, hospitais, 
dentre outros); Prédios particulares (agências bancárias, postos de 
combustíveis, escolas, supermercado, dentre outros); e Áreas 
Públicas de recreação (praças, ginásios, estádios, academia ao ar 
livre, dentre outros). 

Fonte: Autores; Três Lagoas (2018). 

Com relação aos coletores públicos, esses devem possibilitar a separação dos 

resíduos em secos (recicláveis) e úmidos (matéria orgânica e rejeitos), apresentar 

identificação clara de quais tipos de resíduos podem ser acondicionados e seguirem 

uma padronização que facilite a coleta (preferencialmente com capacidade de 

50 litros). 

Outra importante medida que deve ser 

adotada pela administração pública é a 

implantação de placas ou adesivos 

indicativos, objetivando a correta 

sinalização dos dispositivos de 

acondicionamento temporário (lixeiras) 

para que não haja equívocos no 

momento do descarte pelos habitantes. 

A Figura 113 ilustra uma recomendação 

do que deve conter nessas placas ou adesivos. 

Buscando a concretização da proposta, a administração pública e o prestador do 

serviço deverão realizar campanhas de sensibilização e educação ambiental para que 

 
Figura 113 – Recomendações de rótulo na 
identificação dos coletores seletivos públicos. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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os geradores adotem formas de acondicionamento temporário adequado, bem como 

para que os resíduos sejam acondicionados externamente apenas no horário próximo 

a coleta. 

14.4.3.1.2 Veículos e equipamentos 

Para a operacionalização da coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares e 

comerciais é necessária a disponibilidade de veículos coletores de tração mecânica 

para transportar os resíduos coletados até o local de disposição final ambientalmente 

adequada, sendo a escolha mais adequada aquela que equalizar os aspectos técnicos 

e operacionais, culturais, sociais e econômicos. 

Considerando os aspectos técnicos e operacionais 

para a execução do serviço de coleta 

convencional, deverão ser utilizados caminhões de 

categoria “médio” (toco) implementados com 

compactadores de resíduos (Figura 114). Este 

implemento permite o transporte de maiores 

volumes de resíduos em uma carga através da 

aplicação de pressão sobre os resíduos sólidos que ocasiona a redução dos índices 

de vazios e, consequentemente, o aumento da densidade aparente. 

Conforme mencionado anteriormente, o implemento do tipo compactador foi 

concebido portando dispositivo hidráulico para basculamento de contêineres 

metálicos e plásticos, facilitando a operação de recolhimento em localidades 

estratégicas do município caracterizadas por locais com maior geração de resíduos, 

de modo a fornecer maior agilidade na coleta.  

Destaca-se que os veículos de coleta devem ter condições satisfatória de uso, ou seja, 

não pode causar prejuízos à segurança e eficiência da coleta. Neste sentido, devem 

ser realizadas manutenções preventivas e periódicas nos veículos de coleta. 

A ABNT NBR 12.980:1993 estabelece como equipamentos de segurança para veículo 

coletor os seguintes itens: 

• Jogo de cones para sinalização, bandeirolas e pisca-pisca acionado pela bateria 

do caminhão;  

 

Figura 114 – Exemplo de caminhão 
toco com implemento compactador.  
Fonte: Autores. 
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• Duas lanternas traseiras suplementares; 

• Estribos traseiros de chapa xadrez, antiderrapante; 

• Dispositivo traseiro para os coletores de resíduos sólidos de segurarem; 

• Extintor de incêndio extra com capacidade 10kg; 

• Botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado 

da tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, nos dois 

lados; 

• Buzina intermitente acionada quando engatada a marcha ré do veículo coletor; e 

• Lanterna pisca-pisca giratória para a coleta noturna em vias de grande circulação. 

Desta maneira, os referidos equipamentos devem acompanhar todos os veículos 

designados para a coleta de resíduos sólidos. Ressalta-se que, em decorrências dos 

avanços tecnológicos ou em virtude de critérios operacionais distintos, poderão ser 

adotados equipamentos e máquinas com especificações distintas das sugeridas neste 

Plano, desde respeitadas a qualidade almejada dos serviços.  

14.4.3.1.3 Frequência e horário 

A coleta convencional de RSDC deve ter a regularidade como um princípio, uma vez 

que a sua eficiência está vinculada a este fator. Com a regularidade estabelecida, os 

residentes do município de Três Lagoas/MS se habituarão a dispor os resíduos 

somente nos dias e horários em que os veículos coletores passarão, para tanto a 

população deve ser informada e orientada antecipadamente. 

Desse modo, recomenda-se a consecução do calendário de coleta estabelecido pelo 

município de forma eficiente e pontual, de modo a cumprir a setorização existente e 

atender a sede urbana, distritos, assentamentos e a área rural (lixeiras rurais) 

conforme um cronograma pré-estabelecido. 

No que tange aos horários da coleta convencional, recomenda-se que nas primeiras 

horas da manhã ou no período noturno seja efetuada a coleta nas regiões centrais 

para evitar transtornos, principalmente aqueles relacionados com o tráfego. Já nos 

bairros estritamente residenciais, a coleta deve ser realizada preferencialmente 

durante o dia, pois é mais econômica e permite uma melhor fiscalização do serviço. 
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Caso opte-se pela coleta noturna, deverão ser consideradas algumas ações para 

evitar a perturbação da população pelos ruídos. Desta maneira, os funcionários 

deverão ser instruídos a não alterar a voz durante a coleta, o motor não deve ser 

levado à alta rotação para apressar o ciclo de compactação, devendo existir um 

dispositivo automático de aceleração, sempre operante. Deve-se, também, priorizar a 

aquisição de veículos modernos e silenciosos, reduzindo, assim, possíveis 

reclamações. 

Assim, o Quadro 70 apresenta a recomendação de frequências e período de execução 

para a coleta convencional de RSDC para cada área característica. 

Quadro 70 – Frequência e períodos recomendados para a coleta convencional dos RSDC por tipo de área. 

ÁREA CARACERÍSTICA FREQUÊNCIA (1) PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Sede municipal 

(áreas residenciais) 

Diária ou 

Alternada 

Diurno e/ou 

Noturno 
• A coleta diária deverá ser efetuada em áreas 

com grande adensamento populacional. 

Sede municipal 

(áreas comerciais) 
Diária Noturno 

• Observar as ações para evitar perturbações por 
ruídos. 

Distritos 2x na semana Diurno 
• • Dar prioridade à coleta nas segundas-feiras, 

quando há o maior acúmulo de resíduos, devido 
a geração do fim de semana. 

Feiras, festas, eventos 

musicais, exposições 

agropecuárias etc. 

Conforme 

demanda 

Imediatamente 

após a realização 

do evento 

• Programar a coleta com antecedência, a partir 
da agenda de realização dos eventos. 

Área rural e/ou 

Assentamentos 
1x na semana Diurno 

• Viabilizar Lixeiras Rurais e PEVs para 
acondicionamento dos resíduos nestas 
localidades; 

• Se for comprovada a inviabilidade econômico-
financeira da coleta nas áreas rurais, a 
frequência poderá ser alterada, desde que 
sejam adotados mecanismos salutares de 
armazenamento dos resíduos. 

Nota: (1) A frequência poderá ser alterada caso comprovada a insustentabilidade, mediante estudo de viabilidade econômico-
financeira. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Menciona-se que durante a semana é importante considerar 1 (uma) hora de intervalo 

para descanso e alimentação da equipe de coleta regular de RSDC. 

14.4.3.1.4 Guarnição (equipe) 

A guarnição de coleta pode ser definida como a equipe de um veículo coletor, 

geralmente constituída pelo motorista e coletores de resíduos. O número de 

funcionários por veículo coletor varia de 2 (dois) a 5 (cinco) na maioria dos municípios 

brasileiros. Para a definição da quantidade de trabalhadores por veículo, deve-se 

considerar as peculiaridades do município e da região a ser atendida pela coleta, 
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sendo recomendado no mínimo 3 (três) funcionários (um motorista e dois coletores) 

por veículo coletor e por turno de coleta. 

Os coletores e motoristas devem ter sua higiene e segurança assegurados pelo uso 

de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e por vacinas. Neste sentido, a NBR 

12.980:1993 estabelece como equipamentos mínimos de segurança os elencados na 

Figura 115. 

 
Figura 115 – Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) recomendado para a guarnição de coleta 
convencional em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da ABNT (1993). 

Ainda no que tange à saúde e segurança dos trabalhadores, o Quadro 71 destaca as 

vacinas especialmente indicadas aos coletores, recomendadas pela Sociedade 

Brasileira de Imunizações (SBIM), que também devem ser fornecidas para os 

receptores/ organizadores de resíduos. 

Quadro 71 – Vacinas especialmente indicadas para os coletores de resíduos, considerando os riscos 
ocupacionais da atividade  

VACINAS ESPECIALMENTE 
INDICADAS 

ESQUEMAS 

Tríplice viral (sarampo, 

caxumba e rubéola) 

É considerado protegido o indivíduo que tenha recebido, em algum momento da 
vida, duas doses da vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade, e com intervalo 
mínimo de um mês entre elas. Aplicar uma dose para indivíduos que receberam 
uma dose previamente; aplicar duas doses para os que ainda não receberam 
nenhuma dose da vacina ou com antecedentes vacinais desconhecidos. O 
intervalo mínimo de 30 dias entre as doses precisa ser respeitado. 

Hepatites 

A, B ou A e B 

Hepatite A: duas doses, no esquema 0 - 6 meses. 

Hepatite B: três doses, no esquema 0 – 1 - 6 meses. 

Hepatite A e B: três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses. A vacinação combinada 
contra as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada contra 
as hepatites A e B. 
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VACINAS ESPECIALMENTE 
INDICADAS 

ESQUEMAS 

Tríplice bacteriana acelular do 

tipo adulto (dTpa) 

Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dT (dupla do tipo 
adulto), a cada dez anos. 

Com esquema de vacinação básico para tétanoincompleto (menos de três doses): 
uma dose de dTpa(tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) a qualquermomento 
e completar a vacinação básica com uma ou duasdoses de dT (dupla bacteriana 
do tipo adulto) de forma atotalizar três doses de vacina contendo o 
componentetetânico. Em ambos os casos: na impossibilidade do uso da vacina 
dTpa, substituir a mesma pela vacina dT; e na impossibilidade da aplicação das 
outras doses com dT, substituir a mesma pela vacina dTpa completando três 
doses da vacina com o componente tetânico. 

Influenza (gripe) Dose única anual. 

Febre amarela 
Uma dose para residentes ou viajantes para áreas com recomendação da vacina 
(de acordo com classificação internacional e do MS). Reforços a cada dez anos, 
se essa condição se mantém. 

Raiva 
Para pré-exposição: três doses, a segunda sete dias depois da primeira e a 
terceira 14 a 21 dias depois da segunda. 

Febre tifoide 
Dose única da vacina polissacarídica capsular Vi, por via intramuscular ou 
subcutânea, para adultos e crianças a partir de 2 anos de idade. 

Nota: Devem ser observadas as contradições e recomendações médica. 
Fonte: Adaptado de SBIM/ANAMT (2018). 

O Quadro 72 apresenta a organização dos cargos para a mão de obra e a carga 

horária necessária para prestação do serviço de coleta convencional em Três 

Lagoas/MS, que deverá obedecer a jornada de trabalho recomendada de 44 horas 

semanais distribuídas nos seis dias da semana para a execução do serviço. 

Quadro 72 – Jornada de trabalho e funções necessárias para prestação do serviço de coleta convencional. 

CARGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TURNO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

Motorista Conduzir o veículo coletor dos resíduos domiciliares. 

Diurno 
Segunda-feira a Sábado  

(Início às 7h) 

Noturno 
Segunda-feira a Sábado  

(Início às 19h) 

Coletor 

Realizar as atividades de recolhimento dos resíduos 

devidamente acondicionados na fonte geradores 

durante os períodos diurnos e noturnos. 

Diurno 
Segunda-feira a Sábado  

(Início às 7h) 

Noturno 
Segunda-feira a Sábado  

(Início às 19h) 

Nota: A distribuição da mão de obra, bem como a carga horária necessária para execução da coleta convencional deverá sempre 
ser ajustadas as necessidades do atendimento planejado para o município portanto, caberá ao Poder Público Municipal fiscalizar 
o cumprimento das exigências trabalhistas na distribuição da jornada dos funcionários da coleta (seja nos casos de prestação 
direta ou indireta). Nesta distribuição devem ser considerados os expedientes realizados aos domingos e feriados.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que as funções previstas poderão ter variações no decorrer das atividades 

em virtude de reestruturações do prestador de serviço ou em busca do ganho de 

produtividade e qualidade dos serviços prestados. 

Outro aspecto importante refere-se à determinação do quantitativo de trabalhadores 

por função ou cargo, sendo fundamental para o correto dimensionamento dos 

serviços, bem como dos custos operacionais. Dessa maneira, primeiramente, devem 
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ser quantificados os veículos coletores necessários para realização do serviço de 

coleta convencional e, em seguida, a mão de obra. Logo, previamente a futuras 

contratações atinentes à coleta, o serviço deve ser devidamente projetado e 

esmiuçado, constando no Termo de Referência e nos orçamentos todas as 

particularidades que serão exigidas. 

14.4.3.1.5 Utensílios e Ferramentas 

Os veículos coletores deverão manter um conjunto de equipamentos de apoio a 

execução dos serviços, constituídos basicamente por recipiente térmico para água, 

pá quadrada, vassourão (Figura 116). Estes últimos utensílios conferem a 

possibilidade de recolhimento de eventuais derramamentos de resíduos que 

porventura venham a ocorrer durante a operação da coleta convencional de RSDC 

em Três Lagoas/MS. 

   

Figura 116 – Ferramentas e utensílios recomendados para apoio operacional da execução do serviço de 
coleta convencional de Três Lagoas/MS. 
Nota: (a) Vassourão; (b) Pá quadrada; e (c) Recipiente térmico para água (5L). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que os utensílios e ferramentas poderão ser alterados durante a execução 

dos serviços, devido às características encontradas em determinados locais e em prol 

da melhoria da produtividade e da ergonomia dos funcionários designados para as 

atividades. 

14.4.3.2 Coleta seletiva 

Segundo a PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010), a coleta seletiva é um de seus 

instrumentos e é definida como o recolhimento de resíduos sólidos previamente 

segregados conforme sua constituição ou composição (BRASIL, 2010b). Com isso, 

visando atingir as metas de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e 

as metas de redução de resíduos secos aterrados, a implementação da coleta seletiva 

é considerada uma ação essencial. 

a) b) c) 
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De acordo com o Decreto Federal nº 7.404/2010, a coleta seletiva deverá ser 

implantada pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, estabelecendo, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos, 

estendendo progressivamente à separação destes em suas parcelas específicas 

(BRASIL, 2010a). Ainda, o Art. 10 do referido decreto estabelece que os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos definirão os 

procedimentos para acondicionamento adequado e disponibilização dos resíduos 

sólidos objeto da coleta seletiva (BRASIL, 2010a).  

Isto exposto, este item objetiva apresentar as orientações técnicas recomendadas 

para o atendimento das determinações previstas na PNRS e seu decreto 

regulamentador, que deverão servir de base para tomadas de decisão na alçada 

municipal. Assim, os próximos subitens apresentam as recomendações gerais para a 

coleta seletiva, caracterizando as modalidades de operação recomendadas, a forma 

de segregação dos resíduos gerados, bem como os quantitativos dos serviços e 

recursos necessários. 

14.4.3.2.1 Modalidade de operação 

A definição da modalidade de operação da coleta seletiva deve se embasar nos 

recursos financeiros e de mão de obra existentes (envolvendo, preferencialmente, 

catadores de materiais recicláveis), bem como na aceitação da comunidade. Dentre 

as modalidades existentes, destacam-se três: “entrega voluntária”, “porta a porta” e 

“por organização de catadores de materiais recicláveis”. A preferência pela 

combinação dessas modalidades é justificada devido à minimização dos aspectos 

negativos (Quadro 73), uma vez que uma compensa a outra. 

Primeiramente, deve-se priorizar a prestação dos serviços através de organizações 

e/ou cooperativa de catadores de catadores de materiais recicláveis. Entretanto, para 

obtenção de uma maior eficiência e aceitabilidade pela comunidade, é interessante 

que se elabore um planejamento específico para a coleta seletiva, como um Plano de 

Coleta Seletiva (PCS), de forma que, em seu conteúdo, seja verificada a possibilidade 

da combinação desta modalidade, assim facilitando a adesão dos munícipes ao 

sistema de coleta diferenciada. 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

380 

Por fim, deve-se garantir a frequência e regularidade dos serviços, tendo em vista que 

o não cumprimento do planejado e divulgado faz com que a comunidade fique 

descrente com os serviços, inclusive podendo parar de contribuir. 

Quadro 73 – Modalidade de coleta seletiva. 

MODALIDADE DESCRIÇÃO 

Entrega voluntária 

(PEV) 

 

O próprio gerador deverá deslocar-se até um PEV, disponibilizado pela PMTL em locais 
de grande fluxo de pessoas (supermercados, postos de combustíveis, praças etc.) e 
depositar o material reciclável, previamente segregado, em recipientes específicos. 
Conforme horários predefinidos, o prestador de serviço (1) realiza a coleta. 

Aspectos Positivos: 

• Maior facilidade e menor custo de coleta; 

• Possibilita a redução de custos de coleta e transporte, com otimização de percursos e 
frequências, especialmente em bairros com população esparsa; 

• Em função do tipo de recipientes e estímulos educativos adotados, permite a separação 
e o descarte de recicláveis, por tipos, facilitando a triagem posterior. 

Aspectos Negativos: 

• Requer maior disponibilidade da população que deverá se deslocar até um PEV; 

• Suscetível a vandalismo (desde o depósito de lixo orgânico e animais mortos no interior 
do recipiente de coleta até a danificação de sua estrutura); 

• Exige manutenção e limpeza periódica; 

• Necessita, em alguns casos, de equipamento especial para coleta; e 

• Não possibilita a identificação dos domicílios e estabelecimentos participantes, 
dificultando a avaliação e mensuração da participação da comunidade ao programa. 

Porta a porta (PaP) 

 

O material reciclável, previamente segregado, é acondicionado pelo próprio gerador, para 
posteriormente ser coletado por veículo dimensionado para realizar tal tarefa ainda na 
porta da residência do munícipe, trazendo maior comodidade aos cidadãos. Esta 
modalidade deve ser executada por prestador de serviço (1) contratado pela PMTL ou 
diretamente por ela em parcelas crescentes do município e de forma escalonada. 

Aspectos Positivos: 

• Dispensa o deslocamento do cidadão até um PEV, o que influi positivamente quanto à 

participação na coleta seletiva; 

• Permite mensurar a participação da população no programa pela facilidade de se 
identificar os domicílios e estabelecimentos participantes; e 

• Agiliza a descarga nas Unidades de Triagem de Resíduos. 

Aspectos Negativos: 

• Exige maior infraestrutura de coleta, consequentemente maiores custos de operação 
(aumento de frota de veículos e recursos humanos); 

• Tende a apresentar custos mais elevados de coleta e transporte comparado com outras 
modalidades; e 

• Atrai a presença de maior número de catadores informais na região onde está 
implantada (questão social). 
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MODALIDADE DESCRIÇÃO 

Por organização de 

catadores de materiais 

recicláveis 

 

Grupos de trabalhadores organizados em cooperativas e/ou associações devidamente 
legalizados e contratados, recolhem o material em pontos geradores específicos e 
parceiros (grandes geradores, comércios e domicílios), previamente segregados por tipo. 
A coleta pode ser feita por carrinhos manuais ou por outros tipos de veículos da 
cooperativa. 

Aspectos Positivos: 

• Promove a inclusão social; 

• Gera emprego e renda; 

• Reduz o custo de coleta, transporte, triagem e destinação final de resíduos sólidos para 
a administração municipal; 

• Em relação às demais modalidades de coleta seletiva, apresenta maior independência 
e menor vulnerabilidade às descontinuidades da administração municipal; e 

• Quando organizadas em associações ou cooperativas, o município é priorizado nos 

processos de seleção de projetos para pleito de recursos federais. 

Aspectos Negativos: 

• Está direcionada para materiais com maior valor de mercado; 

• Apresenta elevado risco de acidentes, principalmente, quando os trabalhadores atuam 

sem equipamentos de sinalização de trânsito e de proteção individual; 

• Dificulta a mensuração da participação da população; e 

• Em alguns casos é explorada a mão de obra do trabalhador e/ou o trabalho infantil. 

Nota: (1) A coleta seletiva pode ser realizada por organização de catadores, caso seja esta a opção da municipalidade. Nesse 
caso, cumpre evidenciar que a contratação dessa pelo Poder Público é dispensada de licitação. 
Fonte: Elaborados pelos autores, a partir de Cempre (2014); Grimberg; Blauth (1998). 

No município de Três Lagoas/MS, a coleta seletiva é realizada na modalidade Porta a 

Porta (PaP) e Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Destaca-se que foram verificados 

31 (trinta e um) PEVs no município, sendo estes alocados em pontos estratégicos da 

sede urbana.  

14.4.3.2.2 Segregação dos resíduos gerados 

A segregação dos resíduos na fonte geradora consiste na primeira etapa do sistema 

de coleta seletiva. Para a realização dessa etapa existem basicamente três formas de 

segregação dos RSDC (Figura 117), devendo ser definidas aquelas que melhor se 

ajustem às necessidades e objetivos do município e, a partir disso, determinar o 

processo de operação da coleta seletiva. 
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Figura 117 – Formas de segregação dos resíduos sólidos para coleta seletiva, com destaque para a 
segregação binária recomendada para Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

A segregação binária, ou seja, a separação de resíduos secos (potencialmente 

recicláveis) e úmidos (matéria orgânica e rejeitos) é a que apresenta maior 

probabilidade de aceitação pelos cidadãos, uma vez que demanda menor quantidade 

de recipientes para acondicionamento, facilita a separação dos resíduos pela 

população e colabora para uma maior cooperação em virtude de sua simplicidade. 

Destaca-se que os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos deverão instituir, preferencialmente, em instrumento legal 

regulamentador e/ou normatizador, a separação em resíduos secos e úmidos e, 

progressivamente, estender à separação dos resíduos secos em suas parcelas 

específicas. 

Desta forma, a população três-lagoense deve ser orientada através de iniciativas e 

programas, objetivando a sensibilização socioambiental sobre a correta separação em 

resíduos recicláveis (secos) que devem ir para coleta seletivas e os úmidos (rejeitos 

e material orgânico) que devem ir para coleta convencional de RSDC. 
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14.4.3.2.3 Acondicionamento 

A qualidade da operação da coleta seletiva depende da forma adequada do 

acondicionamento dos resíduos secos em local, dia e horários estabelecidos pela 

gestão municipal, tendo a população participação importante e decisiva nesta 

operação. 

Considerando a segregação binária, os resíduos secos (papel, papelão, plásticos, 

metais e vidro) podem ser acondicionados em sacos plásticos, preferencialmente de 

cor diferenciada (sugere-se a cor verde), em caixas (tais como as confeccionadas em 

papelão) e outros meios, de modo que não dificultem a identificação para o coletor. 

A coleta seletiva na modalidade PaP, o cidadão deve dispor os resíduos secos 

segregados e devidamente acondicionados em local de fácil acesso aos coletores 

(garis), preferencialmente, em lixeiras, bombonas plásticas ou metálicas. Recomenda-

se que os resíduos secos sejam dispostos para coleta apenas no dia em que houver 

a coleta seletiva, evitando a atração de catadores informais. 

A entrega voluntária dos resíduos potencialmente recicláveis em PEVs também 

demanda que os recicláveis estejam devidamente acondicionados em sacos plásticos 

(não necessariamente em cor diferenciada) 

Uma ação que pode ser considerada pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS 

para estimular os munícipes com coleta seletiva PaP é a distribuição gratuita de 

sacolas plásticas de cor diferenciada em domicílios participantes da coleta seletiva, 

isto é, no momento da execução da coleta, os próprios coletores (garis) ao recolherem 

os resíduos secos acondicionados, disponibilizariam sacos plásticos (na mesma 

quantidade) para a residência participante, facilitando, fomentando e fortalecendo a 

continuidade do Programa. 
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14.4.3.2.4 Veículos 

 Para a operacionalização da coleta seletiva (PaP 

e PEVs) é necessária a utilização de veículos 

específicos para coletar e transportar os resíduos 

da fonte geradora até o local de triagem, 

adequados às características do município. Neste 

sentido, o presente PMSB recomenda para o 

município de Três Lagoas/MS a utilização de 

caminhões de categoria “médio” (toco) implementados com compactadores de 

resíduos (Figura 118). Este implemento permite o transporte de maiores volumes de 

resíduos em uma carga através da aplicação de pressão sobre os resíduos sólidos 

que ocasiona a redução dos índices de vazios e, consequentemente, o aumento da 

densidade aparente. 

Menciona-se que no município o serviço de coleta seletiva é prestado por meio de 

empresa privada, sendo utilizado 1 (um) caminhão toco com implemento compactador 

com capacidade de 8 toneladas.  

Destaca-se que, todos os veículos de coleta seletiva devem ter condições satisfatórias 

de uso, ou seja, não podem causar prejuízos à segurança e eficiência da coleta. 

Assim, recomenda-se a realização de manutenções preventivas e periódicas nos 

veículos coletores. 

14.4.3.2.5 Frequência e horário 

A frequência da coleta seletiva pode ser definida como o número de vezes na semana 

em que é realizada a remoção dos resíduos secos (potencialmente recicláveis) 

previamente segregados e acondicionados, com veículo, equipe e horário 

diferenciado da coleta regular (convencional de resíduos). Os principais fatores que 

podem influenciar a frequência da coleta seletiva são: a quantidade e o tipo de 

resíduos gerados, a distribuição da área urbanizada, a abrangência do serviço de 

coleta seletiva e as condições físico-ambientais (clima, topografia, entre outros). 

 
Figura 118 – Exemplo de caminhão 

toco com implemento compactador.  
Fonte: Autores. 
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Quanto ao horário, a escolha do turno (diurno e noturno) para execução do serviço de 

coleta seletiva, é necessário avaliar as vantagens e desvantagens, ponderando as 

condições específicas do município, conforme demonstra o Quadro 74. 

Quadro 74 – Vantagens e desvantagens da coleta seletiva diurna e noturna. 

HORÁRIO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Diurno 

• Possibilita melhor fiscalização dos serviços 
pelos munícipes e pelo titular do serviço; 

• Maior economicidade; e 
• Fomenta uma maior participação, 

principalmente em bairros residenciais, 
quando utilizado sinal sonoro para alertar os 
moradores quando o coletor estiver passando 
próximo a residência. 

• Interfere no trânsito de veículos; e 
• Maior desgaste dos trabalhadores, considerando 

o clima do município, com consequente redução 
de produtividade. 

Noturno 

• Não interfere no trânsito em áreas de tráfego 
muito intenso, ou em becos, ruelas, vielas, 
avenidas estreitas, dentre outros; 

• Os resíduos secos não ficam à vista das 
pessoas durante o dia, minimizando o atrativo 
de catadores informais na região; e 

• Indicada para áreas comerciais e turísticas. 

• Pode causar incômodo pelo excesso de ruído 
provocado pela manipulação dos recipientes de 
acondicionamento dos resíduos e pelos veículos; 

• Impossibilita a utilização do sinal sonoro para 
alertar os moradores, interferindo na 
participação; 

• Dificulta a fiscalização; 
• Não fomenta a interação da população (quem 

separa) com os funcionários da coleta; e 
• Aumenta o custo de mão-de-obra (adicional pelo 

trabalho noturno). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Analisando o Quadro 74, observa-se que embora existam diversas vantagens na 

coleta noturna, objetivando uma maior adesão da população e ordenamento da coleta 

seletiva no município, a coleta diurna seria a ideal, preferencialmente em dois 

períodos (matutino e vespertino).  

Destaca-se que no município de Três Lagoas/MS a coleta seletiva é realizada no 

período diurno de segunda-feira a sábado, sendo o serviço prestado por empresa 

privada. 

14.4.3.2.6 Guarnição (equipe) 

A guarnição de coleta seletiva pode ser definida como o conjunto de trabalhadores 

lotados num veículo coletor, envolvidos na atividade de coleta dos resíduos secos. A 

variação no número de componentes da guarnição de coleta influi diretamente na 

velocidade que se pretende imprimir na atividade. Destaca-se que cada guarnição de 

coleta seletiva deve receber uma mesma quantidade de trabalho que resulte em um 

esforço equivalente. 

As guarnições de coleta seletiva geralmente são compostas por motorista, coletores 

(garis) e receptores/organizadores, sendo este último o responsável em receber o 
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resíduo lançado pelo coletor (gari) e organizar na carroceria do caminhão, objetivando 

uma melhor eficiência na capacidade de carga do veículo. 

Todos os funcionários envolvidos na operação da coleta seletiva deverão ter sua 

saúde, segurança e higiene assegurada pelo uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e por vacinas.  

Destaca-se que os EPIs e EPCs poderão ser alterados durante a execução dos 

serviços, devido às características encontradas em determinados locais e em prol da 

melhoria da produtividade e da ergonomia dos trabalhadores designados para as 

atividades. 

Cabe mencionar que no município a equipe responsável pela coleta dos resíduos 

recicláveis é composta por três funcionários, sendo 1 (um) motorista e 2 (dois) 

coletores, e o serviço é executado por empresa privada.  

Estes funcionários deverão ter sua higiene e segurança assegurados pelo uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e por vacinas. Neste sentido, são 

apresentadas na Figura 119 recomendações de EPIs para as guarnições de coleta 

seletiva em Três Lagoas/MS com base na NBR 12.980:1993. 

 
Figura 119 – Equipamentos de proteção individual recomendados para guarnição de coleta seletiva em 
Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

No que concerne às vacinas indicadas aos coletores, a Sociedade Brasileira de 

Imunização (SBIM) recomenda as vacinas especialmente indicadas no Quadro 71 
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apesentado no Subitem 14.4.3.1.4 (pág. 375), que também deve ser ministrada para 

os receptores/organizadores de resíduos. 

14.4.3.2.7 Utensílios e Ferramentas 

Além dos veículos coletores, deverá ser mantido um conjunto de ferramentas e 

utensílios de apoio à execução dos serviços, basicamente fornecendo recipientes 

térmicos para água, pá quadrada, vassourão, bandeirola de sinalização e cones para 

sinalização viária, conforme ilustrado na Figura 120. Esses utensílios conferem a 

possibilidade de recolhimento de eventuais derramamentos de resíduos que 

porventura venham a ocorrer a operação da coleta seletiva no município de Três 

Lagoas/MS. 

As ferramentas e os utensílios poderão ser alterados durante a execução dos serviços 

devido às características encontradas em determinados locais e em prol da melhoria 

da produtividade e da ergonomia dos funcionários designados para as atividades. 

Ainda, as ferramentas e os utensílios elencados deverão ser disponibilizados com as 

devidas reposições ao final da vida útil, bem como deverão ser realizadas as 

manutenções periódicas, conforme as recomendações dos fabricantes.  

 
Figura 120 – Ferramentas e utensílios recomendados para apoio operacional da execução do serviço de 
coleta convencional de Três Lagoas/MS. 
Nota: (a) Vassourão; (b) Pá quadrada; (c) Recipiente térmico para água; (d) Bandeirola; e (e) Cones. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que os utensílios e ferramentas poderão ser alterados durante a execução 

dos serviços, devido às características encontradas em determinados locais e em prol 

da melhoria da produtividade e da ergonomia dos funcionários designados para as 

atividades. 

14.4.3.3 Regras gerais para o gerenciamento dos Resíduos de Limpeza Urbana 

Os resíduos de limpeza urbana (RLU) são aqueles provenientes de serviços de 

limpeza urbana. A execução destes serviços tem como objetivo evitar os problemas 

sanitários para a comunidade, a interferência perigosa no trânsito de veículos e 
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pedestres, o prejuízo ao turismo e inundações das ruas pelo entupimento das bocas 

de lobo e canais de drenagem (Quadro 75). 

Quadro 75 – Aspectos relacionados à limpeza urbana. 

ASPECTOS DESCRIÇÃO 

Sanitário 

• Previne contra doenças resultantes da proliferação de vetores em depósitos de lixo nas 
ruas ou terrenos baldios; e 

• Evita danos à saúde resultantes de poeira em contato com os olhos, ouvidos, nariz e 
garganta. 

Estético 
• Uma cidade limpa instiga orgulho a seus habitantes, melhora a aparência da comunidade, 

ajuda a atrair novos residentes e turistas, valoriza os imóveis e movimenta os negócios. 

Segurança 

• Previne contra danos e veículos, causados por impedimentos ao tráfego, como galhadas e 
objetos cortantes; 

• Promove a segurança do tráfego, pois poeira e a terra podem causar derrapagens de 
veículos, assim como folhas e capim secos podem causar incêndios; e 

• Evita o entupimento do sistema de drenagem de águas pluviais. 
Fonte: IBAM (2001). 

Diante do exposto, os próximos subitens apresentam as regras gerais para o 

gerenciamento dos RLU, contemplando o gerenciamento durante a execução dos 

serviços de varrição, capina e roçada, limpeza de bocas de lobo e a limpeza de feiras 

e praças, e o gerenciamento dos resíduos originados destes serviços, tipicamente 

classificados como RV e/ou RVol. 

14.4.3.3.1 Varrição 

A ABNT NBR 12.980:1993 define que a varrição é o ato de varrer de forma manual 

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

pavimentados. Neste sentido, a varrição é uma das principais atividades de limpeza 

públicas e sua intensidade está relacionada às características da cidade e ao grau de 

sensibilização da população frente ao descaso com os resíduos sólidos dispostos de 

maneira incorreta (Figura 121). 

  

Figura 121 – Serviços de varrição manual no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O método de varrição recomendado para o município de Três Lagoas/MS é a manual, 

uma vez que propicia a geração de empregos e renda. Entretanto, em situações 

especiais poderá utilizar máquinas, ou seja, o método de varrição mecanizado. 

O serviço deverá ser realizado apenas junto às sarjetas, em uma faixa de até 

1,0 metro. A varrição das calçadas é de responsabilidade expressa dos proprietários 

e esses deverão mantê-las limpas e desobstruídas, de acordo com Art. 127 da Lei 

Municipal nº 3.388/2018 (TRÊS LAGOAS, 2018b). 

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

execução o que requer ajustes e expansões constantes. Embora apresente menor 

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

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

Além disso, o serviço de varrição demanda uma grande quantidade de ferramentas e 

utensílios, conforme Figura 122. No que concerne ao vestuário recomenda-se a 

utilização de uniforme, botas, boné e faixas reflexivas. 

 
Figura 122 – Ferramentas e utensílios manuais de varrição. 
 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Os varredores deverão utilizar equipamentos auxiliares para remoção dos resíduos, 

assim evitando que tais materiais fiquem amontoados ao longo das vias e sujeitos a 

espalhamento, como: carrinhos de 

mão, lutocar, entre outros (Figura 123). 

Os resíduos devem ser acumulados 

durante a varrição, acondicionados nos 

recipientes ou carrinhos de coleta e 

descarregados em um local 

previamente determinado, em 

caçambas estacionárias, no próprio 

 

Figura 123 – Exemplo de equipamentos auxiliar para 
o serviço de varrição. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

390 

veículo que fará o transporte até a destinação final ambientalmente adequada ou 

acumular os resíduos em áreas menos visíveis ou em passeio de vias pouco 

movimentadas. Preferencialmente, deve-se acondicionar em sacos plásticos de 100 

litros. 

Para atender a geração de resíduos nas áreas de circulação de pessoas, como 

calçadas, praças e parques, o município necessita instalar recipientes para o 

acondicionamento dos resíduos, de forma a possibilitar a contribuição da população 

no encaminhamento correto dos materiais, facilitando a operação de limpeza dos 

logradouros públicos. 

Além disso, o Poder Público Municipal deve planejar e normatizar em Plano Diretor 

de Arborização, de acordo com Tomo IV – Planejamento do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbana (Programa 13 – Aproveitamento, Retenção e 

Infiltração de Águas Pluviais), priorizando o plantio de árvores que não percam muitas 

folhas em certas épocas do ano, assim reduzindo a demanda pelo serviço de varrição.  

A periodicidade da atividade de “varrição” dependerá das características dos 

logradouros, da mão de obra local e equipamentos disponíveis, podendo ser realizada 

diariamente, duas ou três vezes por semana, ou em intervalos maiores. O 

planejamento desta atividade deverá abordar os itinerários de coleta, as equipes 

envolvidas e a fiscalização do serviço. Entretanto, este Plano recomenda para as 

regiões centrais a varrição diária sem repasse e para os bairros, sugere-se a varrição 

corrida com frequência mínima de 15 dias. O horário adotado para a varrição será 

preferencialmente no período diurno. 

Na varrição manual cada trecho deve ser varrido por grupos de dois trabalhadores 

que revezam entre si as funções de varrer, de coletar e de remover os resíduos. O 

serviço realizado individualmente apresenta melhor rendimento, embora a demanda 

por equipamentos e materiais também seja maior. 

O acompanhamento do serviço deve ser feito por um fiscal de turma, normalmente 

um fiscal para cada grupo de 12 a 15 varredores. Além de verificar se o serviço está 

sendo realizado de forma adequada, o encarregado deve servir, também, como apoio 

para os varredores repondo, por exemplo, sacos plásticos quando necessário. 
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14.4.3.3.2 Capina e raspagem 

Os serviços de capina e raspagem são definidos como aqueles que buscam realizar 

o controle vegetal, nas vias e logradouros públicos, para combater as ervas daninhas 

e outras espécies indesejáveis nas ruas, meios-fios, fissuras de passeio e outras 

áreas públicas. 

Na execução desses serviços são utilizadas, geralmente, enxadas de 3½ libras, bem 

afiadas, sendo os resíduos removidos com o auxílio de pás quadradas ou forcados de 

quatro dentes. Ainda, devido à compactação da terra, utiliza-se enxada ou chibanca 

para raspá-la e, para a lama, utiliza-se a raspadeira; no acabamento dos serviços 

podem ser utilizados rastelos e vassouras (Figura 124). 

 
Figura 124 – Exemplos de algumas ferramentas utilizadas nos serviços de capina e raspagem. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

14.4.3.3.3 Roçada  

As atividades de roçada também são importantes ações a serem executadas pelos 

serviços de limpeza pública, não apenas em ruas e passeios, mas também nas 

margens dos canais de drenagem. O serviço pode ser executado tanto de maneira 

manual (quando existe mão de obra disponível), mecanizada e/ou química. 

São atividades realizadas em vias e logradouros públicos, procedendo-se o corte da 

vegetação com utilização de roçadeira, em superfícies regulares sem pedras nem 

tocos. O corte pode ser executado de forma manual com o emprego de enxadas, 

chibancas, picaretas ou ferramentas e instrumentos equivalentes. A roçada 

mecanizada pode ser executada através da utilização de maquinário como a roçadeira 

costal mecânica (Figura 125). 
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Figura 125 – Execução de serviço de roçada no município de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Autores. 

A mão de obra utilizada poderá ser a mesma envolvida na atividade de varrição, em 

períodos distintos e com uma frequência a ser analisada conforme a necessidade. 

No que concerne às ferramentas, destaca-

se o uso de foices do tipo roçadeira ou 

gavião (Figura 126) para o corte do capim 

e o mato altos, bem como para cortar 

galhos. Enquanto para a roçagem da 

grama, utilizam-se alfanjes. Para o 

acabamento da capina e/ou roçada pode 

se utilizar ancinhos. 

Deve-se evitar o corte do mato e ervas 

daninhas manualmente, pois o rendimento é cerca de 8 vezes mais baixo quando 

comparado com a roçada utilizando ceifadeiras mecânicas portáteis (carregadas nas 

costas dos operadores). 

Portanto, deve-se priorizar a adoção de ceifadeiras mecânicas portáteis (carregadas 

nas costas dos operadores) e ceifadeiras montadas em tratores de pequeno, médio e 

grande porte que possuem elevada qualidade e produtividade no corte da vegetação. 

As ceifadeiras portáteis possuem rendimento aproximado de 800 m²/máquina.dia e 

são mais indicadas para terrenos acidentados e para locais de difícil acesso de 

trabalhabilidade de ceifadeiras maiores. Já, as ceifadeiras acopladas a tratores são 

indicadas para terrenos relativamente planos, possuindo rendimento de 2.000 a 

 

Figura 126 – Exemplo de ferramenta utilizadas no 
serviço de roçada. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3.000 m²/máquina.dia. Para acostamentos de estradas podem ser utilizadas 

ceifadeiras com braços articulados, montadas lateralmente em tratores agrícolas. 

Portanto, para o serviço de roçada mecanizada pode-se utilizar roçadeira, motosserra, 

braço roçador, microtrator aparador de grama, roçadeira rebocada, entre outros. 

Destaca-se que a definição dos equipamentos necessários para o serviço deverá levar 

em consideração a quantidade de funcionários, qualidade do serviço e demanda 

(Figura 127). 

 
Figura 127 – Exemplos de equipamentos mecânicos para o serviço de roçada. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os resíduos devem ser amontoados ou ensacados com o auxílio de forcados de 

4 (quatro) a 10 (dez) dentes e vassouras de mato e colocados à espera da remoção, 

que não deve demorar mais que dois dias, visto que estes estão sujeitos à queima ou 

ao espalhamento. Inerente a isto, os resíduos devem ser destinados a um local de 

disposição final adequado, podendo ainda ser utilizados no processo de 

compostagem. 

14.4.3.3.4 Limpeza de caixas coletoras (boca de lobo) 

Os serviços de limpeza de caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo) devem 

ser realizados de forma contínua, tendo como objetivo a manutenção do sistema de 

drenagem urbana. Consistem na completa remoção dos resíduos acumulados no 

interior das caixas, no carregamento, remoção e transporte desses resíduos, 

executados de forma manual ou mecânica. Os resíduos coletados precisam ser 

destinados para um local de disposição final ambientalmente adequado (aterro 

sanitário). 
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A mão de obra a ser utilizada poderá ser a mesma envolvida na atividade de varrição, 

em períodos distintos e com uma frequência a ser analisada conforme a necessidade 

de cada localidade. O planejamento deste serviço deverá identificar os roteiros, 

frequência e equipe necessária para a execução do trabalho. 

A prestação deste serviço deve envolver minimamente a limpeza mecânica das caixas 

com raspas, pá, enxada e, nos casos em que as bocas de lobo, bem como a conexão 

com o início das tubulações da rede pluvial se encontrem bastante obstruídas, pode-

se empregar maquinário, tal como retroescavadeira e hidrojato de alta pressão, para 

auxiliar nesta remoção (Figura 128). Posteriormente, os resíduos sólidos extraídos 

devem ser acondicionados, coletados e transportados de forma adequada até sua 

destinação para aterro sanitário. 

  

Figura 128 – Veículo com implemento coletora a vácuo no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores.  

Destaca-se que o município possui um veículo com implemento coletora a vácuo 

(Figura 128), conforme apresentado no Diagnóstico (Capítulo 2), o qual auxilia a 

limpeza de bueiro para remoção de resíduos sólidos leves, tais como: folhas, papeis, 

plásticos, dentre outros. 

14.4.3.3.5 Limpeza de feiras livres e praças 

O serviço de limpeza de feiras consiste na varrição manual, coleta e transporte dos 

resíduos gerados nas vias e logradouros públicos onde são realizadas as feiras-livres, 

bem como sua posterior lavagem com caminhão pipa. A limpeza das praças segue o 

mesmo padrão operacional do serviço de varrição, devendo ser realizado com 

frequência definida de acordo com as características dos locais. 
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A limpeza destes locais deve ser realizada sempre no término da realização das feiras 

e periodicamente nas praças, devendo-se planejar a equipe e os equipamentos a 

serem utilizados, com a possibilidade de alocar a mesma mão de obra envolvida na 

varrição, porém, em períodos distintos. 

Os resíduos orgânicos oriundos destas atividades deverão ser encaminhados para 

compostagem (caso seja implementada) ou dispostos adequadamente em aterros 

sanitários devidamente licenciados. 

A limpeza de praças deve ser realizada, preferencialmente, após os serviços de poda, 

capina e roçada para recolhimento de resíduos remanescentes gerados por estes 

serviços. Diante do exposto, comprova-se a importância da definição do itinerário 

desses serviços. 

14.4.3.4 Regras gerais para o gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil 

A Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada pelas Resoluções nº 348/2004, 

431/2011 e 448/2012, determina como instrumento para a implementação da gestão 

dos RCC no âmbito municipal a elaboração de Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, contendo as diretrizes técnicas e procedimentos para 

o exercício das responsabilidades dos pequenos e grandes geradores. 

Portanto, o presente item objetiva orientar os gestores municipais quanto às regras 

gerais para a gestão e o gerenciamento dos RCC (segregação, acondicionamento, 

regras para o transporte e destinação final) que deverão observar, também, as 

diretrizes expostas em um futuro Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil. 

14.4.3.4.1 Segregação 

A segregação dos RCC deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na 

origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade 

(como Ecopontos e ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC).  

As recomendações quanto à correta segregação dos RCC serão diferenciadas para 

pequenos e grandes geradores. Contudo, ressalta-se a importância de ser 

considerada a segregação desses resíduos na fonte geradora (durante a geração) de 
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acordo com sua classificação segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002, alterada 

pelas Resoluções nº 348/2004, 431/2011 e 448/2012 (Quadro 76). 

Quadro 76 – Classificação dos RCC que deve ser observada na etapa de segregação. 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

Classe A 
São os resíduos reutilizáveis ou 
recicláveis como agregados. 

• Solos provenientes de terraplanagem e limpeza de 
terreno; 

• Resíduos de componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 
telhas, azulejo, pisos etc.); 

• Resíduos de argamassa e concreto; e 
• Areia e pedras. 

Classe B 
São os resíduos recicláveis para 
outras destinações. 

• Plásticos; 
• Papel/papelão; 
• Metais; 
• Vidros; 
• Madeiras; 
• Gesso; e 
• Sacos de cimento. 

Classe C 

São os resíduos para os quais não 
foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua 
reciclagem ou recuperação. 

• Estopas, lixas, panos e pincéis desde que não tenham 
contato com substância que os classifiquem como 
Classe D; 

• Manta asfáltica; e 
• Outros não recicláveis (rejeitos). 

Classe D 
São os resíduos perigosos oriundos 
do processo de construção. 

• Tintas, solventes, óleos; 
• Pincéis e rolos contaminados; e 
• Telhas e demais objetos que contenham amianto. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Neste sentido, destaca-se a importância de serem previstas áreas para a triagem dos 

resíduos nas estruturas de destinação licenciadas para o recebimento de pequenos e 

grandes volumes de RCC (Ecoponto e ATT com Unidade de Beneficiamento de 

RCC – Classe A). 

É essencial que os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(PGRCC) de grandes geradores prevejam a correta segregação na fonte geradora, 

facilitando a correta destinação dos resíduos gerados, principalmente dos resíduos 

perigosos oriundos do processo de construção (Classe D) e dos resíduos recicláveis 

para outras destinações (Classe B).  

Neste aspecto, cita-se que aqueles resíduos oriundos do processo de construção 

considerados perigosos (Classe D) deverão ter destinação ambientalmente 

adequada, isto é, geralmente são destinados para aterros industriais licenciados. 

14.4.3.4.2 Acondicionamento 

Após segregados, os resíduos deverão ser adequadamente acondicionados em 

depósitos distintos para que possam ser aproveitados numa futura utilização no 

próprio canteiro de obras ou fora dele, evitando assim a contaminação do resíduo por 
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qualquer tipo de impureza que inviabilize sua reutilização (Figura 129). Esse 

acondicionamento segregado pode ocorrer tanto na fonte geradora quanto nos 

Ecopontos e na ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A. 

    
Figura 129 – Formas de acondicionamento temporário e final para RCC. 
Fonte: Souza (2007). 

14.4.3.4.3 Regras para o transporte 

Os PGRCC devem apresentar os procedimentos a serem adotados no transporte dos 

RCC gerados por grandes geradores, sendo que os agentes responsáveis pelos 

serviços de transporte quando contratados deverão ser autorizados/ licenciados pelo 

Poder Público Municipal. 

Neste sentido os tópicos seguintes apresentam recomendações relacionadas com o 

transporte externo dos resíduos da construção civil para Três Lagoas/MS: 

• O gerador só pode dispor no equipamento de coleta (caçambas estacionárias 

e caçambas de caminhões basculantes) resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos; 

• O transportador fica proibido de coletar e transportar equipamentos com 

resíduos domiciliares, industriais e outros; 

• O gerador só pode dispor resíduos até o limite superior original do equipamento 

de coleta (caçambas); 

• O transportador fica obrigado a usar dispositivo de cobertura de carga dos 

resíduos; 

• As caçambas devem ser estacionadas prioritariamente no interior do imóvel; 

• O posicionamento das caçambas em vias públicas é responsabilidade do 

transportador, sua posição não pode ser alterada pelo gerador; 

• As caçambas estacionárias podem ser utilizadas pelo prazo máximo de cinco 

dias ou quarenta e oito horas em vias especiais; 
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• Ao gerador fica proibido contratar transportador não cadastrado pela 

administração municipal e/ou não apto a operacionalizar o sistema de 

manifesto de transporte de resíduos; e 

• O gerador tem o direito de receber do transportador documento de 

comprovação da correta destinação dos resíduos coletados. 

Assim, ressalta-se a importância do gerador de resíduos atender às determinações 

constantes no Sistema de Manifesto de Resíduos, consoante as regras estabelecida 

pelo órgão coordenador do Sistema Nacional dos Resíduos Sólidos (SINIR), e sempre 

que necessário, contratar empresas licenciadas e cadastradas para a realização do 

transporte externo, bem como para a destinação dos resíduos, preenchendo e 

cobrando as respectivas vias do Manifesto de Resíduos, devidamente assinadas pelo 

transportador e pelo receptor dos resíduos. 

14.4.3.5 Regras gerais para o gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

Os estabelecimentos ou fontes geradoras de resíduos de serviço de saúde são 

definidos, segundo a RDC ANVISA nº 222/2018 e CONAMA nº 358/2005, como: 

• Serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana 

ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar; 

• Laboratórios analíticos de produtos para saúde; 

• Necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); 

• Serviços de medicina legal; 

• Drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; 

• Estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; 

• Centros de controle de zoonoses; 

• Distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de 

materiais e controles para diagnóstico in vitro; 

• Unidades móveis de atendimento à saúde; 

• Serviços de acupuntura; e 

• Serviços de piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins. 

Considerando os geradores elencados, merecem destaque os hospitais cuja geração 

de resíduos geralmente é elevada e, devido à diversidade de serviços oferecidos, os 
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resíduos possuem maior heterogeneidade, ocorrendo a geração de resíduos 

caracterizados como comuns e que devem ser separados dos classificados como 

infectantes. 

A maior parte dos resíduos gerados nos estabelecimentos de assistência à saúde (em 

particular os hospitais) são resíduos comuns, orgânicos ou potencialmente recicláveis 

(entre 75% e 90%), especificamente quando considerados setores como 

almoxarifados, cozinhas ou serviço de nutrição e dietética, lanchonetes e farmácias 

que recebem mercadorias e descartam grandes quantidades de embalagens, ou 

diretamente na geração de frascos de soro, por exemplo, que têm um alto valor no 

mercado da reciclagem. 

Dessa maneira, conforme apresentado no prognóstico apenas 25% de todo o RSS 

gerado nos estabelecimentos de saúde não considerados infectantes e necessitam 

cuidados especiais. 

A quantidade de RSS gerada depende do tipo de estabelecimento, dos hábitos e 

procedimentos médico-hospitalares adotados, da época em que são feitas as 

medições, do tipo de alimentação utilizada no hospital, dentre outras variáveis. 

Outra fonte geradora de resíduos similares aos de serviços de saúde são os 

domiciliares provenientes dos serviços de assistência domiciliar ou da geração 

cotidiana de uma casa, como remédios vencidos, embalagens, agulhas, seringas, 

entre outros.  

14.4.3.5.1 Manuseio 

Os funcionários envolvidos no gerenciamento dos RSS (coleta, transporte e 

disposição final) devem, obrigatoriamente, usar EPIs conforme previsto na Norma 

Regulamentadora 6 (NR-6) do Manual de Segurança e Medicina do Trabalho, e a 

NR- 32 sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde (Figura 130). 
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Figura 130 – Ilustração de EPIs utilizados no gerenciamento de RSS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de FEAM (2008). 

Além disso, o pessoal envolvido diretamente com os processos de higienização, 

coleta, transporte, tratamento, e armazenamento de resíduos, deve ser submetido a 

exame médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função 

e demissional, conforme estabelecido pela NR-7 do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PMCSO) da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

nº 3.214/1987. 

De acordo com a determinação da RDC ANVISA nº 222/2018, quando se trata da 

segurança ocupacional, o serviço deve garantir que os trabalhadores sejam avaliados 

periodicamente, seguindo a legislação específica, em relação à saúde ocupacional, 

mantendo registros desta avaliação. Nesta mesma resolução, destaca-se que deve 

ser mantido um programa de educação continuada para os trabalhadores e todos os 

envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, mesmo 

aqueles que atuam temporariamente, contemplando os seguintes temas: 

• Sistema adotado para o gerenciamento dos RSS; 

• Prática de segregação dos RSS; 

• Símbolos, expressões, padrões de cores adotadas para o gerenciamento de 

RSS; 

• Localização dos ambientes de armazenamento e dos abrigos de RSS; 

• Ciclo de vida dos materiais; 

• Regulamentação ambiental, de limpeza urbana e de vigilância sanitária, relativas 

aos RSS; 

• Definições, tipos, classificação e risco no manejo dos RSS; 

• Formas de reduzir a geração de RSS; 

• Responsabilidades e tarefas; 

• Identificação dos grupos de RSS; 

• Utilização dos coletores; 
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• Uso de EPIs e EPCs; 

• Biossegurança; 

• Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver 

rejeitos radioativos; 

• Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações 

emergenciais; 

• Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município ou Distrito 

Federal; 

• Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química; e 

• Conhecimento dos instrumentos de avaliação e controle do PGRSS. 

Quanto aos regramentos de manuseio dos RSSs é necessário que todos os 

estabelecimentos de saúde façam cumprir as boas práticas de manejo regradas tanto 

pelo ABNT NBR 12.809:2013 quanto pela RDC da ANVISA nº 222/2018. 

14.4.3.5.2 Segregação e acondicionamento 

Devido às características distintas dos resíduos gerados nos estabelecimentos de 

serviço de saúde e às exigências da Resolução CONAMA nº 358/2005, os mesmos 

devem ser segregados no momento e local de sua geração, considerando as 

características físicas, químicas, biológicas e os riscos envolvidos para fins de 

redução dos volumes dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a 

proteção da saúde e do meio ambiente. 

A segregação dos resíduos possibilita que uma menor quantidade de resíduos seja 

tratada como infectante fato este que, minimiza os custos de tratamento e destinação 

final dos mesmos, além de colaborar para que os demais resíduos possam ser 

reciclados, compostados ou destinados adequadamente. Portanto, é primordial 

coibidor esta prática, através do desenvolvimento de ações junto aos colaboradores 

em estabelecimentos de saúde públicos (ação de responsabilidade do 

município/estado ou ente concessionário se for o caso) e privados (ação de 

responsabilidade do estabelecimento privado). 

Inerente a isto, o acondicionamento dos resíduos segregados deve ser apropriado, 

em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e 
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ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com 

a geração diária de cada tipo de resíduo e os mesmos devem ser providos de tampa 

com sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados, em material 

lavável e resistente ao tombamento. 

Os recipientes, sacos e caixas, devem possuir a identificação dos tipos de resíduos 

neles acondicionados, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos 

parâmetros referenciados na RDC ANVISA nº 222/2018 e Resolução CONAMA 

nº 358/2005, além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao 

risco específico de cada grupo de resíduos.  

Ainda, conforme a RDC ANVISA nº 222/2018, os sacos para acondicionamento de 

RSS do Grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 (dois terços) de 

sua capacidade ou então uma vez cada 48 horas, independentemente do seu volume, 

visando o conforto ambiental e a segurança dos usuários e profissionais, sendo 

proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. Contudo, destaca-se que os sacos 

contendo RSS do Grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a 

cada 24 (vinte e quatro) horas, independentemente do volume. 

A descrição pormenorizada das formas de acondicionamento e identificação para 

cada grupo de RSS encontra-se exposta no Item 14.4.1.5 (especificamente através 

do Quadro 54, pág. 317). De modo a ilustrar as formas de acondicionamento 

recomendadas, a Figura 131 apresenta modelas de sacos e recipiente utilizados no 

acondicionamento dos RSS. 

 
Figura 131 – Recipientes utilizados para o acondicionamento de resíduos de serviços de saúde. 
Fonte: Elabora pelo autores, a partir de FEAM (2008). 
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14.4.3.5.3 Coleta e transporte interno 

O transporte interno, conforme define a RDC 

ANVISA nº 306/2004, consiste no translado 

dos resíduos dos pontos de geração até local 

destinado ao armazenamento temporário ou 

armazenamento externo com a finalidade de 

apresentação para a coleta (Figura 132). Os 

funcionários responsáveis pelo transporte 

interno deverão ser treinados e a rotina de 

trabalho deverá ser devidamente planejada, 

evitando horários coincidentes com a 

distribuição de roupas, alimentos e 

medicamentos, períodos de visita ou de maior 

fluxo de pessoas ou de atividades. 

Os recipientes utilizados para o transporte interno devem ser constituídos de material 

rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do 

equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem identificados com o símbolo 

correspondente ao risco do resíduo neles contido. Além disso, deve-se priorizar os 

recipientes providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído (Figura 133). 

 
Figura 132 – Exemplo da forma de coleta e 
transporte interno dos RSS. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 133 – Exemplos de recipientes utilizados para o transporte interno de RSS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que os recipientes com mais de 400 litros de capacidade devem possuir 

válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar 

os limites de carga permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas 

reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Contudo, recomenda-se 

ainda: 

• Os carros de coleta devem ter, preferencialmente, pneus de borracha e estar 

devidamente identificados com símbolos de risco; 

• Estabelecer turnos, horários e frequência de coleta; 

• Sinalizar o itinerário da coleta de forma apropriada; 

• Não utilizar transporte por meio de dutos ou tubos de queda; 
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• Diferenciar as coletas, isto é, executá-las com itinerários e horários diferentes 

segundo o tipo de resíduo; 

• Coletar resíduos recicláveis de forma separada; e 

• Fazer a manutenção preventiva dos carros para a coleta interna e higienizá-los 

ao final de cada coleta. 

Observa-se que os detalhamentos referentes às recomendações supracitadas devem 

ser contemplados nos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS) dos estabelecimentos de saúdes geradores deste tipo de resíduos. 

14.4.3.5.4 Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos RSS é tratado na RDC ANVISA nº 306/2004 como 

a guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados em local 

próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento 

e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à 

apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário 

com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos 

sacos em recipientes de acondicionamento, não sendo permitida a retirada dos sacos 

de resíduos de dentro dos recipientes coletores. 

Caso o armazenamento temporário seja feito em uma sala exclusiva (que é a prática 

ideal), deve ser identificado como “sala de resíduos”. Esta deverá ser construída em 

alvenaria com pisos e paredes lisas laváveis com cantos arredondados, sendo o piso 

ainda resistente ao tráfego dos recipientes coletores. Além de possuir ponto de 

iluminação artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois recipientes 

coletores, para o posterior traslado até a área de armazenamento externo. 

Destaca-se que para o dimensionamento da quantidade de salas de resíduos, deve-

se considerar o porte, quantidade de resíduos, distância entre pontos de geração e 

layout do estabelecimento. Para melhor higienização é recomendável a existência de 

ponto de água e ralo sifonado com tampa escamoteável. 

A sala para o armazenamento temporário poderá ser compartilhada com a sala de 

utilidades, devendo dispor, no mínimo, de mais dois metros quadrados para 

armazenar dois recipientes coletores para posterior traslado até a área de 
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armazenamento externo. Os aspectos construtivos devem obedecer às RDC ANVISA 

nº 222/2018, 50/2002, 307/2002 e 189/2003  

A RDC ANVISA nº 222/2018 estabelece ainda que os resíduos de fácil putrefação que 

venham a ser coletados por período superior a 24 horas de seu armazenamento 

devem ser conservados sob refrigeração e, quando não for possível, ser submetidos 

a outro método de conservação. 

O local para o armazenamento dos resíduos químicos deve ser de alvenaria, fechado, 

dotado de aberturas teladas para ventilação com dispositivo que impeça a luz solar 

direta, pisos e paredes em materiais laváveis com sistema de retenção de líquidos. 

Além disso, deve atender a ABNT NBR 12.235:1992. 

Contudo, o armazenamento temporário poderá ser dispensado se a distância entre o 

ponto de geração e o armazenamento externo não for grande, sendo realizado o 

encaminhamento direto ao armazenamento para coleta externa. 

O PGRSS deve detalhar todas as estruturas e as práticas adotadas no 

armazenamento temporário, bem como recomendar adequações estruturais e 

operacionais necessárias para assegurar a eficiência e a salubridade de tal fase do 

gerenciamento dos RSS. No que concerne aos geradores privados, o foco deve ser 

fiscalizá-los quanto ao cumprimento de tais premissas, bem como aquelas atinentes 

ao licenciamento ambiental. 

14.4.3.5.5 Armazenamento externo 

O armazenamento externo consiste no acondicionamento dos resíduos em ambiente 

exclusivo, denominado abrigo de resíduos, em recipientes coletores adequados e com 

acesso facilitado para os veículos coletores, até o momento da realização da coleta 

externa. 

Para realizar o dimensionamento do abrigo de resíduos devem ser considerados o 

volume de resíduos gerados e a periodicidade da coleta externa. Este deve ser 

construído em ambiente exclusivo possuindo, no mínimo, um ambiente separado para 

atender o armazenamento de recipientes de resíduos do “Grupo A” juntamente com o 

“Grupo E” e um ambiente para o “Grupo D. Recomenda-se ainda que o abrigo de 

resíduos seja construído em alvenaria e revestido em azulejo cerâmico na cor branca, 
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piso com declividade de até 2% para o lado oposto a entrada, e seja prevista a 

instalação de ralo sifonado ligado à rede de esgoto (Figura 134). 

 
Figura 134 – Ilustração de um abrigo de resíduos do Grupo A, Grupo D e Grupo E. 
Fonte: Elabora pelos autores, a partir de FEAM (2008). 

De acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018, especificamente em seu Art. 35, o abrigo 

externo deve possuir as seguintes características: 

• Permitir fácil acesso às operações do transporte interno; 

• Permitir fácil acesso aos veículos de coleta externa; 

• Ser dimensionado com capacidade de armazenagem mínima equivalente à 

ausência de uma coleta regular, obedecendo à frequência de coleta de cada 

grupo de RSS; 

• Ser construído com piso, paredes e teto de material resistente, lavável e de 

fácil higienização, com aberturas para ventilação e com tela de proteção contra 

acesso de vetores; 

• Ser identificado conforme os Grupos de RSS armazenados; 

• Ser de acesso restrito às pessoas envolvidas no manejo de RSS; 

• Possuir porta com abertura para fora, provida de proteção inferior contra 

roedores e vetores, com dimensões compatíveis com as dos coletores 

utilizados; 

• Ter ponto de iluminação; 

• Possuir canaletas para o escoamento dos efluentes de lavagem, direcionadas 

para a rede de esgoto, com ralo sifonado com tampa; 

• Possuir área coberta para pesagem dos RSS, quando couber; e 
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• Possuir área coberta, com ponto de saída de água, para higienização e limpeza 

dos coletores utilizados. 

O local deve possuir identificação na porta conforme o grupo de resíduos 

acondicionados e os sacos de resíduos devem permanecer dentro dos contêineres 

devidamente identificados. Além disso, não é permitido que os recipientes de 

transporte interno transitem pela via pública externa a edificação para terem acesso 

ao abrigo de resíduos. 

Os aspectos construtivos do abrigo de resíduos para os Grupos A, D e E devem 

obedecer na integra as RDCs ANVISA nº 222/2018, 050/2002, 307/2002 e 189/2003 

bem como quaisquer outras normativa aplicáveis vigentes. 

Os resíduos químicos pertencentes ao Grupo B deverão ser armazenados em local 

exclusivo, ou seja, não poderão ser acondicionados juntamente com os demais grupos 

de RSS. Portanto, quando necessário, deverá ser projetado um abrigo conforme as 

características quantitativas e qualitativas de tais resíduos gerados, devidamente 

identificados, em local de fácil visualização, com sinalização de segurança com 

símbolo baseado na ABNT NBR 7.500:2018. A Figura 135 ilustra o modelo de um 

abrigo de resíduos do Grupo B. 

 
Figura 135 – Ilustração de um abrigo de resíduos Grupo B. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de FEAM (2008). 

No que tange aos aspectos construtivos, o abrigo de resíduos do Grupo B deve ser 

projetado e construído em conformidade com RDC ANVISA nº 222/2018, ou seja: 

• Respeitar a segregação das categorias de RSS químicos e incompatibilidade 

química, conforme os Anexos III e IV da referida resolução; 
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• Estar identificado com a simbologia de risco associado à periculosidade do 

RSS químico, conforme Anexo II da referida resolução; 

• Possuir caixa de retenção a montante das canaletas para o armazenamento de 

RSS líquidos ou outra forma de contenção validada; e 

• Possuir sistema elétrico e de combate a incêndio, que atendam aos requisitos 

de proteção estabelecidos pelos órgãos competentes. 

O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar ainda as orientações 

contidas na norma ABNT NBR 12.235:1992. 

Quanto aos resíduos do Grupo C, a RDC ANVISA nº 222/2018 estabelece, em seu 

Art. 33, que o gerenciamento desta tipologia de resíduos, ou seja, dos resíduos 

radioativos, deve obrigatoriamente obedecer ao Plano de Proteção Radiológica do 

Serviço, atendendo as Normas da CNEN e demais normas aplicáveis. 

14.4.3.5.6 Regras para coleta e transporte externo 

A coleta e o transporte dos resíduos de serviço de saúde consistem na remoção dos 

resíduos do seu local de armazenamento externo e transporte até a unidade de 

tratamento ou disposição final. Estes procedimentos devem ser realizados em 

conformidade com as normas descrita no Quadro 77 e demais normas vigentes, 

garantindo a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos 

trabalhadores, da população e do meio ambiente. 

Quadro 77 – Descrição das Normas referente as Regras de Coleta e Transporte de Resíduos. 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

ABNT NBR 7.500:2017 
Identificação para transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de 
produtos 

ABNT NBR 7.503:2020 
Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de Emergência – Requisitos 
mínimos. 

ABNT NBR 9.735:2020 
Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos 
perigosos. 

ABNT NBR 12.810:2020 Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento extraestabelecimento – Requisitos. 

ABNT NBR 13.221:2021 Transporte terrestre de produtos perigosos – Resíduos. 

ABNT NBR 13.463:1995 Coleta de Resíduos Sólidos. 

ABNT NBR 14.652:2019 
Implementos rodoviários – Coletor transportador de resíduos de serviços de saúde – 
Requisitos de construção e inspeção. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O transporte dos RSS deve ser realizado por empresa especializada e licenciada para 

a atividade, podendo utilizar diferentes tipos e portes de veículos para a coleta e 
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transporte, desde que seguindo as exigências da ABNT NBR 12.810:2020. A empresa 

transportadora deve observar o Decreto Federal nº 96.044/1988, e a Portaria Federal 

nº 204:1997, bem como demais legislações e normativas vigentes. Vale ressaltar que, 

segundo o Art. 38 da RDC ANVISA nº 222/2018, os veículos de transporte externo 

dos RSS não podem ser dotados de sistema de compactação ou outro sistema que 

danifique os sacos contendo os RSS, exceto para aqueles do Grupo D. 

14.4.3.5.7 Tratamento e disposição final 

O tratamento dos RSS, segundo a RDC ANVISA nº 222/2018, consiste na etapa da 

destinação em que é empregado aplicação de processo que modifique as 

características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, reduzindo ou eliminando 

o risco de danos ao meio ambiente ou à saúde pública. O tratamento pode ser aplicado 

no próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, observadas nestes 

casos, as condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador 

e o local do tratamento. 

Neste sentido, o Quadro 78 apresenta as recomendações da RDC ANVISA 

nº 222/2018 e da Resolução CONAMA nº 358/2005 para o tratamento de RSS 

gerados em estabelecimentos de saúde. 

Quadro 78 – Tratamento para os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) previstos na RDC ANVISA 
nº 222/2018 e Resolução CONAMA nº 358/2005. 

GRUPO 
TRATAMENTO 

CONAMA Nº 358/2005 RDC ANVISA Nº 222/2018 

A 

A1 – Tratamento em equipamento que promova a 
redução de carga microbiana compatível com nível 
III de inativação microbiana; 

A2 – Tratamento com redução de carga microbiana 
compatível com nível III de inativação; 

A3 – Tratamento térmico por incineração ou 
cremação, em equipamento devidamente licenciado 
para esse fim; 

A4 – Sem tratamento prévio, ficando a critério dos 
órgãos ambientais estaduais e municipais a 
exigência do tratamento; 

A5 – Tratamento específico orientado pela ANVISA. 

A1 – Tratamento utilizando processos que 
vierem a ser validados para a obtenção de 
redução ou eliminação da carga microbiana, 
em equipamento compatível com o Nível III de 
Inativação Microbiana; 

A2 – Devem ser submetidos a tratamento que 
atenda ao Nível III de Inativação Microbiana; 

A3 – Sepultamento, tratamento térmico por 
incineração ou cremação, em equipamento 
devidamente licenciado para esse fim; 

A4 - Não necessitam de tratamento prévio; 

A5 – Incineração. 

B 
Devem ser submetidos a tratamento específico de 
acordo com suas características de periculosidade. 

Aqueles com características de periculosidade 
devem ser submetidos a tratamento 
específico. 

C Devem obedecer às exigências definidas pela CNEN. 

D 
Semelhante ao determinado para os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de 
serviços. 
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GRUPO 
TRATAMENTO 

CONAMA Nº 358/2005 RDC ANVISA Nº 222/2018 

E 
Tratamento específico de acordo com a 
contaminação química, biológica ou radiológica. 

Os RSS que não apresentem risco químico, 
biológico ou radiológico não necessitam de 
tratamento prévio à disposição final 
ambientalmente adequada. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Anvisa (2018); CONAMA (2005); Teixeira (2006). 

Complementar ao Quadro 78, a RDC ANVISA nº 222/2018 estabelece que os resíduos 

do subgrupo A1 caracterizados por “culturas e estoques de microrganismos, resíduos 

de fabricação de produtos biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados; meios 

de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de 

culturas; e resíduos de laboratórios de manipulação genética” quando os 

microrganismos forem enquadrados como de risco 1 e 2, tais materiais poderão ser 

tratados fora da unidade geradora, entretanto o tratamento deverá ocorrer nas 

dependências do serviços de saúde (ANVISA, 2018). 

Já nos casos em que os microrganismos presentes nos resíduos sejam classificados 

como de risco 3 e 4 os materiais tratados não podem deixar a unidade geradora sem 

tratamento prévio. 

O Quadro 79 apresenta um conjunto de tecnologias comumente utilizadas para o 

tratamento de RSS. Destaca-se que a escolha do sistema de tratamento mais 

adequado depende dos objetivos que se deve alcançar. 

Quadro 79 – Tecnologias comumente utilizadas para o tratamento de resíduos de serviço de saúde. 

TECNOLOGIAS DEFINIÇÃO EXEMPLOS DE TÉCNICAS USUAIS 

Desinfecção 
Processo que elimina grande parte dos 
microrganismos, exceto esporos. 

Desinfecção química, Desinfecção térmica 
ou Autoclavagem por calor úmido e 
Irradiação por micro-onda. 

Esterilização 
Processo que destrói todas as formas de 
vida microbiana. 

Autoclavagem com vapor e micro-ondas, 
Autoclavagem com solidificação, Radiação 
ionizante, Incineração e Plasma. 

Redução de Volume 
Processo que visa otimizar o espaço de 
estocagem e reduzir os gastos com a coleta 
e o transporte. 

Compactação e enfardamento. 

Descaracterização 
Processo que torna irreconhecíveis alguns 
tipos de resíduos. 

Trituração. 

Neutralização 
Processo que torna um resíduo de maior 
periculosidade ou toxicidade em outro de 
menor risco, no caso dos resíduos químicos. 

Adição de soluções ácidas ou básicas 
(carbonatos, hidróxidos, ácidos). 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Cussiol; Lange; Ferreira (2003); Teixeira (2006). 

A Resolução CONAMA nº 358/2005 define disposição final de resíduos de serviços 

de saúde como a prática de dispor os resíduos no solo previamente preparado para 

recebê-los, de acordo com critérios técnico-construtivos e operacionais adequados, 
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em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes. As principais 

formas de correta disposição final dos RSS atualmente utilizadas são apresentadas 

no Quadro 80. 

Quadro 80 – Principais formas de correta disposição final dos RSS atualmente utilizadas. 

DISPOSIÇÃO FINAL DESCRIÇÃO 

Aterro Sanitário 

É um processo utilizado para a disposição de resíduos sólidos no solo (no caso dos 
RSS, de forma segura e controlada, garantindo a preservação ambiental e a saúde 
pública). O sistema está fundamentado em critérios de engenharia e normas 
operacionais específicas. 

Aterro de Resíduos 

Perigosos 

(Classe I) 

Técnica de disposição final de resíduos químicos no solo devidamente protegido, sem 
causar danos ou riscos à saúde pública, minimizando os impactos ambientais e 
utilizando procedimentos específicos de engenharia para o confinamento destes. 

Valas Sépticas 

Esta técnica, com a impermeabilização do solo de acordo com a norma da ABNT, é 
chamada de Célula Especial de RSS e é empregada em pequenos municípios. 
Consiste no preenchimento de valas escavadas impermeabilizadas, com largura e 
profundidade proporcionais à quantidade de lixo a ser aterrada. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Diante do exposto, dentre as alternativas para o correto tratamento e disposição dos 

RSS e diante dos altos custos de implantação, bem como da complexidade de 

operação da grande maioria das tecnologias de tratamento apresentados, os 

estabelecimentos de saúde podem proceder à contratação de prestadores de serviços 

especializados que realizam a coleta, o tratamento e disposição final desses resíduos. 

Destaca-se, nestes casos, a importância da utilização de mecanismos que permitam 

verificar se os procedimentos definidos e a conduta dos atores estão em conformidade 

com as leis.  

Quanto a isto, cabe mencionar que no panorama atual do município de Três 

Lagoas/MS os estabelecimentos de saúde públicos são atendidos por serviços de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS mediante a contratação de 

empresa privada por parte da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 

Ainda, menciona-se que geradores privados de RSS optarem por contratar empresas 

especializadas que executem todas as etapas do gerenciamento dos RSS de forma 

própria, cabendo neste caso à SMS a responsabilidade de fiscalizar a adequada 

execução do manejo dos RSS. 

Tais contratações devem exigir e garantir que as empresas cumpram as legislações 

vigentes, bem como o disposto em contrato, e assim o gerador tem como 

responsabilizá-las em caso de irregularidades, havendo a responsabilidade solidária 

em casos de danos decorrentes da prestação desses serviços. Especialmente nos 
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casos de empresas que são contratadas para o tratamento dos resíduos, é necessário 

exigir tanto a Licença Ambiental de Operação (LO) como os documentos de 

monitoramento ambiental previstos nas condicionantes do licenciamento. 

Nesse contexto, é importante que todos os envolvidos nas etapas de gerenciamento 

dos RSS estejam atentos à formalização perante instrumento que comprove ações 

adequadas, tais como a emissão do manifesto de transporte de resíduos. 

14.4.3.5.8 Destinação ambientalmente adequada de carcaças de animais 

A RDC ANVISA nº 222/2018 define as carcaças de animais como produtos de 

retaliação de animais, provenientes de estabelecimentos de saúde animal, centros de 

experimentação, de universidades com unidades de controle de zoonoses e outros 

similares (ANVISA, 2018). Muitos estudos apontam que os locais de disposição final 

desses resíduos quando feitos sem critérios técnicos e não respeitando as medidas 

de tratamento prévio são fontes potenciais de contaminação do solo, águas 

superficiais e subterrâneas. Desta forma, este subitem busca apresentar um conjunto 

de indicações para orientar os gestores municipais e profissionais da saúde quanto 

ao correto gerenciamento desses RSS. 

Anteriormente à RDC ANVISA nº 222/2018 e a Resolução CONAMA nº 358/2005, 

havia recomendação quanto a três formas básicas de destinação para carcaças de 

animais, sendo estas: aterro sanitário licenciado para disposição de RSS, 

autoclavagem e incineração (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2006). Atualmente, tanto 

a RDC ANVISA nº 222/2018 quanto a Resolução CONAMA nº 358/2005 apresentam 

formas semelhantes de tratamento, porém deve ser observado o potencial 

contaminante desses RSS (relacionada com a classificação que estão inseridos). 

Diante do exposto, o Quadro 81 elenca importantes recomendações quanto ao 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada de carcaças de animais. 
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Quadro 81 – Tratamento e destinação final ambientalmente adequada para RSS caracterizada como 
carcaça de animais. 

GRUPO ESPECIFICAÇÃO TRATAMENTO PRÉVIO(1) 
DESTINAÇÃO 

FINAL 

Grupo A2 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e 
outros resíduos provenientes de animais 
submetidos a processos de 
experimentação com inoculação de 
microrganismos de relevância 
epidemiológica e com risco de 
disseminação que foram submetidos ou 
não a estudo anatomopatológico ou 
confirmação diagnóstica. 

Com alto risco de 
transmissibilidade e potencial de 
letalidade: redução ou eliminação 
da carga microbiana(2) no local de 
geração e posteriormente 
encaminhados para incineração; 

Sem alto risco de 
transmissibilidade e potencial de 
letalidade: redução ou eliminação 
da carga microbiana(3) no 
estabelecimento gerador. 

Aterros sanitários 
licenciados para 
disposição final de 
RSS. 

Grupo A4 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e 
outros resíduos provenientes de animais 
não submetidos a processos de 
experimentação com inoculação de 
microrganismos, bem como suas 
forrações. 

Não necessita de tratamento 
prévio. 

Aterros sanitários 
licenciados para 
disposição final de 
RSS. 

Grupo A5 
Carcaças de animais com suspeita ou 
certeza de contaminação com príons. 

Incineração. Aterros sanitários. 

Nota: (1) Quando houver necessidade de fracionamento em função do porte do animal, a autorização do órgão de saúde 
competente deve obrigatoriamente constar no PGRSS; (2) Recomenda-se o tratamento através de Autoclave ou outra técnica 
para redução de carga microbiana em equipamentos compatível com Nível III de Inativação Microbiana; e (3) Recomenda-se a 
utilização de incineração com fornos de cimento licenciados por órgão ambiental competente. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir a Anvisa (2018) CONAMA (2005). 

14.4.3.6 Regras gerais para o gerenciamento de Resíduos Industriais 

Resíduos gerados a partir de processos industriais (indústrias alimentícias, 

metalúrgicas, químicas, petroquímicas, dentre outras) são caracterizados como 

Resíduos Industriais - RI, podendo ser classificados como perigosos (Classe I), com 

grande potencial poluidor, necessitando de tratamento especial, e não perigosos 

(Classe II), com características semelhantes aos resíduos domiciliares e inertes, a 

partir da classificação da ABNT NBR 10.004:2004. 

O gerenciamento e destinação final de resíduos industriais devem ser realizados de 

acordo com sua classificação e seu potencial poluidor (ver fluxograma apresentado 

na Figura 96, pág. 403), sendo de responsabilidade do gerador em todas as fases do 

processo, bem como resíduos oriundos das atividades dos trabalhadores e escritório, 

equiparáveis aos RSDC, quando classificados como grandes geradores de tais 

tipologias de resíduos. 

A gestão municipal de Três Lagoas/MS deverá identificar e cadastrar os grandes 

geradores abrangendo em tal cadastro, informações sobre a localização, tipologia, 

produção média, forma de tratamento, destinação, existência de PGRS, dentre outras 
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informações que a administração pública considere pertinentes. Os dados obtidos 

deverão fazer parte do SMIS-TL e serem alimentados constantemente. 

Tal cadastramento deve possibilitar as projeções de geração de resíduos industriais e 

da demanda por serviços específicos aplicáveis ao setor nas revisões periódicas deste 

Plano. A partir do cadastramento, conforme previsto no Tópico 14.2.3, pág. 274 (ver 

também Item 14.2.3.2, pág. 276), será facilitada a efetiva fiscalização de tais 

geradores, bem como a sua devida responsabilização, inclusive pelos resíduos 

equiparáveis aos domiciliares gerados (caso enquadrados como grandes geradores). 

14.4.3.6.1 Segregação e acondicionamento dos Resíduos Sólidos Industriais 

A segregação deve ser realizada diretamente da fonte geradora, acondicionando os 

resíduos de forma adequada, conforme suas características. Podem-se utilizar 

contêineres, tambores e tanques a granel para os resíduos Classe II e Classe III 

(ABNT, 1990). 

A reutilização e/ou reciclagem de materiais são possíveis a partir de seu correto 

acondicionamento, no próprio processo produtivo ou em outro. São ações que 

garantem a redução na quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários e 

industriais, permitindo uma economia em relação a custos de disposição final e, ao 

mesmo tempo, um significativo ganho ambiental. 

O manuseio, transporte e coleta internos dos resíduos devem ser realizados por 

equipe treinada e com disponibilização de EPIs. Para que a coleta externa seja 

realizada de forma correta, os resíduos devem ser armazenados em local específico, 

devidamente preparado, estruturado e identificado, seguindo exigências contidas nas 

normas da ABNT: NBR 11.174:1990 e NBR 12.235:1992. 

Portanto, todas as especificidades e recomendações referentes à segregação e 

acondicionamento dos resíduos industriais gerados devem ser previstas nos 

respectivos PGRS dos estabelecimentos industriais. 

14.4.3.6.2 Transporte de Resíduos Industriais  

As orientações de coleta e transporte dos resíduos industriais devem ser realizadas 

seguindo as normas descrita no Quadro 82. Quando classificados como resíduos 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

416 

perigosos, deve ser obedecido as legislações apresentadas no Quadro 83, bem como 

as ABNT NBR 7.500:2018, 7.501:2011, 7.503:2018 e 9.735:2017 (Quadro 77), o que 

propiciará o transporte dos resíduos conforme sua tipologia por meios adequados, 

abrangendo questões de segurança e saúde dos colaboradores. 

Quadro 82 – Descrição Normas referente a coleta e transporte dos resíduos industriais. 

NORMAS DESCRIÇÃO 

ABNT NBR 13.221:2017 Transporte terrestre de produtos perigosos – Resíduos. 

ABNT NBR 14.619:2021 Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 83 – Descrição legislação referente a transporte de resíduos perigosos. 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Decreto Federal nº 96.044/1988 
Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e 
dá outras providências. 

Resolução DG/ANTT/MTPA 
nº 5.232/2016 

Aprova as instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do 
Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A coleta e o transporte devem ser realizados por meio de equipamentos adequados, 

conforme regulamentações pertinentes, inclusive quanto às demandas por licenças 

ambientais. É necessário bom estado de conservação do equipamento de transporte 

tal que, durante a execução, não seja permitido vazamento ou derramamento dos 

resíduos, os quais devem estar protegidos de intempéries e bem acondicionados, 

evitando seu espalhamento em vias públicas. 

A equipe responsável pelo transporte deve ser devidamente informada, treinada e 

equipada com EPIs, em vista que os resíduos desta tipologia não devem ser 

transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou produtos destinados ao 

uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas a estes fins. 

Para o transporte dos resíduos, devem ser seguidas as legislações ambientais 

específicas da área, sejam elas federais, estaduais ou municipais quando existentes, 

bem como acompanhado de documento de controle ambiental previsto pelo órgão 

competente ambiental, contendo informações com o tipo de acondicionamento, 

conforme Anexo A da ABNT NBR 13.221:2017. 

14.4.3.6.3 Disposição final dos Resíduos Industriais 

Os resíduos industriais equiparáveis aos resíduos domiciliares e não passiveis de 

reciclagem devem ser dispostos em aterro sanitário devidamente licenciado 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

417 

contratado pelo próprio empreendedor ou pelo poder público local, caso este 

disponibilize o serviço mediante a cobrança de preço público. 

No que tange aos resíduos perigosos que se enquadram na classificação proposta 

pela ABNT NBR 10.004:2004, a disposição final destes deve ocorrer em aterro 

compatível com a tipologia do rejeito obedecendo os critérios definidos quanto a 

infraestrutura e operação de tal infraestrutura como preconiza a ABNT 

NBR 10.157:1987. 

14.4.3.7 Regras gerais para a gestão dos Resíduos com Logística Reversa 

Obrigatória 

Os RLRO estão sujeitos a um modo de gestão não convencional, a partir do qual os 

resíduos devem obrigatoriamente ser reinseridos na cadeia produtiva 

constantemente, com responsabilidades distribuídas entre todos os envolvidos no 

clico de vida dos produtos, ou seja, fornecedores, fabricantes, distribuidores e 

consumidores. 

O Art. 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei Federal 

nº 12.305/2010) define que: 

• Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes 

ou distribuidores, dos produtos e das embalagens objeto de logística reversa; 

• Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes 

ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos; e 

• Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada 

aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito 

encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma 

encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma 

estabelecida pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA). 

Diante do exposto, no Quadro 84 são definidas responsabilidades para os 

consumidores, comerciantes e fabricantes para os resíduos objeto de Logística 

Reversa obrigatória, ou não. 
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Quadro 84 – Definição das reponsabilidades do sistema de logística reversa.  

ATORES RESPONSABILIDADES 

Consumidores 

• Participar efetivamente do programa de coleta e disposição de resíduos com logística reversa 
implementada, separando os em suas residências e levando-os para descarte em pontos de 
coleta implementados pelos comerciantes; e 

• Disseminar as informações acerca do descarte correto de resíduos com logística reversa 
implementado para pessoas próximas, incentivando a participação de todos no correto 
manejo desses resíduos. 

Comerciantes 

• Fornecimento do espaço físico para alocar os recipientes coletores de forma visível, acessível 
e segura para a população; 

• Manejo adequado dos resíduos coletados, controle do armazenamento e das quantidades 
coletadas; 

• Treinamento e orientação dos funcionários sobre o funcionamento do sistema de logística 
reversa, acerca dos riscos ambientais e sanitários do descarte inadequado, bem como sobre 
a importância do repasse destas informações aos consumidores; e 

• Garantia da continuidade e permanência do processo educativo. 

Fabricantes 

• Financiamento para disponibilização de sistemas de coleta, para a manutenção do programa 
e para destinação final adequada dos resíduos com logística reversa; 

• Propiciar, financiar ou auxilia no encaminhamento (transporte) dos resíduos acondicionados 
nos comerciantes até destinação final ambientalmente adequada; 

• Comprometimento em relação à doação das melhores tecnologias disponíveis para o 
tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos coletados e garantia 
de destruição segura dos medicamentos; e 

• Garantia da continuidade e permanência do processo educativo. 

Poder Público 

Municipal 

• Articulação, coordenação, promoção e supervisão de programas de educação ambiental; 
• Articulação com os fabricantes no sentido de implantar o sistema de logística reversa, bem 

como difundir tais programas; 
• Manutenção do sistema de logística reversa implementado em entidades e/ou instituições 

públicas; 
• Treinamento, orientação e conscientização dos comerciantes e da população quanto ao 

funcionamento do programa de logística reversa, bem como sobre os riscos ambientais e 
sanitários do descarte inadequado; 

• Garantia da continuidade e permanência do processo educativo; e 
• Cobrar o efetivo funcionamento do sistema de logística reversa por parte dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes tanto para os resíduos com logística reversa 
obrigatória por lei quanto para aqueles sem obrigatoriedade expressa, pautando-se na 
responsabilidade compartilhada.  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Sugere-se, também, as seguintes diretrizes para o sistema de Logística Reversa: 

• Estabelecer parcerias entre os fabricantes, poder público, universidades e 

centros de estudos visando a minimização dos impactos ambientais dos 

resíduos com logística reversa, a partir da adoção, desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias ambientalmente saudáveis; 

• Estabelecer acordos setoriais de natureza contratual, articulados entre os 

fabricantes, distribuidores, comerciantes e o Poder Público para a implantação 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos resíduos com 

logística reversa; 

• Elaborar um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

participantes da Logística Reversa para o manejo de resíduos com vistas à 

gestão dos mesmos e a disposição final adequada; 
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• Definir programas e ações para a participação de cooperativas de reciclagem 

ou outras formas de associação de catadores e dos grupos interessados em 

materiais reutilizáveis e recicláveis para a disposição das embalagens, nos 

termos do Art. 33, § 1º e 2º da Lei Federal nº 12.305/2010; 

• Incentivar a formação de fóruns compostos por representantes dos diversos 

setores da sociedade e dos setores privados para discussão da problemática 

do aporte de resíduos com logística reversa implementada no meio ambiente e 

seus impactos ambientais e sanitários; 

• Articular sistemas de apoio para a implantação de um sistema de educação 

ambiental em todos os níveis da sociedade, incluindo o estabelecimento de 

parcerias entre o setor público e privado para o financiamento das campanhas 

de conscientização. 

Enfim, destaca-se que o município de Três Lagoas/MS atua na logística reserva de 

embalagens em geral (parceria com a CORPAZUL), além de pontos de recebimento 

de pilhas e bateria, lâmpadas fluorescentes, pneumáticos, óleo lubrificante e 

embalagens plásticas, embalagens em geral, embalagens vazias de agrotóxicos, 

medicamentos vencidos, óleos comestíveis e campanhas eventuais de recolhimento 

de eletroeletrônicos e seus componentes. 

14.4.3.8 Regras gerais para o gerenciamento dos Resíduos dos Serviços Públicos 

de Saneamento Básico 

Os RSB em Três Lagoas/MS se limitaram aos resíduos oriundos do sistema de 

Esgotamento Sanitário e Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbana municipal, 

uma vez que não existem sistemas de tratamento de águas superficiais para 

abastecimento público no município.  

Os resíduos do sistema de drenagem urbana são os provenientes da prestação de 

limpeza urbana, tais como, varrição de meio fio, limpeza de bueiro, boca de lobo e 

outros dispositivos do sistema 

As ETEs, além de gerarem resíduos específicos do processo denominados de lodos, 

geram resíduos de diversas tipologias que em alguns casos são equiparáveis aos 

domésticos.  
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A operacionalização das ETEs, e porventura ETAs (caso venham a ser instaladas no 

território municipal), devem estar alinhadas aos objetivos do PMSB quanto às boas 

práticas de gestão e gerenciamento de seus resíduos sólidos, estabelecendo 

mecanismos de segregação, acondicionamento interno, tratamento, transporte 

externo e disposição final adequada, como preveem os normativos ambientais 

específicos. 

O detalhamento dos mecanismos supramencionados deve ser claramente exposto no 

PGRS das ETEs e ETAs, os quais deverão conter o monitoramento quantitativo de 

geração de resíduos, sejam eles equiparáveis aos domésticos ou específicos (lodos). 

Estas informações deverão ser devidamente apresentadas ao município (SEMEA) e 

vinculadas ao SMIS-TL, de forma que possibilite os gestores locais a monitorar, 

fiscalizar e direcionar a gestão dos resíduos nestes estabelecimentos de acordo com 

os regramentos legais (federal, estadual e municipal), bem como as metas idealizadas 

neste PMSB. 

14.4.3.9 Regras gerais para operacionalização do Aterro Sanitário 

Nos próximos subitens são apresentados os procedimentos operacionais mínimos 

que devem ser seguidos para o funcionamento de tais estruturas, com base na ABNT 

NBR 13.896:1997 e nas orientações da Fundação Estadual do Meio Ambiente de 

Minas Gerais (FEAM, 2006), de modo que sua operação maximize a eficiência dos 

processos, assegurando seu funcionamento como disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos gerados no município. 

Tendo em vista que o Poder Público Municipal é titular do serviço de manejo de 

resíduos sólidos, no qual se inclui a disposição final dos rejeitos gerados, é 

fundamental que exista o acompanhamento efetivo da situação do aterro sanitário 

para disposição final, no que se refere à legalidade, adequação ambiental e técnica-

operacional de suas atividades. Inclusive é recomendado que tal acompanhamento 

seja registrado em relatórios diários, relatórios mensais de consolidação de dados, 

formulários e planilhas apropriadas. 

Esses registros devem ser adequadamente numerados, catalogados e vinculados ao 

SMIS-TL, de modo a propiciar a avaliação periódica do empreendimento, assim como 
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o desenvolvimento de estudos e pesquisas referentes ao desempenho das 

instalações que o compõem. 

14.4.3.9.1 Recebimento de resíduos 

Esta etapa refere-se à operação de inspeção preliminar, na qual os veículos coletores, 

previamente cadastrados e identificados, são vistoriados e pesados (geralmente na 

portaria/guarita do aterro) por fiscal/balanceiro (treinado e instruído para o 

desempenho adequado dessa atividade). Esse profissional deve verificar e registrar a 

origem, a natureza e a classe dos resíduos que chegam ao empreendimento; orientar 

os motoristas quanto à unidade na qual os resíduos devem ser descarregados e 

impedir que sejam lançados resíduos incompatíveis com as características do 

empreendimento ou provenientes de fontes não autorizadas. 

Assim, recomenda-se que não sejam aceitos, no aterro, resíduos inflamáveis, reativos 

ou que contenham líquidos livres (nos termos da ABNT NBR 12.988:1993). 

Na balança rodoviária, deve ser realizada a pesagem dos veículos coletores para 

controle dos volumes diários e mensais dispostos no local, portanto, os dados devem 

ser preenchidos corretamente e atenciosamente em um “formulário para pesagem de 

veículos”, que pode ser via sistema automatizado. Através desse formulário, o 

município terá informações sobre a eficiência e execução dos serviços de coleta e 

disposição final. 

14.4.3.9.2 Impermeabilização da base 

A camada de impermeabilização da base deve garantir a segura separação da 

disposição de resíduos do subsolo, impedindo a contaminação do lençol freático e do 

meio natural através de infiltrações de percolados e/ou substâncias tóxicas. 

Para desempenhar essa função de maneira eficiente, a camada de impermeabilização 

de materiais deve compor-se de solo argiloso de baixa permeabilidade e 

geomembrana sintética com espessuras adequadas. 

Na aplicação da camada de impermeabilização de base com o emprego de solo 

argiloso, o fator que determinará o desempenho do sistema é a compactação 

realizada em campo. Durante os trabalhos, é fundamental um rigoroso controle de 
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compactação em cada espessura de solo espalhado para verificar se o tratamento da 

base está de acordo com as especificações definidas no projeto técnico. 

14.4.3.9.3 Drenagem interna 

O bom funcionamento do sistema de drenagem interna de percolados e de gases é 

fundamental para a estabilidade do aterro sanitário. A drenagem de percolados deve 

estar inserida entre os resíduos, podendo ser interligada ao sistema de drenagem de 

gases. As redes e as caixas de passagens que conduzem os percolados ao sistema 

de tratamento devem estar sempre desobstruídas e rigorosamente monitorados. Os 

gases devem ser queimados/aproveitados imediatamente após o início de sua 

produção, de forma a evitar que a sua dispersão pelo aterro contamine a atmosfera e 

cause danos à saúde. 

14.4.3.9.4 Disposição dos resíduos 

A área de disposição dos resíduos deve ser previamente delimitada por uma equipe 

técnica de topografia. No início de cada dia de trabalho, deverão ser demarcados 

(sugere-se o uso de estaca, facilmente visualizadas pelo tratorista) os limites laterais, 

a altura projetada e o avanço previsto da frente de operação ao longo do dia. 

Destaca-se a importância de ser colocada uma camada de solo sobre a geomembrana 

em locais de circulação de caminhões, máquinas e equipamentos, proporcionando-a 

proteção mecânica, evitando possíveis fissuras. 

A demarcação da frente de operação diária permite uma melhor manipulação dos 

resíduos, tornando o processo mais prático e eficiente. 

Nos períodos de chuvas intensas ou quando, por qualquer motivo, a frente de 

operação estiver impedida de ser operada ou acessada, recomenda-se manter uma 

área para descarga emergencial, previamente preparada, de acordo com o projeto do 

aterro sanitário. 

Em locais onde existe a possibilidade de carreamento de materiais pelo vento, 

recomenda-se a utilização de telas de proteção na frente de operação. 
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14.4.3.9.5 Descarga dos resíduos 

O caminhão deve depositar o lixo em “pilhas” imediatamente a jusante da frente de 

operação demarcada, conforme definido pelo fiscal. O desmonte dessas pilhas de 

resíduos deverá ser feito com o auxílio da lâmina do trator esteira que, em seguida, 

procederá o seu espalhamento e compactação. 

14.4.3.9.6 Espalhamento e compactação dos resíduos 

Na frente de operação, os resíduos devem ser espalhados e compactados por um 

equipamento apropriado (preferencialmente um trator de esteira com peso 

operacional mínimo de 15 toneladas) em rampas com inclinação 1:3 

(Vertical : Horizontal). O equipamento de compactação deve estar permanentemente 

à disposição na frente de operação do aterro sanitário. 

A operação de compactação deve ser realizada com movimentos repetidos do 

equipamento de baixo para cima, procedendo no mínimo 6 passadas sucessivas em 

camadas sobrepostas, até que todo o material disposto em cada camada esteja 

adequadamente adensado, ou seja, até que se verifique por controle visual que o 

incremento do número de passadas não ocasiona nenhuma redução significativa do 

seu volume aparente. Periodicamente, deve ser realizado um teste de densidade, de 

forma a verificar o controle da compactação. 

14.4.3.9.7 Recobrimento dos resíduos 

Ao fim de cada jornada de trabalho, os resíduos compactados devem receber uma 

camada de terra, espalhada em movimentos de baixo para cima. 

No dia seguinte, antes do início da disposição dos resíduos, faz-se uma raspagem da 

camada de solo da face inclinada da frente de operação, para dar continuidade à 

formação do maciço de resíduos. O solo raspado deve ser armazenado para 

aproveitamento nas camadas operacionais posteriores, tendo em vista possíveis 

dificuldades na obtenção de quantidades suficientes e adequadas de solo para 

recobrimento. 
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O solo de cobertura pode provir de área de empréstimo ou do material excedente das 

operações de cortes/escavações executadas na implantação das plataformas. Neste 

sentido, os tópicos seguintes apresentam informações sobre a cobertura diária e final: 

• Cobertura diária: deve ser feita com uma camada de terra ou material inerte 

com espessura de 15 a 20 cm, com o objetivo de impedir o arraste de materiais 

pela ação do vento e evitar a disseminação de odores desagradáveis e a 

proliferação de vetores como moscas, ratos, baratas e aves; 

• Cobertura final: uma vez esgotada a capacidade da plataforma do aterro, 

procede-se à sua cobertura final com uma camada de argila compactada com 

cerca de 60 cm de espessura (ou de acordo com a espessura definida no 

projeto técnico) sobre as superfícies que ficarão expostas permanentemente - 

bermas, taludes e platôs definitivos. Após recobrimento, deve-se proceder ao 

plantio de gramíneas nos taludes definitivos e platôs, de forma a protegê-los 

contra a erosão. 

14.4.3.9.8 Sistema de drenagem superficial 

Além dos dispositivos de drenagem pluvial definitivos instalados nas plataformas 

(bermas, taludes e vias de acesso) devem ser escavadas canaletas de drenagem 

provisórias no terreno a montante das frentes de operação, de forma a minimizar a 

infiltração das águas de chuva na massa de lixo aterrado. 

Os dispositivos de drenagem pluvial, previstos no projeto do aterro sanitário, como 

canaletas, caixas de passagem e descidas d’água, devem ser mantidos desobstruídos 

para impedir a entrada de água no maciço do aterro. 

O período que exigirá maior frequência de inspeção no sistema de drenagem pluvial 

coincidirá com as épocas de intensa pluviosidade. 

As águas de chuva devem ser drenadas diretamente para os cursos d’água ou bacias 

de infiltração localizadas dentro da área do aterro, desde que não sofram qualquer 

contaminação no seu percurso. Se sofrerem contaminação, deverão ser tratadas. 
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14.4.3.10 Alternativas para o tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

O tratamento de resíduos sólidos urbanos pode ser definido como uma sequência 

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

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

inerte ou biologicamente estável. 

Como tem se observado a tendência de oferta de soluções alternativas ao aterro 

sanitário e/ou outros sistemas de tratamento mais convencionais e mais consolidados 

em nível nacional, buscou-se apresentar algumas de suas informações mínimas e 

alertar os gestores acerca da importância de se avaliar criticamente, sob os mais 

variados aspectos, quaisquer dessas alternativas antes de qualquer posicionamento 

atinente a adoção de uma ou outra. 

Neste sentido, o Quadro 85 apresenta diferentes alternativas existentes para o 

tratamento dos resíduos sólidos como a incineração, pirolise, gaseificação, arco de 

plasma e digestão anaeróbia, destacando suas vantagens e desvantagens. Assim, 

destaca-se que conhecer as características dos resíduos torna-se fundamental para 

determinar com maior precisão o tratamento mais adequado a ser empregado sob o 

ponto de vista técnico e econômico. 
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Quadro 85 – Caracterização das principais tecnologias disponíveis no mercado para o tratamento de resíduos sólidos, destacando suas vantagens e desvantagens. 

TECNOLOGIA DEFINIÇÃO VANTAGEM DESVANTAGEM 

Incineração 

Denomina-se incineração o processo de 
combustão controlada, que tem como princípio 
básico a reação do oxigênio com componentes 
combustíveis presentes no resíduo, em 
temperatura superior a 800°C. 

• Redução do volume e massa dos resíduos; 
• Destruição completa da maioria dos resíduos 

orgânicos perigosos; e 
• Recuperação de energia (elétrica e/ou vapor 

d’água), que pode permitir a redução de custos 
operacionais. 

• Custo elevado de implantação e operação, devido 
principalmente aos controles ambientais; 

• Necessidade de mão de obra qualificada; e 
• Maiores receios da sociedade de riscos à saúde 

devido às emissões de dioxinas, em relação às 
outras tecnologias. 

Pirólise 

A pirólise é um processo de decomposição 
térmica, na ausência de oxigênio, por fonte 
externa de calor, que converte a matéria 
orgânica em diversos subprodutos. 

• Possibilidade de modularidade das plantas 
industriais conforme demandas locais; 

• Desvinculação da produção de eletricidade, pois 
combustíveis resultantes podem ser transportados 
até as centrais termelétricas; 

• Menor emissão de poluentes atmosféricos, em 
relação à incineração; 

• Redução do volume de resíduos a ser disposto 
(cerca de 95%); 

• Possibilidade de utilização de combustível auxiliar 
de baixo custo (como biomassa ou biogás); 

• Sistema de alimentação automático (contínua) ou 
semiautomático (em batelada); e 

• Presença de queimadores auxiliares. 

• Heterogeneidade dos RSU dificulta o controle de 
variáveis operacionais; 

• Tecnologia não consolidada em escala comercial; 
• Processo mais lento que a incineração e com maior 

consumo de combustível auxiliar; 
• Elevado custo operacional e de manutenção; 
• Constante trabalho de limpeza no sistema de 

alimentação de combustível auxiliar (exceto para 
gás natural); 

• Elevado custo de tratamento dos efluentes gasosos 
e líquidos.; e 

• Inexistência de mão de obra qualificada para 
manter e operar. 

Gaseificação 

A gaseificação é o processo de reação de 
carbono com o vapor para produzir hidrogênio 
e monóxido de carbono. Nesse processo 
ocorre a conversão da matéria-prima sólida ou 
líquida em gás por meio de oxidação parcial, 
sob a aplicação de calor. 

• As cinzas e o carbono residual permanecem no 
gaseificador, diminuindo assim a emissão de 
particulados; 

• Alta eficiência térmica, variando de 60% a 90%, 
conforme o sistema implementado; 

• Associada a catalisadores, como alumínio e zinco, 
a gaseificação aumenta a produção de H2 e CO 
(gás combustível) e diminui a produção de CO2; e 

• A taxa de gaseificação pode ser facilmente 
monitorada e controlada. 

• O resíduo deve estar limpo, sem a presença, por 
exemplo, de terras; 

• Potencial de fusão das cinzas a temperaturas acima 
de 900°C, que pode aumentar corrosão no 
equipamento; 

• Alcatrão formado durante o processo de 
gaseificação, se não completamente queimado, 
pode limitar as aplicações do syngas (gás 
combustível que tem metade da densidade 
energética do gás natural, mas é frequentemente 
usado como fonte de combustível ou como produto 
intermédio para produção de outros químicos); e 

• Inexistência de mão de obra qualificada para 
manter e operar. 
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TECNOLOGIA DEFINIÇÃO VANTAGEM DESVANTAGEM 

Arco de 

Plasma 

O plasma, é um gás ionizado, gerado pela 
dissociação das moléculas de qualquer gás 
devido à perda de parte dos elétrons quando a 
temperatura de aquecimento atinge 3.000°C. 
O jato de plasma é gerado e controlado em um 
dispositivo, que provoca a ionização do gás 
injetado pelo seu aquecimento a temperaturas 
extremamente elevadas, variando de 5.000°C 
a 50.000°C de acordo com as condições de 
geração, mas tipicamente da ordem de 
15.000°C. 

• A elevada temperatura do processo causa rápida e 
completa pirólise da substância orgânica, 
permitindo fundir e vitrificar certos resíduos 
inorgânicos, tornando-os similares a um mineral de 
alta dureza; e 

• Elevada redução de volume dos resíduos, podendo 
ser superior a 99%. 

• Elevado custo de investimento; 
• Elevado consumo energético; 
• Como a incineração, exige sofisticados sistemas de 

controle das emissões atmosféricas; e 
• Inexistência de mão de obra qualificada para 

manter e operar. 

Reciclagem 

Conjunto de técnicas que modificam as 
características físicas, químicas ou biológicas 
dos resíduos cuja finalidade é o 
reaproveitamento ou a reutilização em novos 
ciclos produtivos para a manufatura de novos 
produtos, idênticos ou não ao produto original. 

• Aumento da vida útil dos aterros sanitários; 
• Redução da extração de recursos naturais, energia 

e água; 
• Geração de empregos e renda; e 
• Preservação dos recursos naturais e insumos. 

• Alguns processos de reciclagem são caros; e 
• Depende de mercado que aceite materiais 

recicláveis e da existência de indústrias 
recicladoras. 

Compostagem 
Processo natural de decomposição biológica 
de materiais orgânicos, de origem animal e 
vegetal, pela ação de microrganismos. 

• Redução de resíduos enviados aos aterros; 
• Facilidade de monitoramento; 
• Possibilidade de geração de emprego e renda; 
• Tecnologia conhecida e de fácil implantação; e  
• Viabilidade comercial para venda do composto 

gerado. 

• Pode não haver mercado consumidor para o 
composto principalmente por preconceito resultante 
de desconhecimento; e 

• Pode haver emanação de maus odores e baixa 
qualidade do composto quando gerenciado 
inadequadamente. 

Digestão 

Anaeróbia 

De uma maneira geral, pode ser descrita em 
quatro estágios: pré-tratamento, a digestão 
dos resíduos, a recuperação do biogás e o 
tratamento dos resíduos. A maioria dos 
sistemas requer pré-tratamento dos resíduos 
para se obter uma massa homogênea. Este 
pré-processamento envolve a separação ou 
triagem dos materiais não biodegradáveis 
seguido por uma trituração. 

• Aumento da vida útil dos aterros sanitários; 
• Retirada da fração orgânica dos RSU, que é a 

fração que resulta em odores desagradáveis e 
geração de lixiviados de alta carga nos aterros 
sanitários; 

• Permite a coleta de todo o biogás gerado (em 
aterros o índice de recuperação é de 30 a 40%); 

• Minimização da emissão de gases que aumentam o 
efeito estufa (CH4 é 23 vezes maior que o CO2); e 

• Geração de produtos valorizáveis: biogás (energia 
e calor) e composto. 

• A natureza (composição) dos resíduos pode variar 
dependendo da localização (zona de geração) e da 
estação do ano; 

• Mistura ineficiente de RSU e lodo de esgoto pode 
afetar a eficiência do processo; e 

• Podem ocorrer obstruções de canalização por 
pedaços maiores de resíduos, principalmente em 
sistemas contínuos. 

Fonte: Toneto et al. (2014).
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15 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para que o planejamento proposto neste PMSB seja efetivamente executado, serão 

necessários o acompanhamento e a avaliação sistêmica de sua implementação, de 

modo a atender os objetivos e metas traçadas, promovendo a máxima efetividade no 

alcance do cenário previamente planejado, possibilitando durante o horizonte de 

vigência deste PMSB realizar adequações necessárias em busca da satisfação do 

usuário e do atendimento dos interesses da gestão pública. 

Deste modo, para que se alcance um efetivo, constante, sistemático e participativo 

acompanhamento e a avaliação da eficiência e eficácia dos Programas, Projetos e 

Ações estabelecidos no PMSB, é necessário um conjunto de mecanismos de 

avaliação e monitoramento. Neste sentido, os indicadores de desempenho são 

fundamentais, uma vez que traduzem de forma sintética os aspectos mais relevantes 

da gestão dos serviços, simplificando a análise e o entendimento de conceitos mais 

completos. 

Os indicadores apresentados neste tomo foram elaborados de forma a monitorar e 

avaliar a eficiência e eficácia na implementação das ações programadas, que foram 

apresentadas no Capítulo 13 (pág. 213), o qual trata acerca dos Programas, Projetos 

e Ações. Ademais, de forma a atender o preconizado no Art. 19 da Lei Federal 

nº 12.305/2010 e Art. 19 – inciso V, da Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada Lei 

Federal nº 14.026/2020), foram estabelecidos indicadores de desempenho 

operacional e ambiental no âmbito dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

Para a definição dos indicadores de desempenho para a implementação do Sistema 

Municipal de Informações em Saneamento de Três Lagoas (SMIS-TL) foram 

considerados os indicadores estabelecidos no Sistema Nacional de Informação em 

Saneamento Básico (Sinisa), o Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos (Sinir) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (Singreh), observando a metodologia e a periodicidade estabelecida pelo 

Ministério do Desenvolvimento Regional, de forma que estes possam estar articulado, 

indo ao encontro do estabelecido no inciso VI do Art. 9º da Lei Federal nº  11.445/2007 

(com redação da Lei Federal nº 14.026/2020) . 
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Além dos indicadores de desempenho e do SMIS-TL, o presente capítulo apresenta 

recomendações para consolidar a atuação do órgão municipal de ouvidoria (OGM). 

Esse órgão será responsável pelo recebimento de reclamações, avaliações e 

denúncias, bem como, por efetuar pesquisas de satisfações dos usuários, fomentando 

assim mecanismos para o controle social, que consiste em princípio fundamental da 

PNSB. 

A divulgação dos dados gerados, após sistematizados, compilados e analisados, será 

realizada, também, por relatórios de acompanhamento. Estes relatórios terão como 

principal objetivo caracterizar a situação e a qualidade do sistema e dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, relacionando-as com as condições 

econômicas, operacionais e de salubridade ambiental, de forma a verificar a 

efetividade das ações, o cumprimento das metas do PMSB e a evolução de sua 

implementação. 

Diante do exposto, visando o adequado monitoramento da implementação dos 

objetivos traçados no Plano é fundamental que a administração pública de Três 

Lagoas/MS conheça a evolução da situação que estará enfrentando e aprecie os 

resultados de suas ações, de forma a ser possível a tomada de decisões que resultem 

em modificações oportunas. Neste sentido, o Quadro 86 apresenta a síntese dos 

mecanismos para monitoramento e avaliação, bem como seus objetivos para o 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Quadro 86 – Mecanismo para monitoramento e avaliação do Sistema de Limpeza Urbana e de Manejo de 
Resíduos Sólidos do município de Três Lagoas/MS. 

MECANISMOS PROPOSTOS OBJETIVOS 

Indicadores de Gestão para Avaliação e 
Monitoramento da Eficiência e 
Implementação dos Programas Propostos 

• Avaliar e monitorar a implementação, eficiência e a eficácia da 
aplicação dos Programas, Projetos e Ações do PMSB, inseridos no 
capítulo 13 (pág. 213). 

Mecanismo de Avaliação e Satisfação do 
Usuário 

• Realizar a medição periódica do grau de satisfação dos usuários 
com os serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
prestados em diferentes escalas de abrangência, permitindo assim 
priorizar e solucionar problemas gerais e posteriormente sanar as 
dificuldades específicas do sistema. 

Conjunto de indicadores preconizados pela 
PNRS (socioambientais e culturais, de 
desempenho econômico-financeiro e 
operacional) 

• Avaliar e monitorar os aspectos socioambientais e culturais, 
econômico-financeiros e operacionais relacionados ao Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos municipal. 

Ouvidoria 
• Realizar a medição periódica do grau de satisfação dos usuários 

como os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas. 
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MECANISMOS PROPOSTOS OBJETIVOS 

Relatórios de Acompanhamento 

• Caracterizar a situação e a qualidade do sistema e dos serviços de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, relacionando-os 
com as condições econômicas, operacionais e de salubridade 
ambiental. 

• Verificar a efetividade das ações, o cumprimento das metas 
inseridas no capítulo 13 (pág. 213) e a evolução de sua 
implementação. 

Nota: Estes mecanismos de avaliação e monitoramento deverão ser empregados para os eixos do saneamento de forma 
integrada. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Diante do exposto, a Figura 136 ilustra o fluxo sistemático a ser aplicado às 

informações coletadas e/ou gerados através dos mecanismos propostos pelos 

gestores públicos municipais para que os mesmos cumpram sua finalidade e 

propiciem a operacionalização do PMSB. 

 
Figura 136 – Fluxograma do processo de operacionalização dos mecanismos de avaliação e 
monitoramento de implementação do PMSB de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Neste contexto, os próximos subcapítulos apresentam detalhadamente os 

mecanismos de avaliação e monitoramento propostos para a etapa de implementação 

do presente PMSB de Três Lagoa/MS. 

15.1 INDICADORES DE GESTÃO PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS 
PROGRAMAS 

O monitoramento e a avaliação da eficácia, eficiência e efetividade da implementação 

dos programas, projetos e ações propostos são considerados imprescindíveis para 

que a administração pública do município de Três Lagoas/MS, a partir dos resultados 
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registrados, possa analisar, adequar e avaliar a implementação das ações, metas, e 

consequentemente, dos Programas componentes do PMSB. Para isso, foram 

formulados indicadores de gestão para a avaliação e monitoramento dos 4 (quatro) 

programas propostos. 

Esses indicadores são formados por índices, calculados a partir de uma ou mais 

variáveis, além dos indicadores binários (marcos) que admitem respostas como sim 

ou não. Os indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou 

fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, 

secundários ou outros indicadores (FUNASA, 2012). 

O indicador de desempenho é uma medida quantitativa de um aspecto particular da 

prestação dos serviços, expressando o nível atingido em relação a um determinado 

objetivo, proporcionando uma avaliação direta da eficiência e da eficácia da prestação 

dos serviços. Os indicadores constituem instrumento fundamental para avaliação 

objetiva de desempenho para variados setores econômicos, e são aplicados com 

sucesso em todo o mundo (SILVA; SOBRINHO, 2006). 

Para a definição dos indicadores de gestão deste PMSB, foram considerados os 

10 (dez) princípios apresentados na Figura 137, propostos por Malheiros et al., (2006) 

para que o conjunto destes se torne uma ferramenta eficiente e eficaz no 

acompanhamento e avaliação do planejamento. 
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Figura 137 – Boas práticas no processo de escolha de indicadores. 
Fonte: Adaptado de Malheiros et. al. (2006). 

Buscou-se ainda, durante a construção do conjunto de indicadores, atender as 

definições apresentadas por Funasa (2012): 

• Nomear o indicador;  

• Definir seu objetivo; 

• Estabelecer sua periodicidade de cálculo; 

• Indicar o responsável pela geração e divulgação;  

• Definir sua fórmula de cálculo; e 

• Indicar seu intervalo de validade. 

Como forma de padronização dos conceitos, definições e métodos de cálculo, sempre 

que possível, devem ser adotados os indicadores elencados no SNIS. Diante do 

exposto, foram definidos indicadores para os 4 (quatro) programas propostos no 

capítulo 13 (pág. 213), que deverão ser monitorados anualmente pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), por intermédio do órgão 

executivo do setor de saneamento (Departamento de Saneamento Básico) que se 

recomenda ser constituído e operacionalizado. Os resultados sistematizados deverão 

ser divulgados, promovendo o controle social, e analisados para eventuais tomadas 

de decisões.  



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

434 

Nos próximos itens são apresentados os indicadores de gestão propostos para os 

4 (quatro) Programas que integram o sistema de limpeza urbana e manejo der 

resíduos sólidos do PMSB de Três Lagoas/MS, sendo que para cada programa é 

apresentado uma breve descrição e explanação dos indicadores propostos apontando 

pontos importantes. 

15.1.1 Programa 16 – Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

com Qualidade a Todos 

A PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010) estabelece como objetivo a regularidade, 

continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais 

e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, 

como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a 

PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores). 

Portanto, para o alcance dos princípios e objetivos supracitados, bem como das 

aspirações sociais, foram definidas ações para o aperfeiçoamento na prestação dos 

serviços correlatos à temática, de modo a promover a universalização do acesso, ou 

seja, ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados, assim como 

garantir a regularidade dos serviços e a qualidade dos mesmos. Para auxiliar no 

monitoramento, avaliação e tomada de decisões acerca do Programa 16 foram 

definidos 7 (sete) indicadores (Quadro 87). 
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Quadro 87 – Indicadores de gestão para o Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos com Qualidade a Todos. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-01 
Índice de cobertura total da 
coleta de RSDC. 

É o percentual da população do 
município que possui acesso à 
coleta de RSDC. 

Avaliar a universalização do acesso 
ao serviço de coleta de RSDC. 

[
(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎)

(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
] × 100 

Obs.: População total (urbana + rural). 

% Anual IN015 PS 

IRS-02 
Índice de paralisação dos 
serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos. 

É o percentual de dias 
paralisados dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

Avaliar a continuidade dos serviços d 
limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. 

[
(𝑁. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠)

(𝑁. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 ú𝑡𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜)
] × 100 

Obs.: “Nº de dias úteis do ano” refere-se à quantidade 
de dias que o serviço deveria ter ocorrido no ano. Ex.: 
em uma cidade que possui a coleta 3 por semana 
seriam 144 dias (3 dias x 4 semanas x12 meses). 

% Anual – PS 

IRS-03 
Total de reclamações sobre os 
Serviços de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 

Indica a quantidade de 
reclamações sobre os serviços 
de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

Avaliar a satisfação dos munícipes 
com os serviços de Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos Sólidos. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠)

(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
] × 1000 

Obs.: Reclamações sobre os serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (inclusive os 
prestados indiretamente por empresas terceirizadas). 

(n./1.000 
hab. /ano) 

Anual – TS 

IRS-04 

Respostas às reclamações 
sobre os Serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos 

É o percentual de respostas às 
reclamações sobre os serviços 
de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Avaliar o atendimento às reclamações 
sobre os serviços de Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos Sólidos 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠)
] × 100 

Obs.: Reclamações sobre serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (inclusive os 
prestados indiretamente por empresas terceirizadas). 

% Anual – TS 

IRS-05 
Índice de implantação dos 
Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos. 

É o percentual de 
estabelecimentos que possuem 
PGRS frente ao número total de 
estabelecimentos sujeitos a 
elaboração do PGRS. 

Avaliar o cumprimento legal da PNRS 
que estabelece a elaboração de 
PGRS pelos estabelecimentos 
definidos como grandes geradores ou 
cujas tipologias de resíduos sólidos 
gerados nas atividades tornam-nos 
sujeito a elaboração do instrumento 
mencionado. 

[
(𝑁. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑃𝐺𝑅𝑆)

(𝑁. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 à 𝑃𝐺𝑅𝑆)
]

× 100 

Obs.: Devem ser computados os estabelecimentos 
públicos e privados que estão sujeitos à elaboração de 

PGRS próprio. 

% Anual – TS 

IRS-06 
Existência de estudo de 
otimização da rota de coleta. 

Indica se existe um estudo para 
otimização da rota de coleta de 
RSDC. 

Avaliar se há um estudo de 
otimização da rota de coleta de 
RSDC, podendo correlacionar com 
outros indicadores. 

Sim / Não(1) − Anual – PS/TS 

IR-07 

Existência de mapeamento 
municipal do Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos atualizado, 
contando todas as infraestrutura 
e componentes do sistema. 

Verificar se há um mapeamento 
municipal dos Serviços de 
Limpeza Urbana e Manejo dos 
Resíduos Sólidos atualizada, 
contendo todas as infraestrutura 
e componentes do sistema. 

Propiciar aos gestores municipais o 
mapeamento das infraestruturas e 
componentes e o controle social, 
disponibilizando esses dados. 

Sim/Não(1) – Anual – TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos deve-se 
acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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15.1.2 Programa 17 – Garantir a Continuidade da Disposição Final Ambientalmente 

Adequada dos Rejeitos Gerados e a Valorização das Áreas de Passivos 

Existentes 

O Programa 17 foi planejado em prol de se garantir que haja a continuidade da correta 

prática de disposição final dos rejeitos pelo município, bem como de planejar ações 

que viabilizem a recuperação e valorização da área de passivo assim considerada em 

virtude da incorreta prática de manejo de resíduos adotada anteriormente. 

Para a realização do monitoramento e da avaliação das ações do referido Programa, 

foram definidos 9 (nove) indicadores de gestão (Quadro 88), os quais são definidos 

por índices obtidos a partir de cálculos matemáticos através de duas ou mais variáveis, 

marcos instituídos através de perguntas de seleção de apenas uma alternativa (“Sim” 

ou “Não”) e indicadores baseados em informações quantitativas. 

 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

437 

Quadro 88 – Indicadores de gestão para o Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos Gerados e a Valorização 
das Áreas de Passivos Existentes. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-08 

Índice de estabelecimentos 
públicos de saúde com 
destinação final adequada 
de RSS. 

É o percentual dos 
estabelecimentos de saúde 
públicos com a destinação final 
adequada de RSS. 

Avaliar a destinação 
ambientalmente adequada dos 
estabelecimentos públicos 
geradores de RSS. 

[
(

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏. 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑎

)

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏. 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
] × 100 

Obs.: São considerados estabelecimentos públicos de saúde 

com destinação final adequada aqueles que possuem 

contrato com empresas licenciadas para tratamento e 

destinação correta dos RSS. 

% Anual – TS 

IRS-09 

Índice de estabelecimentos 
privados de saúde com 
destinação final adequada 
de RSS. 

É o percentual dos 
estabelecimentos de saúde 
privados com a destinação final 
adequada de RSS. 

Avaliar a destinação 
ambientalmente adequada dos 
estabelecimentos privados 
geradores de RSS. 

[
(𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑎)

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
]

× 100 

Obs.: São considerados estabelecimentos privados de saúde 

com destinação final adequada aqueles que possuem 

contrato com empresas licenciadas para tratamento e 

destinação correta dos RSS. 

% Anual – TS 

IRS-10 

Número de 
estabelecimentos de saúde 
(públicos e privados), de 
beleza e congêneres com 
PGRS 

É o quantitativo de 
estabelecimentos de saúde 
(públicos e privados), de beleza e 
congêneres com a destinação final 
adequada de RSS. 

Avaliar a destinação 
ambientalmente adequada dos 
estabelecimentos de saúde 
(públicos e privados), de beleza e 
congêneres geradores de RSS. 

Quantidade de estabelecimentos de saúde (públicos 

e privados), de beleza e congêneres geradores de 

RSS. 

Unidade Anual – TS 

IRS-11 

Índice de indústrias 
geradoras de RI com 
destinação adequada dos 
resíduos sólidos gerados. 

É o percentual das indústrias com 
a destinação final adequada dos 
resíduos gerados. 

Avaliar a destinação final 
adequada dos resíduos gerados 
pelas indústrias. 

[
(𝑁. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑ú𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑎)

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑ú𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
]

× 100 

Obs.: São consideradas indústrias com destinação final 

adequada aquelas que possuem contrato com empresas 

licenciadas para tratamento e destinação final adequada dos 

RI ou que eventualmente realizam internamente o correto 

tratamento e destinação final. 

% Anual – TS 

IRS-12 
Número de locais de 
disposição irregular de 
Resíduos Sólidos Urbanos. 

É a quantificação de locais de 
disposição irregulares de RSU 
pela população residente no 
município. 

Quantificar os locais de disposição 
irregular de RSU. 

[
(𝑁. 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈)

(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜)
] 

Obs.: São computados no total de locais irregulares de 

depósito de RSU aqueles pontos crônicos de disposição de 

resíduos identificados, normalmente locais onde ocorre 

acúmulo de RCC, RV, RVol, RSDC, dentre outros. 

Unid./hab. Anual – TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-13 

Índice de áreas de passivo 
ambiental com 
planejamento para 
recuperação. 

É o percentual das áreas de 
passivos mapeadas com 
planejamento e autorização para 
execução das medidas de 
recuperação. 

Avaliar o atendimento à PNRS 
sobre a recuperação das áreas de 
passivo ambiental presentes no 
município. 

[
(

𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛ç𝑎𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 (𝐿𝐴𝑅) 

)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑆)
] × 100 

Obs.: Quantidade de licenças ambientais de recuperação 

para execução de recuperação de áreas degradadas em 

relação ao total de passivos ambientais relacionados a RS 

identificados no município (Deve considerar as áreas de 

passivo identificadas no Diagnóstico Situacional (Capítulo 2)). 

% Anual – TS 

IRS-14 
Capacidade restante do 
aterro sanitário.  

É o percentual da capacidade do 
aterro sanitário ainda disponível 
para receber os rejeitos. 

Monitorar a capacidade restante 
do aterro sanitário para prever 
ações futuras de expansão ou de 
construção de uma nova área para 
disposição final ambientalmente 
adequada. 

[1 −
(𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)

(𝑉𝑜𝑙. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜)
] × 100 

Obs.: Caso o município utilize mais de um aterro sanitário 

deverão ser considerados os valores totais somados os 

aterros contratados para definir o valor da variável “Volume de 

rejeitos aterrados”. 

% Anual – PS 

IRS-15 

Existência de correta 
disposição final de rejeitos 
(em aterro sanitário 
licenciado). 

Identificar o atendimento da PMTL 
com relação a correta disposição 
final dos rejeitos de 
responsabilidade da 
municipalidade coletados através 
da coleta pública convencional. 

Monitorar a disposição final 
adequada dos RSDC em 
conformidade com as legislações 
ambientais vigentes. 

Sim / Não(1) − Anual – TS 

IRS-16 
Existência de local 
ambientalmente adequado 
de destinação de RCC. 

Identificar o atendimento da PMTL 
com relação a correta destinação 
dos RCC de responsabilidade da 
municipalidade. 

Monitorar a destinação final 
adequada de RCC segundo as 
legislações aplicáveis vigentes. 

Sim / Não(1) − Anual – TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos deve-se 
acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

439 

15.1.3 Programa 18 – Redução, Reutilização e Reciclagem 

O Programa 18, em linhas gerais, pretende orientar a efetivação do manejo dos 

resíduos sólidos através de mecanismos compatíveis à PNRS, envolvendo ações 

estruturais e não estruturais que versam sobre coleta seletiva, reciclagem e logística 

reversa. 

O acompanhamento e a avaliação das ações planejadas no Programa 18 serão 

realizados através de 12 (doze) indicadores de gestão (ver Quadro 89), sendo eles 

divididos em índices obtidos a partir de cálculos matemáticos através de duas ou mais 

variáveis, marcos instituídos através de perguntas de seleção de apenas uma 

alternativa (“Sim” ou “Não”) e indicadores baseados em informações quantitativas. 
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Quadro 89 – Indicadores de gestão para o Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-17 
Índice de eficiência de 
segregação dos materiais 
secos recicláveis na UTR. 

É o percentual que 
representa a eficiência da 
segregação dos materiais 
secos recicláveis na UTR. 

Avaliar a eficiência da segregação de materiais 
secos na UTR em relação aos comercializados. 

Obs.: Este indicador deve ser calculado 
separadamente para cada UTR existente no 
município. Seu resultado poderá ser expresso 
considerando conjuntamente os dados de 
eficiências das diferentes UTRs atuantes no 
município. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 )

(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜)
] × 100 

Obs.: Quantidades totais em quilogramas (kg) recebidas 

para triagem e posteriormente comercializadas, 

usualmente tratado como “taxa de rejeitos” gerados na 

triagem de resíduos recicláveis. 

% Anual – TS 

IRS-18 

Índice de recuperação de 
materiais recicláveis 
(resíduos secos) em 
relação à quantidade total 
de resíduos coletados. 

Índice de recuperação de 
materiais recicláveis 
(resíduos secos) em 
relação à quantidade total 
de resíduos coletados. 

É o percentual de materiais recicláveis 
recuperados em relação ao total coletado. 

[
(

𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡. 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑖𝑠 
𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)
] × 100 

Obs.: Quantidade total de materiais recicláveis secos 

efetivamente recuperados frente ao total de resíduos 

coletados. 

% Anual IN031 TS 

IRS-19 
Existência de unidade de 
compostagem ou similar 
licenciada em operação 

Indica a existência e 
quantidade de unidade de 
compostagem ou similar 
licenciada em operação em 
âmbito municipal. 

Verifica a existência de unidade de compostagem 
ou similar licenciada em operação em âmbito 
municipal. 

Sim/Não(1) − Anual – TS 

IRS-20 

Índice de recuperação de 
resíduos orgânicos 
(compostáveis) em relação 
à quantidade total de 
resíduos coletados. 

É o percentual de materiais 
compostáveis recuperados 
em relação ao total 
coletado. 

Avaliar a recuperação de materiais compostáveis 
no município. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 )

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)
]

× 100 

Obs.: Quantidade total de materiais orgânicos beneficiados 

(compostáveis) frente ao total de resíduos coletados. 

% Anual – TS 

IRS-21 
Abrangência da Coleta 
Seletiva 

Indica a abrangência do 
serviço de coleta seletiva 
em relação a população do 
município através do 
número de domicílios 
atendidos. 

Avaliar a amplitude do serviço de coleta seletiva 
ofertado, partindo do número de domicílios para 
estimar a população do município atendida pela 
coleta seletiva. 

[
(

𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎

)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠)
] × 100 

Obs.: A partir do conhecimento do número de domicílios 

abrangidos pelo serviço de coleta seletiva, é possível se 

estimar a população atendida, utilizando-se da relação 

hab./domicílio definida para os municípios pelo IBGE. 

% Anual IN030 TS 

IRS-22 
Índice de adesão da 
população ao serviço de 
coleta seletiva. 

Indica a taxa de adesão da 
população ao serviço de 
coleta seletiva na 
modalidade porta-a-porta. 

Verificar o percentual de adesão com base nos 
domicílios que possuem coleta seletiva. 

[
(

𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑑𝑒𝑠ã𝑜
 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑎𝑃 

)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
] × 100 % Anual – TS 

IRS-23 
Índice de eficiência da 
Coleta Seletiva (CS) 

Indica a eficiência da CS 
(considerando as 
modalidades porta-a-porta 
e os PEVs). 

Verifica a eficiência da CS. [
(

𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙. 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑜
𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎

)

(
𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 

𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
)

] × 100 % Anual – TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-24 

Existência de Área de 
Transbordo e Triagem 
(ATT) com Unidade de 
Beneficiamento para os 
RCC licenciada em 
operação. 

Indica a existência de ATT 
com Unidade de 
Beneficiamento licenciada 
em operação. 

Verifica a existência de ATT com Unidade de 
Beneficiamento licenciada em operação. 

Sim/Não(1) − Anual – TS 

IRS-25 
Existência de Ecopontos 
licenciados em operação. 

Indica a existência de 
Ecopontos licenciados em 
operação. 

Verifica a existência de Ecopontos licenciados em 
operação. 

Sim/Não(1) − Anual – TS 

IRS-26 Número de PEVs 
Indica o número de PEVs 
em operação no município. 

Verifica a quantidade de PEVs em operação no 
município. 

Sim/Não(1) − Anual – TS 

IRS-27 

Índice de material recolhido 
pela coleta seletiva (exceto 
matéria orgânica) em 
relação à quantidade total 
coletada de resíduos 
sólidos domiciliares 

É o percentual do material 
reciclável recolhido pela 
coleta seletiva. 

Avaliar a coleta seletiva praticada no município. 

[
(

𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡. 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 

)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝐷 𝑒 𝑅𝑆𝐶)
] × 100 

Obs.: Quantidade total de material recolhido pela Coleta 

Seletiva (CS) (exceto orgânicos) frente a quantidade 

coletada pela coleta convencional (regular) de RSDC. 

% Anual IN053 TS 

IRS-28 

Índices de sistemas de 
logística reversa 
implementados em 
conformidade com acordos 
setoriais, termos de 
compromisso ou regulação 

É o percentual de sistemas 
de logística reversa 
obrigatórios implantados 
no âmbito municipal. 

Avaliar a implantação dos sistemas de logística 
reversa no município que possuem 
obrigatoriedade legal. Segundo a PNRS o 
sistema de logística reversa se tornou obrigatório 
para as seguintes cadeias: Agrotóxicos, seus 
resíduos e embalagens; Pilhas e Baterias; Pneus; 
Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; Produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes; 
Embalagens em geral; e medicamentos. 

[
(

𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑆𝐿𝑅 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠
 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝐿𝑅 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠)
] × 100 % Anual – TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos deve-se 
acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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15.1.4 Programa 19 – Participação e Capacitação Técnica de Grupos Interessados 

Em prol de identificar e promover a inclusão de grupos sociais interessados no manejo 

dos resíduos sólidos com intuito de gerar renda, bem como de capacitá-los 

adequadamente ao serviço, o Programa 19, através de suas ações, converge a estas 

questões. Desta forma, o monitoramento e a avaliação do referido Programa deverão 

se embasar no acompanhamento dos 4 (quatro) indicadores de gestão propostos no 

Quadro 90. 
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Quadro 90 – Indicadores de gestão para o Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos Interessados. 

SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

IRS-29 

Índice de treinamento dos grupos 
interessados no gerenciamento de 
resíduos sólidos cadastrados pela 
PMTL 

É o percentual dos grupos interessados 
no manejo de resíduos sólidos com 
treinamento para exercer as atividades 
correlatas. 

Avaliar a instrução dos grupos 
interessados no gerenciamento de 
resíduos sólidos. 

[
(𝑄𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠)

(𝑄𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠)
] × 100 % Anual – TS 

IRS-30 
Número de associações e/ou 
cooperativas atuantes no manejo de 
resíduos sólidos. 

Quantifica as cooperativas e/ou 
associações atuantes no manejo de 
resíduos sólidos. 

Avaliar a inclusão dos catadores de 
resíduos de forma organizada no 
gerenciamento manejo de resíduos 
sólidos. 

Quantitativo de associações e/ou 

cooperativas atuantes no município. 
Unidade Anual – TS 

IRS-31 
Existência de cadastramento dos 
grupos interessados no gerenciamento 
de resíduos sólidos. 

Identifica a existência de cadastramento 
de grupos interessados. 

Avaliar o cumprimento da ação de 
cadastrar todos os grupos 
interessados. 

Sim / Não (1) - Anual – TS 

IRS-32 

Existência de ações relacionadas ao 
sistema de logística reversa obrigatória 
(SLRO) voltadas a capacitação dos 
envolvidos. 

Identifica as ações de capacitação dos 
envolvidos no SLRO. 

Avalia a capacitação progressiva 
dos envolvidos no SLRO. 

Sim / Não (1) − Anual – TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando 
obtiver resposta afirmativa, devendo ser criados outros para avaliar a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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15.2 INDICADORES OPERACAIONAIS E AMBIENTAIS 

O inciso VI do Art. 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 estabelece os indicadores de 

desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos como parte do conteúdo mínimo previsto para o PMSB, 

que devem compor os mecanismos de avaliação e monitoramento da eficiência e 

eficácia e implementação do planejamento proposto. 

Bringhenti (2004) cita que os indicadores, em geral, são utilizados com o propósito de 

se conhecer adequadamente uma situação existente para guiar os próximos passos 

e para tomada de decisões. Reforça ainda a tese de que é necessária uma criteriosa 

avaliação dos fatores envolvidos no planejamento e na implantação de programas 

propostos a fim de se ter subsídios para a implantação de novos programas, gerados 

por meio dos resultados obtidos através dos indicadores propostos. 

Neste contexto, os indicadores devem ser idealizados para serem utilizados como 

ferramentas concretas para a avaliação e monitoramento de políticas públicas, 

fortalecendo as decisões e o controle, facilitando maior participação dos diversos 

grupos de interesse. 

A preocupação com a obtenção de indicadores para o acompanhamento de 

resultados deve estar presente na formulação dos objetivos pretendidos, durante a 

execução do planejamento e, ao final, para a avaliação. Ressalta-se que a utilização 

dos indicadores está vinculada à obtenção de dados e ao monitoramento periódico de 

cada parâmetro, sendo assim, a utilização e a confiabilidade das informações estarão 

relacionadas com o responsável por realizar o monitoramento. 

Sugere-se que, principalmente, durante o período de implementação/adaptação dos 

gestores públicos aos sistemas e mecanismos recomendados, etapa na qual 

provavelmente haverá dificuldades com a falta de experiência técnica e a dificuldade 

de adquirir as informações demandadas em sua totalidade, adote-se uma quantidade 

menor de indicadores, ou seja, utilize-se aqueles com maior grau de relevância e, 

gradativamente, aumente-se o monitoramento e assim gere-se os resultados mais 

abrangentes para o município. 
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Portanto, o uso de indicadores como ferramenta de avaliação e monitoramento do 

município de Três Lagoas/MS, visa: 

• Permitir que o Ente Regulador, os responsáveis pela prestação dos serviços 

(direta e indireta via delegação) e toda a população acompanhe o cumprimento 

dos objetivos, metas e ações fixadas neste PMSB; 

• Auxiliar nas tomadas de decisões econômico-financeiras, relacionadas à 

qualidade, aos serviços e à infraestrutura, atinentes ao Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

• Garantir monitoramento pleno; 

• Permitir destacar os pontos fortes e fracos dos sistemas de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos, buscando resolver as carências existentes; 

• Facilitar na implementação de sistemas de gestão do Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

• Facilitar as revisões do PMSB, de maneira que todas as mudanças ocorridas 

no processo de implementação sejam monitoradas e avaliadas a fim de 

embasar a atualização do instrumento de planejamento; 

• Fornecer subsídios às ações de educação ambiental e sensibilização; e 

• Benchmarking16. 

A Figura 138 apresenta o fluxo que deverá ser seguido pelos gestores públicos para 

a operacionalização e aplicação dos indicadores, objetivando a geração periódica de 

informações referentes ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

do município abrangido por este Plano. 

 
Figura 138 – Fluxograma da operacionalização e aplicação dos indicadores do Sistema Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
16 Benchmarking é o método sistemático de procurar os melhores processos, as ideias inovadoras e os procedimentos de 

operação mais eficazes que conduzam a um desempenho superior (BOGAN; ENGLISH, 1996). 
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O modelo do Quadro 91 foi empregado como meio de apresentação para o pleno 

entendimento de todas as informações relevantes aos indicadores socioambientais e 

culturais; de desempenho econômico-financeiro e operacional definidos para o PMSB, 

relacionados respectivamente no APÊNDICE A (pág. 521), APÊNDICE B (pág. 529), 

e APÊNDICE C (pág. 551), contendo sua descrição, objetivo, memória de cálculo, 

fonte de origem de dados, periodicidade de cálculo. 

Quadro 91 – Modelo de apresentação dos indicadores de desempenho que servirão de desempenho de 
sabe para avaliação da eficiência econômico-financeira e operacional dos serviços de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 

Referência SNIS 

- Apresenta o código de referência do SNIS. 

Descrição 

- A descrição define o que é indicador. Serve de base para o seu melhor atendimento. 

Objetivo 

- Tem a função de responder para que serve este indicador, apresentando as suas principais características  

Memória de Cálculo 

- É a expressão que servirá para determinar o valor do referido indicador de desemprenho. 

- A pergunta a ser respondida nesta etapa é: como calcular? 

Variáveis de Cálculo Fonte de origem dos dados 

- As variáveis de cálculo são os valores obtidos em campo que 
servirão para determinação do cálculo descrito acima. 

- A fonte de origem dos dados é quem deverá fornecer os 
valores para o cálculo do indicador 

Código SNIS relacionado 

- Apresenta as variáveis de cálculo conforme código de referência do SNIS. Visa facilitar a compatibilização dos dados gerados 
com o SNIS através da consulta ao Glossário de Informações e Indicadores (SNIS,2016). 

Unidade 

- É a representação do resultado obtido após o cálculo. 

Periodicidade de cálculo 

- Período que o cálculo deverá ser refeito para construção de um banco de dados. A periodicidade pode ser anual, semestral, 
mensal, dentre outras formas. 

Responsável pela geração e divulgação 

- Implica quem deverá apresentar os resultados obtidos de cada indicador.  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os Tópicos seguintes apresentam os indicadores propostos para a avaliação e 

monitoramento da implementação do PMSB, sendo imprescindível sua correta 

aplicação, inclusive para as posteriores revisões e atualizações, em prazo não 

superior a 10 anos, do presente Plano. 

Inicialmente são apresentados os indicadores socioambientais e culturais, 

relacionados ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e, 

posteriormente, são expostos de maneira sistemática os indicadores de desempenho 

que devem ser adotados pela administração pública para a aplicação dos mecanismos 

de avaliação e monitoramento do desempenho econômico-financeiro e operacional. 
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15.2.1 Indicadores Socioambientais e Culturais 

Para a avaliação e monitoramento dos aspectos socioambientais e culturais, 

relacionados ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do 

município abrangido por este PMSB, sugere-se a aplicação de alguns indicadores de 

sustentabilidade propostos por (MILANEZ, 2002) e (POLAZ; TEIXEIRA, 2009), para 

avaliar a gestão pública de resíduos sólidos urbanos. 

Os indicadores de sustentabilidade têm sido utilizados como forma de melhorar a base 

de informações sobre o meio ambiente, auxiliar a elaboração de políticas públicas, 

simplificar estudos e relatórios e assegurar a comparabilidade entre diferentes regiões 

(IBGE, 2008); (MILANEZ, 2002); (POLAZ; TEIXEIRA, 2009). 

Para cada indicador de sustentabilidade, Milanez (2002) definiu três parâmetros de 

avaliação, apresentados no Quadro 92, que serão seguidos para os indicadores 

socioambientais e culturais propostos para o monitoramento e controle da eficiência e 

eficácia dessas variáveis durante a implementação do PMSB. 

Quadro 92 – Parâmetros de avaliação para a aplicação dos indicadores socioambientais e culturais.  

TENDÊNCIA CLASSIFICAÇÃO 

Muito Desfavorável MD 

Desfavorável D 

Favorável F 

Fonte: Elaborados pelos autores, a partir de Milanez (2002) 

Assim, o Quadro 93 apresenta os indicadores que devem ser monitorados para a 

avaliação sistemática dos aspectos socioambientais e culturais, relacionados ao 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do município de Três 

Lagoas/MS, mapeando assim, a evolução da gestão sustentável da administração 

pública. 

Destaca-se que no APÊNDICE A (pág. 521) são apresentados, detalhadamente, cada 

um dos indicadores elencados no Quadro 93, contendo sua descrição, objetivo, 

avaliação de tendência, fonte de origem das informações, periodicidade de avaliação 

e identificação do setor da administração pública que ficará responsável pela geração 

e divulgação dos resultados. Este detalhamento é essencial para o entendimento dos 

indicadores, auxiliando, posteriormente, sua correta operacionalização e aplicação. 
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A sistematização, bem como a geração e divulgação dos indicadores socioambientais 

e culturais, deve ser realizada pelo DSB. Inicialmente, recomenda-se a 

sistematização, geração e divulgação anual dos dados, informações e resultados 

gerados por estes indicadores, entretanto, conforme necessidade do Poder Público 

Municipal ou recomendação do ente regulador e/ou fiscalizador pode-se diminuir esta 

periodicidade para menor intervalo de tempo (semestral, trimestral ou mensal). 

Tais informações devem ser compartilhadas, em primeira mão, com o DSB de forma 

que esta possa sistematizar as informações necessárias para nortear as ações de sua 

responsabilidade, principalmente àquelas atinentes a implantação e efetivação do 

proposto através deste Plano, além de gerar os relatórios municipais de planejamento. 

Além disso, o DSB deve naturalmente estar integrada a este processo visando a 

integração das políticas públicas e a constante melhoria na prestação dos serviços 

públicos. 

Quadro 93 – Indicadores para avaliação dos aspectos socioambientais e culturais, relacionados ao serviço 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos municipal.  

INDICADORES AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA PÁG(1) 

Quantidade de ocorrências de 
lançamentos de resíduos sólidos em 
locais inadequados. 

• (MD) Mais de 4 ocorrências/ano a cada 1.000 hab.; 

• (D) Entre 1 e 4 ocorrências/ano a cada 1.000 hab.; 

• (F) Menos de 1 ocorrência/ano a cada 1.000 hab. 

523 

Grau de recuperação dos passivos 
ambientais. 

• (MD) nenhuma ação identificada para os passivos mapeados; 

• (D) Ações de planejamento aplicadas às áreas de passivos 
mapeados, porém não executadas; 

• (F) Ações de planejamento aplicadas e executadas nas áreas 
de passivos mapeadas. 

524 

Existência de situações de risco à 
saúde em atividades vinculadas à 
gestão de resíduos sólidos. 

• (MD) Presença de catadores trabalhando de forma precária 
nos locais de disposição final; 

• (D) Presença de catadores trabalhando de forma precária nas 
ruas; 

• (F) Inexistência de situações descritas anteriormente. 

525 

Existência de informações sobre a 
gestão de resíduos sólidos 
sistematizadas e disponibilizadas para 
a população. 

• (MD) As informações não são sistematizadas; 

• (D) As informações são sistematizadas, porém não estão 
acessíveis à população; 

• (F) As informações são sistematizadas e divulgadas de forma 
proativa para a população. 

526 

Indicador de programas educativos 
continuados voltados para boas 
práticas da gestão de resíduos sólidos. 

• (MD) Inexistência de programas educativos; 

• (D) Existência de programas educativos continuados, porém 
com baixo envolvimento da população; 

• (F) Existência de programas educativos continuados com alto 

envolvimento da população. 

527 

Nota: (1) Número da página onde encontra-se o detalhamento dos indicadores, localizados no APÊNDICE A (pág. 521) 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Milanez (2002);e Polaz; Teixeira (2009). 

Ressalta-se que, o correto monitoramento e avaliação por meio desses indicadores 

socioambientais e culturais possibilitam a geração de série histórica de dados, que 

facilita a identificação da tendência em relação à sustentabilidade da gestão pública 

nos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do município. 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

449 

Consequentemente, facilita o conhecimento da trajetória das variáveis mais 

importantes para o setor, e assim, o desenho de estratégias de intervenção com maior 

embasamento. 

Observa-se que nas revisões periódicas do PMSB podem ser propostos indicadores 

socioambientais e culturais complementares, com o intuito de aprofundar o 

conhecimento das realidades locais nestes aspectos do Sistema de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos. 

A importância da divulgação dos dados gerados está relacionada com a garantia da 

ampla publicidade e do controle social, princípios essenciais estabelecidos pela 

PNRS. Isto é, garante à sociedade informações e participação nos processos de 

implementação, avaliação e operacionalização das políticas públicas relacionadas 

aos resíduos sólidos. 

15.2.2 Indicadores de Desempenho 

Como instrumento de avaliação e monitoramento dos aspectos econômico-financeiros 

e operacionais, relacionados com os serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos serão adotados alguns Indicadores do SNIS correspondentes ao 

manejo de resíduos sólidos. 

É importante ressaltar que os programas de investimentos do Ministério das Cidades 

(MCidades) geralmente exigem o envio regular de dados ao SNIS, como critério de 

seleção, hierarquização das instituições credenciadas e posterior liberação de 

recursos financeiros. 

Portanto, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, por meio das prestadoras dos 

serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (delegadas ou de 

administração pública direta ou indireta) devem, regularmente, gerar e monitorar tais 

dados, para posteriormente, aplicá-los ao SNIS. Assim, alguns destes dados gerados 

comporão os indicadores de desempenho (econômico-financeiros e operacionais) 

para avaliação e monitoramento da eficiência e eficácia de implementação do Plano. 

  



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

450 

15.2.2.1 Indicadores de Desempenho Econômico-financeiro 

Os indicadores de desempenho econômico-financeiro são instrumentos que devem 

ser utilizados pela gestão pública para obter o diagnóstico da situação econômico-

financeira da administração, relacionada com os serviços de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos. Assim, tais indicadores servirão de base para a tomada 

de decisões e, também, monitoramento do Plano, bem como para efetuar previsões a 

partir da avaliação sistemática da eficiência da gestão dos serviços. 

Os indicadores recomendados para o monitoramento da situação econômico-

financeira dos serviços foram retirados dos indicadores do SNIS, referentes ao manejo 

de resíduos sólidos e estão elencados no Quadro 94, que apresenta também o 

número da página onde se encontram. Destaca-se que, como citado anteriormente, o 

detalhamento de todos os indicadores, contendo informações para o seu pleno 

entendimento e aplicabilidade é apresentado no APÊNDICE B (pág. 529). 

Quadro 94 – Relação de indicadores de desempenho econômico-financeiro dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

INDICADOR DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO PÁG.(1) 

Despesa média por empregado alocado nos serviços de RSU. 531 

Incidência das despesas com manejo de RSU nas despesas correntes da Prefeitura. 532 

Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviço de manejo de RSU nas 
despesas com manejo de RSU. 

533 

Autossuficiência da Prefeitura Municipal com manejo de RSU. 534 

Despesa per capita com manejo de RSU. 535 

Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação dos serviços de 
manejo de RSU. 

536 

Custo unitário médio do serviço de coleta regular (convencional). 537 

Custo unitário médio do serviço de coleta de RSS (gerado em estabelecimentos públicos de saúde). 538 

Custo unitário médio do serviço de coleta seletiva. 539 

Custo unitário médio do serviço de varrição. 540 

Custo unitário médio dos serviços de capina e raspagem. 541 

Custo unitário médio dos serviços de pintura de meio-fio e logradouros públicos. 542 

Custo unitário médio do serviço de roçada mecanizada e manual. 543 

Custo unitário médio do serviço de poda manual e mecanizada 544 

Custo unitário médio dos serviços de manutenção e limpeza do sistema de drenagem de águas pluviais 545 

Custo unitário médio dos serviços de limpeza e manutenção de espaços públicos (mercado municipal, 
feiras, praças, bosques etc.) 

546 

Custo unitário médio dos serviços de manutenção de cemitérios e velórios municipais 547 

Custo unitário médio dos serviços de retirada de entulhos e volumosos. 548 
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INDICADOR DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO PÁG.(1) 

Incidência do custo do serviço de coleta regular (convencional) e seletiva no custo total do manejo de RSU. 549 

Incidência dos custos dos serviços de limpeza urbana e correlatos no custo total do manejo de RSU. 550 

Nota: (1) Número da página onde encontra-se o detalhamento dos indicadores, localizados no APÊNDICE B (pág. 529). 
Fonte: Elaborado pelos autores 

A sistematização, bem como a geração e divulgação dos indicadores de desempenho 

econômico-financeiro serão de responsabilidade da DSB, a qual também deverá 

reunir as informações geradas na SEMEA, SEINTRA, SMS, SEMAD e pelas 

empresas terceirizadas prestadoras dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. Inicialmente recomenda-se a sistematização, geração e 

divulgação anual dos dados, informações e resultados gerados por estes indicadores, 

entretanto, conforme necessidade do Poder Público Municipal ou recomendação do 

ente regulador pode-se diminuir esta periodicidade para menor intervalo de tempo 

(semestral, trimestral ou mensal). 

Ressalta-se que o correto monitoramento e avaliação por meio desses indicadores de 

desempenho econômico-financeiro possibilitam a geração de séries históricas de 

dados, que facilitam a identificação da tendência em relação a custos, incidência de 

despesas e receitas dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

do município. Consequentemente, facilita o conhecimento da trajetória das variáveis 

mais importantes para o setor, e assim, o desenho de estratégias de intervenção com 

maior embasamento. 

Recomenda-se o incremento destes indicadores ao longo do tempo, de forma a 

possibilitar a geração de maior quantidade de informações e assim, propiciar o 

“diagnóstico” mais detalhado das falhas e consequentemente melhores soluções. 

A importância da divulgação dos dados gerados está relacionada com a asseguração 

da ampla publicidade e do controle social, princípios essenciais da PNRS. Isto é, 

garante à sociedade informações e participação nos processos de implementação, 

avaliação e operacionalização das políticas públicas relacionadas aos resíduos 

sólidos. 
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15.2.2.2 Indicadores de Desempenho Operacional 

Na grande maioria dos municípios brasileiros, os serviços de limpeza urbana são 

operados de forma empírica, sem controle e sem registros, bem como os dados e 

parâmetros utilizados no dimensionamento das atividades operacionais são 

resultantes da experiência das pessoas e, em geral, não passaram por avaliações e 

análises sistemáticas (D’ALESSANDRO; BARROS, 2005). 

No município de Três Lagoas/MS os serviços públicos de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos são prestados de forma direta e indireta via delegação, através de 

contratos de prestação de serviços. 

Os indicadores de desempenho operacional dos serviços públicos Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos objetivam facilitar a tomada de decisões pelas 

administrações públicas e permitem avaliar a eficiência e qualidade dos serviços 

prestados. Assim, sugere-se a avaliação e monitoramento sistemático dos indicadores 

de desempenho apresentados no Quadro 95, que elenca também o número da página 

onde se encontram. 

Destaca-se que o APÊNDICE C (pág. 551) apresenta o detalhamento de todos os 

indicadores de desempenho operacional elencados no quadro supracitado, contendo 

informações importantes para o correto entendimento e procedimento de cálculo de 

cada indicador. 

Quadro 95 – Relação de indicadores de desempenho operacional dos serviços públicos de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos. 

INDICADOR DE DESEMPENHO OPERACIONAL PÁG. (1) 

Taxa de cobertura do serviço RSDC em relação à população urbana do município. 553 

Frequência de realização da coleta regular (convencional). 554 

Quantitativo de RSDC coletado per capita em relação à população urbana. 555 

Taxa da quantidade total de RLU(2) em relação a quantidade total coletada de RSDC. 556 

Quantitativo de RLU(2) coletado per capita em relação a população urbana. 557 

Quantitativo de RSDC e RLU(2) coletado per capita em relação à população urbana atendida pelos 
serviços. 

558 

Quantitativo de RCC per capita em relação à população urbana. 559 

Porcentagem de domicílios atendidos pela coleta seletiva. 560 

Quantitativo de materiais recicláveis recolhidos pela Coleta Seletiva. 561 

Indicador de material recolhido pela coleta seletiva em relação à quantidade total coletada de 
RSDC. 

562 

Quantitativo recuperado de materiais recicláveis em relação à quantidade total de resíduos 
coletada.  

563 
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INDICADOR DE DESEMPENHO OPERACIONAL PÁG. (1) 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total de resíduos coletada. 564 

Quantitativo de RSS coletada per capita em relação à população total. 565 

Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada (RSDC e RLU(2)). 566 

Produtividade média dos varredores (públicos e privados). 567 

Taxa de varredores em relação à população urbana. 568 

Extensão total anual varrida per capita. 569 

Taxa de roçadores/capinadores em relação à população urbana. 570 

Área total anual roçada/capinada per capita. 571 

Taxa de empregados em relação à população urbana. 572 

Nota: (1) Número da página onde encontra-se o detalhamento dos indicadores, localizados no APÊNDICE C (pág. 551); e 
(2) Resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana, tais como: os resultantes da varrição, capina, RV, RVol, etc. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

A sistematização bem como a geração e divulgação dos indicadores de desempenho 

operacional, devem ser realizadas pelo DSB. Recomenda-se a sistematização, 

geração e divulgação dos dados, informações e resultados gerados por estes 

indicadores com frequência anual, entretanto, conforme necessidade do Poder 

Público Municipal ou recomendação do ente regulador pode-se diminuir esta 

periodicidade para menor intervalo de tempo (semestral, trimestral ou mensal). 

Cabe mencionar que os indicadores de desempenho operacional devem ser 

constantemente cruzados com os dados gerados pela Ouvidoria Geral do Município, 

a fim de realizar uma avaliação consistente dos indicadores gerados pela 

municipalidade, bem como a avaliação dos munícipes quanto a prestação dos 

serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Além disso, com o envolvimento de todos os entes responsáveis pelas atividades que 

envolvam o Sistema Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (SEMEA, SMS, 

SEINTRA e SEMAD), espera-se que os gestores públicos tenham subsídios 

suficientes para verificar se a operacionalização está mantendo o padrão de serviço 

dentro do que foi esperado e planejar ações futuras de forma a melhorar a eficiência 

dos serviços prestados. Enfatiza-se que o dinamismo no manejo destes indicadores é 

de suma importância, uma vez que eles devem acompanhar as transformações 

contínuas que ocorrem na cidade. 

Ademais, frisa-se que o correto monitoramento e avaliação por meio desses 

indicadores de desempenho possibilitam a geração de uma série de dados históricos, 

que facilita a identificação de tendências em relação ao padrão dos serviços 
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prestados. Consequentemente, facilita o conhecimento da trajetória das variáveis 

mais importantes para o setor, e assim, o desenho de estratégias de intervenção com 

maior embasamento. 

A importância da divulgação dos dados gerados está relacionada com a asseguração 

da ampla publicidade e do controle social, princípios essenciais da PNRS. Isto é, 

garante à sociedade informações e participação nos processos de implementação, 

avaliação e operacionalização das políticas públicas relacionadas aos resíduos 

sólidos. 

15.3 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Dentre os mecanismos de representação da sociedade, recomenda-se que a 

administração municipal articule a reestruturação do órgão colegiado municipal já 

existente (CMSB), conforme recomendações apresentadas no Tomo I – Aspectos 

Institucionais, Gerenciais e Legais acerca da atualização de responsabilidades do 

CMSB. Tal ente deve promover, também, o controle social dos serviços de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e acompanhar as ações de implementação do 

PMSB. 

Portanto, o órgão colegiado e os demais atores envolvidos devem analisar juntos 

todas as informações fornecidas pelos mecanismos de monitoramento e avaliações 

citadas. O órgão colegiado, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador, deve 

auxiliar na proposição de ações, enquanto os demais atores envolvidos, além de 

propor ações devem viabilizar sua execução. 

Assim, para monitoramento e avaliação da continuidade do controle social, 

recomenda-se um indicador binário (resposta de “sim” ou “não”), de caráter contínuo, 

para verificação da existência desse órgão colegiado e para prezar por sua 

manutenção. Caso seja verificada a inexistência no ano de avaliação, esse deve ser 

organizado e planejado para exercer suas atividades no ano subsequente. 

Em relação à satisfação dos usuários dos serviços, a Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS, enquanto titular dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos, cujas atividades deverão ser acompanhadas e fiscalizadas pelo DSB, deve 

conhecer a percepção dos usuários quanto aos serviços prestados no âmbito da 
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Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos para, assim, verificar o atendimento 

da qualidade dos serviços às expectativas, bem como o nível de progressão após a 

implementação do PMSB. 

Apesar dos mecanismos para monitoramento e avaliação da eficiência e efetividade 

da implementação dos programas propostos serem essenciais para que a 

administração municipal conheça o nível de evolução das ações do Plano, o 

conhecimento sobre o grau de satisfação dos usuários atendidos pelos serviços 

prestados faz-se necessário, pois assim, evidencia-se a real percepção acerca da 

qualidade dos serviços proporcionados. 

Partindo desta premissa, foram estabelecidos 13 (treze) indicadores que visam obter 

o grau de satisfação da população de local através da aplicação de questionários 

relacionados aos serviços públicos que compõem o Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos, os quais serão tratados em maiores detalhes no 

Tópico 15.3.2 (pág. 457 deste Tomo). 

Portanto, os próximos tópicos apresentam a delimitação da quantidade de 

questionários a serem aplicados junto à comunidade três-lagoense e o modelo de 

questionário definido sobre o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos. Destaca-se que eles deverão ser aplicados a cada 2 (dois) anos, garantindo 

um levantamento histórico acerca do grau de satisfação da população, sem onerar 

excessivamente o Poder Público Municipal com esta atividade. 

15.3.1 Delimitação de questionários 

A delimitação da quantidade de questionários deverá ser realizada pela Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas/MS com a utilização de uma metodologia de estatística 

descritiva, garantindo uma representatividade municipal com margem de erro inferior 

a 3% e grau de confiança de 95,50%. Sendo assim, recomenda-se a utilização da 

metodologia de amostragem Fonseca; Martins (2011) considerando variável nominal 

para população finita, com a seguinte equação: 
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𝑛 =  
𝑍2 .  𝑝 . 𝑞 . 𝑁

𝑑2 . (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝 . 𝑞
 

Onde: 

• N = tamanho da população; 

• Z = abscissa da curva normal padrão com valor adorado de 2, ficando um nível 

de confiança de 95,5%; 

• p = estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida. 

Adorar p = 0,50; 

• q = 1 – p. Adotar q = 0,50. Então p = q = 0,50; 

• d = erro amostral, expresso em decimais. 

Com a aplicação da equação com a população total estimada, a Tabela 22 apresenta 

a quantidade de questionários mínimos a serem aplicados pela Prefeitura Municipal 

de Três Lagoas/MS em toda a abrangência do município (rural, distrito e urbana) com 

periodicidade de bianual. Ressalta-se que a aplicação dos questionários deve ser 

realizada de forma integrada, ou seja, que uma unidade aborde sobre as quatro 

vertentes do saneamento básico. 

Tabela 22 – Relação entre o tamanho da população total com número de amostras a ser utilizadas da 
metodologia sugerida. 

ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 
ESTIMADA 

MARGEM DE ERRO 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

2023 126.554 9.268 2.452 1.101 622 399 277 204 156 123 100 

2025 129.912 9.285 2.453 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2027 133.086 9.301 2.454 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2029 136.074 9.315 2.455 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2031 138.882 9.328 2.456 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2033 141.520 9.340 2.457 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2035 143.990 9.351 2.457 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2037 146.294 9.360 2.458 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2039 148.432 9.369 2.459 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2041 150.399 9.377 2.459 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2042 151.320 9.380 2.459 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para esta metodologia, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS necessitaria aplicar 

aproximadamente 1.103 questionários no último ano de planejamento. Destaca-se 

que os questionários devem ser aplicados em toda abrangência do município (rural e 
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urbana), evitando que somente uma pequena parcela da população responda por todo 

o município. 

15.3.2 Indicador de Satisfação do Usuário 

Conforme já mencionando, foram elaborados 13 (treze) Indicadores de Satisfação (IS) 

dos usuários para os serviços públicos que compõe o Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos. Para o cálculo dos referidos indicadores, cada usuário 

deverá responder os questionamentos como satisfatório ou não satisfatório. O 

percentual de satisfação será determinado pela seguinte equação: 

Índice de Satisfação= 
Qa

Qr

 x 100 

Onde: 

• Qa = quantidade de questionamentos satisfatórios; e 

• Qr = quantidade de questionamentos realizados. 

Os indicadores de avaliação da satisfação dos usuários para o Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos são apresentados no Quadro 96. 

Quadro 96 – Indicadores de avaliação da satisfação dos usuários com os serviços públicos prestados 
relacionados à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

INDICADOR DE SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS SATISFATÓRIO 

IS.1 Varrição de vias e logradouros Sim/Não 

IS.2 Capina e roçada Sim/Não 

IS.3 Pintura de meio-fio e postes Sim/Não 

IS.4 Limpeza e manutenção de meios-fios e sarjetas Sim/Não 

IS.5 Poda e corte de árvores Sim/Não 

IS.6 Limpeza de bueiros/bocas de lobo Sim/Não 

IS.7 Limpeza de córregos e rios Sim/Não 

IS.8 Limpeza de terrenos baldios Sim/Não 

IS.9 Limpeza de locais para eventos (antes e após evento) Sim/Não 

IS.10 Manutenção de área públicas (cemitérios e parques) Sim/Não 

IS.11 Coleta de resíduos verdes (caso existente) Sim/Não 

IS.12 Coleta regular (convencional) Sim/Não 

IS.13 Coleta seletiva (Sistema PaP e/ou PEVs) Sim/Não 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A reunião dos resultados obtidos através da pesquisa individualizada deverá subsidiar 

o cálculo de um “Índice de Satisfação Geral (ISG)” com os serviços públicos de 
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limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por parte da população três-lagoense, 

conforme elencado a seguir.  

ISG = 
(IS.1+IS.2+…+IS.n)

n
 

Onde: 

IS.n = percentual de satisfação com o serviço prestado; 

n = quantidade serviços prestados. 

15.4 OUVIDORIA  

Dentre os mecanismos de avaliação da implementação do PMSB, é de grande 

importância, aqueles que preveem a participação social. Neste sentido, citam-se as 

“Ouvidorias” que podem ser definidas como órgãos para recebimento de reclamações, 

avaliações e denúncias, ou seja, são canais permanentes de comunicação direta com 

a população. Conforme apresentado no Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais 

e Legais, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS através da OGM é responsável 

pelo recebimento de sugestões, críticas, denúncias, avaliações e ideias de qualquer 

cidadão, relacionadas a questões relativas as suas respectivas áreas de atuação 

frente ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Neste contexto, será necessária a reestruturação desse órgão para que ocorra uma 

melhoria no sentido de segregação dos chamados relativos aos serviços de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, de forma a possibilitar à OGM a sistematização 

e repasse dos chamados aos devidos responsáveis (secretarias e/ou prestadores de 

serviços) pela execução dos serviços, e consequentemente propiciar através de um 

banco de dados que preferencialmente deve ser articulado com o SMIS-TL, a 

divulgação dos dados gerados aos gestores locais que acompanham o andamento da 

consecução do PMSB. Além disso, a Ouvidoria deverá propiciar canal de 

acompanhamento do chamado realizado pelo munícipe com o status de sua 

solicitação. 

Como resultado dessa sistematização, serão gerados relatórios que alimentarão o 

SMIS-TL, os quais deverão também ser encaminhados à DSB e aos demais entes 

envolvidos, a fim de auxiliar na tomada de decisão e melhoria do sistema, bem como 

promover o acompanhamento dos serviços prestados pela comunidade em geral. 

A OGM deverá reunir e sistematizar todos os processos e divulgá-los nos meios de 

comunicação do Poder Público Municipal, utilizando o próprio site da Prefeitura 
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Municipal de Três Lagoas/MS, com objetivo de dar publicidade aos resultados. 

Destaca-se que os processos deverão ser considerados nos Relatórios de 

Acompanhamento. Logo, aconselha-se que inicialmente, os processos sejam 

divulgados com periodicidade trimestral (Figura 139). 

 
Figura 139 – Fluxograma de operacionalização do mecanismo de avaliação através da ouvidoria.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  

15.5 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

A fim de avaliar, mas principalmente monitorar e controlar, cita-se o Relatório de 

Acompanhamento. Esse relatório tem como função principal caracterizar a situação e 

a qualidade do sistema e serviços do saneamento básico, relacionando-os com as 

condições econômicas, operacionais e de salubridade ambiental, de forma a verificar 

a efetividade das ações, o cumprimento das metas do PMSB e a evolução de sua 

implementação. 

O Relatório de Acompanhamento será elaborado em conformidade com critérios, 

índices, parâmetros e prazos fixados pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, 

porém sugere-se que este seja realizado anualmente, levando em consideração todos 

os mecanismos de avaliação e monitoramento sugeridos e, principalmente, as 

informações sistematizadas dos indicadores de gestão para avaliação e 

monitoramento dos programas, do índice de satisfação dos usuários e da ouvidoria 

(Figura 140). 
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Figura 140 – Fluxograma da operacionalização e aplicação do Relatório de Acompanhamento de 
implementação do PMSB de Três Lagoas/MS e da qualidade dos serviços correlatos ao saneamento básico. 
Nota: Este relatório, preferencialmente deve integrar os quatros eixos do saneamento básico. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

O Relatório de Acompanhamento deverá ser elaborado pelo Departamento de 

Saneamento Básico, podendo ser gerado de forma automatizada, através de um 

programa computacional para tal função, ou manualmente. 

Assim, o Quadro 97 apresenta as principais informações sugeridas para elaboração e 

divulgação do Relatório de Acompanhamento, contendo seu conteúdo mínimo, 

periodicidade de elaboração, principal meio de divulgação e o órgão responsável pela 

elaboração e divulgação dos resultados. 

Quadro 97 – Principais informações para a elaboração e divulgação do Relatório de Acompanhamento de 
Implementação do PMSB. 

CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

• Introdução: apresentar resumidamente ao leitor o tema que será desenvolvido e de que forma será 
apresentado ao longo do trabalho. 

• Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento dos Programas: consolidar todos os resultados 
do Sistema Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos já sistematizados, apresentando-os em forma de 
gráficos, tabelas e/ou quadros resumos, expor de forma sintetizada uma breve conclusão dos resultados com 
relação à eficácia da implementação das ações deste Tomo do PMSB (Sistema de Limpeza Urbana de Manejo 
de Resíduos Sólidos). 

• Índice de satisfação dos usuários: consolidar todos os resultados já sistematizados, apresentando-os em 
forma de gráficos, tabelas e/ou quadros resumos, expondo de forma sintetizada uma breve conclusão dos 
resultados, podendo compará-los, quando possível, com resultados de anos anteriores, demonstrando a 
evolução da satisfação dos usuários relacionados com o Sistema e os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos. 

• Processos encerrados da Ouvidoria: consolidar as manifestações recebidas durante o período, separando-
as por grupos de usuários (bairros) e demandas por categorias (sugestões, ideias, denúncias, reclamações, 
elogios, dentre outros). Em anexo, podem ser apresentadas as eventuais sugestões dos populares para a 
melhoria do Sistema e Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

• Conclusão: a partir dos resultados obtidos, elaborar uma síntese do assunto abordado e das conclusões a que 
se chegou, expondo o correto cumprimento ou não da implementação deste Tomo do PMSB (Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos) e as recomendações para as posteriores revisões e 
atualizações do Plano. 
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CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

Periodicidade sugerida de sua elaboração: Anual. 

Principal meio de divulgação: Sítio virtual oficial e redes sociais da PMTL. 

Responsável pela elaboração e divulgação: Departamento de Saneamento Básico (DSB). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

15.6 GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 

Uma das condições principais para proporcionar a participação e controle social é o 

conhecimento pleno das informações que geralmente não estão disponibilizadas nas 

fontes convencionais. Dessa forma, devem ser previstos mecanismos de 

disponibilização, repasse e facilitação do acesso e entendimento das informações. 

Assim, é possível que a população possa contribuir e fazer escolhas na fase de 

implementação do PMSB. Para que seja possível construir os mecanismos de controle 

social dos serviços de abastecimento de água é necessário valorizar a participação 

da sociedade e suas instituições representativas.  

Recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, através de assessorias 

de imprensa e/ou comunicação, divulgue os Relatórios de Acompanhamento nos 

meios de comunicação disponíveis, com periodicidade mínima de um ano. Sugere-se 

o sítio virtual da Prefeitura Municipal, onde pode ser criado um canal exclusivo para o 

setor de saneamento básico. 

Ademais, que seja realizada ampla e contínua divulgação dos resultados já 

sistematizados e planilhados dos indicadores de gestão para avaliação e 

monitoramento dos Programas e dos índices de satisfação do usuário. Essa 

divulgação auxilia a sanar dúvidas e expor as realidades acerca da prestação dos 

serviços de abastecimento de água à população. 
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16 AÇÕES PREVENTIVAS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA  

Em síntese, as ações de cunho preventivo, emergencial e contingencial objetivam 

minimizar/evitar os impactos de situações que possam atrasar e/ou interromper os 

serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos em Três Lagoas/MS. 

As medidas preventivas referem-se a impedir que um problema se materialize, o que 

pode incorrer em uma situação emergencial desencadeando situações críticas que 

devem ser tomadas decisões imediatas para que a ocorrência não se torne grave. Por 

outro lado, as situações contingenciais denotam que eventualidades que são incertas 

de acontecer, mas que a sua ocorrência não pode ser controlada e/ou prevista, a 

exemplo questões naturais (chuvas intensas, movimentação de solo, dentre outras). 

Assim sendo, em qualquer atividade se pressupõe a possibilidade de ocorrências que 

podem ser previstas em nível de planejamento, e que, portanto, são factíveis serem 

evitadas ou amenizadas caso ocorra, através de um conjunto de procedimentos 

preventivos vinculados a ações administrativas e operacionais realizadas pelo próprio 

titular (Prefeitura Municipal) e/ou ente delegado. Logo, inicialmente a qualquer 

observação quanto a situações emergenciais e contingencial, é importante que a 

municipalidade se atente às recomendações de ações preventivas listadas a seguir, 

as quais poderão evitar situações indesejadas e ou amenizar sua ocorrência: 

• Manter cadastro de empresas licenciadas de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos para contratação em caráter emergencial; 

• Manter cadastro de empresas, cooperativas e associações recebedoras de 

material reciclável para contratação ou parcerias em caráter emergencial; 

• Manter cadastro de aterros sanitários privados instalados preferencialmente na 

região em que se insere o município; 

• Documentar e formar um histórico dos eventos atípicos ocorridos, de modo que 

se possa verificar a recorrência desses, facilitando o aprimoramento de 

procedimentos e condutas; e 

• Elaborar contratos que sejam benéficos tanto ao Poder Público, quanto ao 

prestador de serviço, prevendo preços coerentes de forma a garantir que o 

serviço seja executado com eficiência, desprezando propostas inexequíveis em 

licitações, como recomenda a Lei Federal nº 8.666/1993. 
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Além disso, sugere-se algumas regras de segurança operacional no gerenciamento e 

manutenção dos equipamentos e infraestruturas componentes dos serviços de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, a fim de prevenir a ocorrência de 

acidentes: 

• Cadastro de equipamentos e instalações; 

• Programação da manutenção preventiva; 

• Programação da manutenção preditiva em equipamentos críticos; 

• Programação de inspeção periódica em equipamentos e veículos; 

• Registro histórico das manutenções; 

• Plano de ação no caso de incêndio; 

• Plano de ação no caso de acidente com a coleta ou transporte; e 

• Gestão de riscos ambientais em conjunto com órgãos de meio ambiente. 

Na manutenção e operação dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos deverão ser utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão, 

objetivando prevenir eventuais ocorrências indesejadas através do controle e 

monitoramento das condições físicas das instalações e, principalmente, dos 

equipamentos operacionais, visando minimizar a ocorrência de sinistros e 

interrupções durante a prestação dos serviços. 

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento local, 

o titular e os prestadores de serviço deverão dispor de todas as estruturas de apoio 

(mão de obra, materiais e equipamento), de manutenção estratégica, comunicação, 

suprimentos e tecnologia de informação em prol da continuidade do atendimento dos 

serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos sem interrupções 

significativas. 

Portanto, a disponibilidade de tais estruturas evitará que os serviços de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos tenham a segurança e a continuidade 

operacional comprometida ou paralisada em uma emergência atípica, como, por 

exemplo, a falta de abastecimento de combustível no município por empresas 

petrolíferas, comprometendo os serviços de coleta. 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

465 

Destaca-se que, para um efetivo funcionamento das ações aqui tratadas, avaliações 

e monitoramentos periódicos nas estruturas e equipamentos relacionados ao manejo 

de resíduos sólidos são de suma importância. 

Consubstanciado nos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, o 

Quadro 98 apresenta possíveis ocorrências adversas, suas origens, bem como ações 

corretivas/emergenciais/contingenciais, de modo a orientar a atuação do titular e dos 

prestadores de serviço para controle e solução dos impactos causados pelas 

possíveis ocorrências. 
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Quadro 98 – Possíveis ocorrências, suas origens e ações corretivas para eventuais situações imprevistas que venham a alterar os serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólido.   

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES CORRETIVAS PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Paralisação do 

serviço de varrição 

• Greve de funcionários ou geral da empresa responsável pela 
execução do serviço (em caso de serviço delegado); 

• Quebra ou cessação de contratos celebrados com empresa 
privada; 

• Greve dos funcionários/servidores da Prefeitura (em caso de 
prestação direta). 

• Informar oficialmente a população para que, ciente, colabore em manter a cidade 
limpa; 

• Acionar ou contratar funcionários para efetuarem a limpeza dos pontos mais críticos 
e ventrais da cidade; 

• Contratar empresa em caráter emergencial para prestação do serviço; 
• Negociação com os funcionários paralisados; 
• Aplicar penalidades previstas em contrato, como multa por dia de paralisação e/ou 

por quebra de contrato, por exemplo; e 
• Realizar cadastro em 2º plano de interessados na prestação deste serviço em casos 

adversos. 

Paralisação do 

serviço de capina e 

roçada 

• Greve de funcionários ou geral da empresa responsável pela 
execução do serviço (em caso de serviço delegado); 

• Quebra ou cessação de contratos celebrados com empresa 
privada; 

• Greve dos funcionários/servidores da Prefeitura (em caso de 
prestação direta). 

• Informar oficialmente a população do ocorrido; 
• Acionar ou contratar funcionários para efetuarem a limpeza dos pontos mais críticos 

e centrais da cidade; 
• Contratar empresa em caráter emergencial para prestação do serviço; 
• Negociação com funcionários paralisados; 
• Aplicar penalidades previstas em contrato, como multa por dia de paralisação e/ou 

por quebra de contrato, por exemplo; e 
• Realizar cadastro em 2º plano interessados na prestação deste serviço em casos 

adversos. 

Paralisação dos 

serviços de coleta 

convencional e de 

Resíduos de 

Limpeza Urbana 

• Greve de funcionários ou geral da empresa responsável pela 
execução do serviço (em caso de serviço delegado); 

• Quebra ou cessação de contratos celebrados com empresa 
privada; 

• Greve dos funcionários/servidores da Prefeitura (em caso de 
prestação direta). 

• Informar oficialmente a população para que, ciente, colabore; 
• Contratar empresa especializada em caráter emergencial; 
• Acionar equipamentos e funcionários da PMTL, caso necessário, para a prestação 

de serviço até início da execução da empresa contratada em caráter emergencial, 
garantindo a prestação mínima de serviços essenciais; 

• Negociação com os funcionários paralisados; 
• Aplicar penalidades previstas em contrato, como multa por dia de paralisação e/ou 

por quebra de contrato, por exemplo; 
• Realizar cadastro em 2º plano de interessados na prestação deste serviço em casos 

adversos. 

• Avaria ou falha mecânica nos veículos coletores. 

• Em caso de serviço delegado, solicitar à empresa responsável para que tome as 
medidas cabíveis imediatamente; 

• Substituir os veículos danificados por veículos reserva; 
• Providenciar reparo imediato dos veículos; 
• Realizar manutenção preventiva nos veículos coletores. 
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OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES CORRETIVAS PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Inoperância dos 

pontos de entrega 

voluntária (PEVs) 

• Avaria ou falha nos dispositivos (estrutura ou equipamento de 
acondicionamento); e 

• Mau uso dos PEVs por parte da população (vandalismo). 

• Providenciar imediatamente o reparo do dispositivo avariado; 
• Informar a população da inoperância do PEV em questão, indicando o PEV mais 

próximo; 
• Comunicação a polícia; 
• Inserção de avisos para que não haja degradação dos dispositivos; 
• Reforçar a importância das corretas práticas de manejo dos PEV; e 
• Realizar manutenção preventiva nos dispositivos. 

• Falta de mercado para comercialização do material reciclável. 

• Buscar novos compradores de material; 
• Contratar novas unidades de reciclagem; 
• Acondicionar os resíduos de forma adequada até que a situação se normalize; 
• Procurar melhorar a qualidade dos materiais reciclados a serem comercializados, 

aumentando a procura. 

Paralisação da coleta 

seletiva (porta a 

porta ou em PEVs)¹ 

• Greve dos funcionários ou geral da empresa responsável pela 
execução ou do serviço (em caso de serviço delegado); 

• Quebra ou cessação de contratos celebrados com empresa 
privada; 

• Greve de funcionários/servidores da Prefeitura (e, caso de 
prestação direta). 

• Informar a população para que colabore, evitando disponibilizar os recicláveis para 
a coleta até que se normalize a situação; 

• Celebrar contrato emergencial com empresa especializada para a coleta destes 
resíduos; 

• Acionar equipamentos e funcionários da PMTL, caso necessário, para a prestação 
do serviço até início da execução da empresa contratada em caráter emergencial, 
garantindo a prestação mínima de serviços essenciais; 

• Negociação com os funcionários paralisados; 
• Aplicar penalidades previstas em contrato, como multa por dia de paralisação e/ou 

por quebra de contrato, por exemplo. 

• Avaria ou falha mecânica nos veículos coletores. 

• Em caso de serviço delegado, solicitar à empresa responsável para que tome as 
medidas cabíveis imediatamente; 

• Substituir os veículos danificados por veículos reserva; 
• Providenciar reparo imediato dos veículos; 
• Realizar manutenção preventiva nos veículos coletores. 

Paralisação da coleta 

de Resíduos de 

Serviço de Saúde 

(RSS) 

• Greve dos funcionários ou geral da empresa responsável pela 
execução do serviço (em caso de serviço delegado); 

• Quebra ou cessação de contratos celebrados com empresa 
privada. 

• Contratar empresa especializada em caráter emergencial; 
• Manter os resíduos acondicionados de forma adequada até que a situação 

normalize; 
• Negociação com os funcionários paralisados; 
• Aplicar penalidades previstas em contrato, como multa por dia de paralisação e/ou 

por quebra de contrato, por exemplo; 
• Providenciar aumento da capacidade de armazenamento dos resíduos caso os 

serviços não sejam normalizados rapidamente. 

• Avaria ou falha mecânica nos veículos coletores. 
• Solicitar à empresa prestadora do serviço que substitua o veículo avariado por 

veículo reserva; 
• Exigir agilidade no reparo de veículos e/ou equipamentos avariados. 

• Escassez de equipamentos. • Buscar recursos para adquirir equipamentos necessários. 

• Avaria ou falha em equipamentos da UTR. • Providenciar imediatamente o reparo do equipamento avariado. 
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OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES CORRETIVAS PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Inoperância da 

Unidade de Triagem 

de Resíduos sólidos 

(UTR) 

• Avaria em veículos de apoio da UTR. 
• Substituir o veículo danificado por veículo reserva; 
• Solicitar o reparo do veículo. 

• Falta de mercado para comercialização do material reciclável. 

• Buscar novos compradores de material; 
• Contatar novas unidades de reciclagem; 
• Acondicionar os resíduos de forma adequada até que a situação se normalize; 
• Procurar melhorar a qualidade dos materiais reciclados a serem comercializados, 

atraindo mais compradores. 

Paralisação total da 

Unidade de Triagem 

de Resíduos sólidos 

(UTR) 

• Greve dos colaboradores, cooperativados, associados e/ou 
funcionários; 

• Quebra ou cessação de contratos celebrados com empresa 
privada ou PPPs (caso a PMTL adote essa modalidade). 

• Viabilizar local com maior capacidade de armazenamento até resolver a situação da 
greve. Posteriormente, operar a UTR em maior quantidade de turnos até que a 
situação normalize; 

• Contratar empresa especializada em caráter emergencial. 

• Greve do prestador de serviço que transporta os rejeitos da 
unidade. 

• Viabilizar local, caçambas e/ou container para depósito junto à UTR até que a 
situação se normalize. 

• Falta de mercado para comercialização do material reciclável. 
• Buscar novos compradores de material; 
• Contratar novas unidades de reciclagem; 
• Acondicionar os resíduos de forma adequada até que a situação se normalize. 

• Explosão e/ou incêndio na UTR. 
• Acionar os bombeiros e evacuar a área da UTR cumprindo os procedimentos 

internos de segurança. 

Inoperância da rede 

de Ecopontos¹ 

• Avaria ou falha em equipamentos dos Ecopontos. • Providenciar imediatamente o reparo do equipamento avariado. 

• Avaria em veículos de apoio dos Ecopontos. 
• Substituir o veículo danificado por reserva; 
• Solicitar o reparo do veículo. 

• Mau uso dos Ecopontos por parte da população. 

• Inserção de avisos para que não haja degradação dos dispositivos; 
• Reforçar a importância das corretas práticas de manejo dos Ecopontos; 
• Dispor de equipe para limpeza dos Ecopontos; 
• Cientificar e notificar a população para que colabore, evirando o uso da estrutura 

nos períodos de inoperância, orientando para que o acondicionamento dos 
materiais seja realizado nas residências até que a situação normalize. 

Inoperância da 

Unidade de 

Compostagem 

• Avaria ou falha em equipamentos da UC; 
• Mau uso da UC pela população. 

• Providenciar imediatamente o reparo do equipamento avariado; 
• Inserção de avisos para que não haja degradação da UC; 
• Reforçar a importância das corretas práticas de manejo da UC; 
• Dispor de equipe para limpeza da UC. 

Paralisação da 

Unidade de 

Compostagem 

• Depredação ao patrimônio e impossibilidade de operação. 
• Realizar a manutenção nos equipamentos danificados e adquirir novos 

equipamentos quando não houver possibilidade de reforma. 

Paralisação parcial 

da operação do 

aterro sanitário 

• Ruptura de taludes, vazamento de percolados; 
• Substituição dos veículos danificados por veículo reserva; 
• Solicitar agilidade no reparo dos veículos e/ou equipamentos; 
• Utilizar rota alternativa para acessar o aterro sanitário. 

• Avaria ou falha mecânica nos veículos operacionais e 
equipamentos; 

• Obstrução das vias de acesso ao aterro sanitário. 
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OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES CORRETIVAS PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Paralisação total da 

operação do aterro 

sanitário 

• Greve geral dos funcionários; 
• Quebra ou cessação de contratos celebrados com empresa 

privada; 
• Interdição ou embargo por algum órgão fiscalizador; 
• Esgotamento da área de disposição; 
• Encerramento do aterro em operação sem a implementação de 

novo local para disposição final. 

• Informar oficialmente a população para que ciente, colabore até a situação se 
normalizar, visto que possivelmente não poderão proceder a coleta dos resíduos; 

• Contratar em caráter emergencial nova empresa para disposição final dos resíduos; 
• Contatar aterros privados mais próximos, a fim de firmar contrato para destinação 

dos resíduos sólidos em caráter emergencial; 
• Negociação com os funcionários paralisados e/ou com empresa que interrompeu a 

prestação dos serviços; 
• Cumprimento das solicitações do órgão fiscalizador, a fim de que o empreendimento 

possa retornar à operação; 
• Acionar os bombeiros e evacuar a área do aterro sanitário cumprindo os 

procedimentos internos de segurança. 

Paralisação parcial 

da ATT com Unidade 

de Beneficiamento 

de RCC – Classe A 

• Acúmulo de RCC, inviabilizando a recepção de resíduos. 
• Operar a ATT com Unidade de Beneficiamento em vários turnos até a situação 

normalizar. 

• Avaria ou falha mecânica nos veículos operacionais e 
equipamentos. 

• Substituição dos veículos danificados por veículos reserva; 
• Solicitar agilidade no reparo dos veículos e/ou equipamentos. 

Paralisação total da 

ATT com Unidade de 

Beneficiamento de 

RCC – Classe A 

• Greve geral dos funcionários; 
• Quebra ou cessação de contratos celebrados com empresa 

privada; 
• Interdição ou embargo por algum órgão fiscalizador; 
• Esgotamento da área de disposição; 
• Encerramento do aterro em operação sem a implementação de 

novo local para disposição final, 

• Informar oficialmente a população para que ciente, colabore até a situação se 
normalizar; 

• Contratar em caráter emergencial nova empresa para a disposição final dos 
resíduos; 

• Contatar ATT com Unidade de Beneficiamento e/ou aterro de inertes mais próximos, 
a fim de firmar contrato para destinação dos resíduos sólidos em caráter 
emergencial; 

• Negociação com os funcionários paralisados e/ou com a empresa que interrompeu 
a prestação dos serviços. 

Evidência de 

operação de 

empreendimentos 

nocivos a Área de 

Segurança 

Aeroportuária (ASA) 

• Acúmulo de aves ao redor do empreendimento; 
• Manejo inadequado do aterro controlado/ sanitário e/ou 

vazadouro a céu aberto; 
• Encerramento do empreendimento devido a irregularidades 

vetadas pela ASA. 

• Realizar o correto manejo das áreas de disposição final; 
• Empreendimento estar regularizado junto ao órgão ambiental local e ainda parecer 

favorável do Ministério da Defesa; 
• Seguir as recomendações da Portaria do Comando da Aeronáutica (COMAER) 

nº 798/GC3/2020;  
• Encerrar/interromper as atividades a partir da constatação de irregularidades. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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17 RECURSOS FINANCEIROS DEMANDOS PARA A EFETIVAÇÃO DO 

PLANEJADO 

Com o objetivo de orientar os gestores municipais na tomada de decisão e previsão 

orçamentária para a área do saneamento básico municipal, o presente capítulo 

apresenta os custos e investimentos estimados para a concretização dos projetos e 

ações propostos na implementação dos 4 (quatro) Programas provisionados para o 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos detalhados no 

Capítulo 13, durante 20 anos de horizonte temporal de planejamento para o PMSB 

(2023-2042). 

Os recursos financeiros demandados estão relacionados com a implantação e 

ampliação de infraestruturas com vistas à estruturação, aperfeiçoamento e 

ordenamento do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; incluindo 

coleta convencional, coleta seletiva, prestação de serviços de limpeza urbana como 

varrição, limpeza e pintura de meios-fios, capina, roçada, corte e podas de árvores, 

dentre outros serviços prestados. 

Neste contexto, o conhecimento do provisionamento financeiro para implementação 

do PMSB permite equalizar os desafios e dificuldades no contexto do município, 

subsidiando a execução organizada e assertiva por parte dos gestores públicos 

possibilitando maior transparência, equilíbrio e sustentabilidade financeira para 

consecução dos objetivos almejados a partir da estruturação do Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

No subcapítulo 17.1 apresenta um demonstrativo dos custos envolvidos para 

implantação e operacionalização dos serviços que envolvem o Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, considerando um dimensionamento prévio dos 

principais serviços e infraestruturas necessárias para a consolidação das ações dos 

programas propostos. 

Já o subcapítulo 17.2, discorre-se sobre o cronograma financeiro para a 

implementação dos programas, projetos e ações planejados para a vertente do 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ao longo dos 20 anos que 

abrangem o horizonte temporal do PMSB.  
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Por fim, o subcapítulo 17.3 apresenta dos parâmetros considerados para a 

composição dos valores indicados para a execução das ações e metas, dentre eles, 

destaca-se os de duração (horas) quantidade, número de participantes envolvidos na 

realização da ação e periodicidade de ocorrência ao longo do período do PMSB de 

2023 a 2042 (anual, bianual, quadrienal, dentre outros). 

Frisa-se que algumas ações, sobretudo as caracterizadas pelo cunho legal, 

institucional e de gestão, ou ainda de condições específicas a serem provisionadas 

em instrumentos específico de planejamento, a mensuração dos custos pode não ser 

exata e até distanciar-se consideravelmente da realidade, caso concretize-se de forma 

diferentes do considerado neste instrumento de planejamento.  

17.1 Síntese da estimativa de custos de investimentos, operacionalização e 
desembolso efetivo do Poder Público com Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos 

Para a consecução do planejamento proposto nas principais ações dos Programas de 

16 a 19 (Capítulo 13), foram pré-dimensionadas a implantação e a ampliação de 

infraestruturas, e estimados os recursos necessários para o Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.  

Neste contexto, para o alcance das metas idealizadas no PMSB, o Poder Público 

Municipal deverá considerar o aporte de investimentos demandados para a 

ampliação, implantação e melhoria nas infraestruturas e na operacionalização do 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, bem como para o 

planejamento e reestruturação, aperfeiçoamento e ordenamento dos serviços 

envolvidos no sistema.  

Neste sentido, as estimativas apresentadas neste orçamento também foram baseadas 

em literatura, planejamentos, estudos e projetos associados aos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como de composição de preço a 

partir de tabelas de preços e bancos de dados oficiais, além de cotações de preços 

oferecidos por prestadores de serviços atuantes na área do saneamento básico e do 

comércio em geral (setor terciário).  

Destaca-se que os custos orientativos consideraram os investimentos ao longo do 

tempo, segundo o crescimento da demanda pelo Sistema de Limpeza Urbana e 
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Manejo de Resíduos Sólidos prognosticado e são apresentados considerando os 

seguintes prazos: imediato (2023 a 2025); curto (2026 a 2030); médio (2031 a 2034) 

e longo (2035 a 2042), conforme sistematizado no Quadro 99. 

Quadro 99 - Prazos considerados para o cronograma físico-financeiro que consolida os principais 
investimentos para a implementação do PMSB de Três Lagoas/MS.  

PRAZOS HORIZONTE ANO DE REFERÊNCIA 

Imediato Até 3 anos 2023 - 2025 

Curto 4 a 8 anos 2026 - 2030 

Médio 9 a 12 anos 2031 - 2034 

Longo 13 a 20 anos 2035 - 2042 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

De acordo com o arranjo temporal apresentado no quadro acima, os custos envolvidos 

na realização da ações em cada Programa (Capítulo 13) estruturado no PMSB são 

apresentados sistematicamente na Tabela 23 (por Programas) e na Tabela 24 (por 

Metas), nas quais se observa que no horizonte de planejamento de 20 anos será 

necessário o dispêndio de R$ 1.347.897.237,00 para a implementações das ações 

previstas no PMSB referentes ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos. 

Tabela 23 – Cronograma físico-financeiro por programas previstos para o Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS. 

PROGRAMAS 

IMEDIATO 

(2023 – 2025) 

CURTO 

(2026 – 2030) 

MÉDIO 

(2030 – 2034) 

LONGO 

(2035 – 2042) 
TOTAL 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 16: 
Serviços de Limpeza 
Urbana e de Manejo 
de Resíduos Sólidos 
com Qualidade a 

Todos. 

126.393.983,00 236.821.029,00 218.846.591,00 509.774.823,00 1.091.836.426,00 

Programa 17: 
Garantir a 
Continuidade da 
Disposição Final 
Ambientalmente 
Adequada dos 
Rejeitos Gerados e a 
Valorização das 
Áreas de Passivo 
Existente. 

32.064.173,00 52.564.644,00 42.041.511,00 85.864.600,00 212.534.928,00 

Programa 18: 
Redução, 
Reutilização e 
Reciclagem. 

4.152.665,00 7.761.503,00 10.882.085,00 20.617.840,00 43.414.093,00 

Programa 19: 
Participação e 
Capacitação Técnica 
de Grupos 
Interessados. 

15.602,00 29.114,00 22.358,00 44.716,00 111.790,00 

Total Geral 162.626.423,00 297.026.274,00 271.795.874,00 616.448.666,00 1.347.897.237,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 24 – Cronograma físico-financeiro com detalhamento das metas dos programas previstos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
de Três Lagoas/MS. 

PROGRAMAS/ METAS 

IMEDIATO 

(2023 – 2025) 

CURTO 

(2026 – 2029) 

MÉDIO 

(2030 – 2033) 

LONGO 

(2034 – 2042) 
TOTAL 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de 
Resíduos Sólidos com Qualidade a Todos. 

126.393.983,00 236.821.029,00 218.846.591,00 509.774.823,00 1.091.836.426,00 

68. Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos, de modo a aumentar em 5% a produtividade da coleta. 

595.901,00 595.901,00 595.901,00 595.901,00 2.383.604,00 

69. Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos, de modo a aumentar em 5% a produtividade da coleta. 

21.091.637,00 33.455.619,00 27.908.221,00 53.126.085,00 135.581.562,00 

70. Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos 
em 100% da área urbana, incluindo sedes distritais. 

15.633.252,00 26.730.193,00 22.389.673,00 46.290.555,00 111.043.673,00 

71. Oferecer/Manter a prestação do serviço de capina e roçada, 
de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a 
viabilidade econômico-financeira. 

86.250.000,00 172.650.000,00 165.100.000,00 404.350.000,00 828.350.000,00 

72. Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte e poda, de 
modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a 
viabilidade econômico-financeira. 

71.604,00 119.340,00 95.472,00 190.944,00 477.360,00 

73. Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e 
desinfecção de feiras e eventos de modo a beneficiar toda a 
comunidade. 

1.915.653,00 3.192.755,00 2.554.204,00 5.108.408,00 12.771.020,00 

74. Atender/Manter o serviço de coleta convencional de RSDC 
nos distritos e assentamentos e das lixeiras rurais do município 
de Três Lagoas/MS conforme viabilidade. 

13.380,00 13.380,00 6.690,00 20.070,00 53.520,00 

76. Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos sólidos nas 
vias de maior circulação de transeuntes e pontos de grande fluxo 
de pessoas, de forma tecnicamente orientada e fundamentada. 

176.058,00 0,00 150.000,00 0,00 326.058,00 

77. Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinários e 
veículos coletores adequados para a prestação de serviços de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos em condições e 
quantidades suficientes para atender a demanda. 

484.000,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00 

79. Realizar o cadastramento e mapeamento do Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de maneira 
Integrada com o SMIS-TL apresentado no Tomo I.  

162.498,00 63.841,00 46.430,00 92.860,00 365.629,00 

Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final 
Ambientalmente Adequada dos Rejeitos Gerados e a 
Valorização das Áreas de Passivo Existente. 

32.064.173,00 52.414.628,00 42.044.840,00 86.011.287,00 212.534.928,00 
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PROGRAMAS/ METAS 

IMEDIATO 

(2023 – 2025) 

CURTO 

(2026 – 2029) 

MÉDIO 

(2030 – 2033) 

LONGO 

(2034 – 2042) 
TOTAL 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

80. Promover a destinação adequada de 100% dos rejeitos e 
resíduos sólidos não recuperados oriundos de domicílios, 
comércios e prestadores de serviços.  

19.840.297,00 37.076.197,00 32.588.596,00 67.222.371,00 156.727.461,00 

83. Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RLU 
(composto por RCC, RVol e RV). 

12.177.448,00 15.199.147,00 9.363.388,00 18.603.204,00 55.343.187,00 

85. Monitorar e combater os locais de disposição irregular de 
resíduos sólidos.  

46.428,00 139.284,00 92.856,00 185.712,00 464.280,00 

Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 4.152.665,00 7.761.503,00 10.882.085,00 20.617.840,00 43.414.093,00 

88. Recuperar os materiais recicláveis (resíduos secos) gerados 
anualmente no município em: 4,80% até 2027, 8,30% até 2032, 
9,80% até 2037 e 14,70% até 2042. 

3.793.556,00 7.189.822,00 4.205.888,00 8.431.508,00 23.620.774,00 

89. Reduzir a parcela orgânica destinada à disposição final no 
município em: 4,50% até 2032, 7,50% até 2037 e 9,60% até 2042. 

0,00 558.412,00 6.312.665,00 12.168.640,00 19.039.717,00 

90. Promover a triagem, o beneficiamento, o aproveitamento e a 
destinação ambientalmente adequada dos RCC, RVol e RV. 

354.686,00 0,00 354.686,00 0,00 709.372,00 

92. Propiciar a destinação final ambientalmente adequada 
(reciclagem) dos óleos de cozinha. 

4.423,00 13.269,00 8.846,00 17.692,00 44.230,00 

Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos 
Interessados. 

15.602,00 29.114,00 22.358,00 44.716,00 111.790,00 

100. Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos 
resíduos sólidos no município. 

4.872,00 14.616,00 9.744,00 R$ 19.488,00 48.720,00 

98. Fomentar e apoiar organizações de catadores e de pessoas 
físicas de baixa renda existentes, integrando novos interessados 
em participar do gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis no 
município. 

10.730,00 14.498,00 12.614,00 R$ 25.228,00 63.070,00 

Total Geral 162.626.423,00 297.026.274,00 271.795.874,00 616.448.666,00 1.347.897.237,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.
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17.2 Cronograma físico-financeiro para a implementação dos Programas 

Este subcapítulo apresenta os investimentos estimados para a concretização das 

principais metas e ações (que envolvem a elaboração de projetos) propostas nos 

4 (quatro) Programas (Capítulo 13), relacionados com os investimentos necessários 

para ampliação, implantação e melhorias nas infraestruturas e na operação do 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, bem como para o 

planejamento e reestruturação, aperfeiçoamento e ordenamento dos serviços 

envolvidos no sistema.  

Para tanto, foram estabelecidos os cronogramas físico-financeiros, de acordo com os 

prazos imediatos, curto, médio e longo, que consolidam os investimentos previstos 

para a implementação do planejado para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, considerando os custos orientativos que visam auxiliar os gestores 

municipais nas tomadas de decisão. Destaca-se que diversas ações propostas não 

têm parâmetros suficientes para sua correta mensuração, bem como há ações e 

projetos que possuem seu custo já abrangido pela estrutura pública.  

Diante do exposto, os itens seguintes apresentam os cronogramas físico-financeiro 

dos Programas, Projetos e Ações de acordo com os seguintes prazos: Imediato (ver 

item 17.2.1): Curto (ver item 17.2.2); Médio (ver item 17.2.3); e Longo (ver item 17.2.4). 

Destaca-se que devido às variações de características e preços, estima-se uma 

margem de erro nos valores apresentados na ordem de 20,00%. Caso a gestão 

municipal opte por tecnologias inovadoras, esta margem de erro tende a variar mais, 

permeando por margens inestimáveis de custos entre os diferentes processos e 

equipamentos. 
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17.2.1 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo imediato 

Apresenta-se na Tabela 25 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no prazo imediato (2023 – 2025), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam 

R$ 162.626.423,00. 

Tabela 25 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do PMSB no prazo imediato 
(2023 a 2025). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos com Qualidade 
a Todos. 

43.983.110,00 40.384.719,00 42.026.154,00 126.393.983,00 

Meta 68 - Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de resíduos sólidos, de modo a 
aumentar em 5% a produtividade da coleta. 

595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

68.2. Elaborar e manter atualizado estudo de reformulação e otimização dos itinerários e 
setores de coleta, contendo as frequências mais viáveis para a execução do serviço de coleta 
de RSDC. 

595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

Meta 69 - Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos em 100% da área 
urbana, incluindo sedes distritais. 

9.822.484,00 5.626.517,00 5.642.636,00 21.091.637,00 

69.1. Executar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com o crescimento da área urbanizada 
(sede municipal e distritos de modo a atender 100% destas áreas). 

9.822.484,00 5.626.517,00 5.642.636,00 21.091.637,00 

Serviço de coleta de RSDC em caminhão compactador de lixo 9.822.484,00 5.626.517,00 5.642.636,00 21.091.637,00 

Meta 70 - Oferecer/Manter a prestação dos serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza 
e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros) de modo 
a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira. 

5.552.306,00 5.012.781,00 5.068.165,00 15.633.252,00 

70.1. Elaborar estudo para reformulação e otimização dos itinerários e setores dos serviços 
de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas 
de lobo, dentre outros), contendo as frequências mais viáveis para a execução do serviço. 

595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

70.3. Verificar e expandir os serviços de serviço de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura 
de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros), de acordo com o 
crescimento da área urbanizada, desde que justificada tecnicamente tal necessidade. 

4.783.925,00 4.840.301,00 4.895.685,00 14.519.911,00 

Serviço de varrição de vias e logradouros públicos (km) 4.783.925,00 4.840.301,00 4.895.685,00 14.519.911,00 
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70.5. Promover mutirões de limpeza antecedendo a época de chuvas, com a finalidade de 
eliminar criadouros do mosquito transmissor (Aedes aegypti) da dengue, Febre Chikungunya 
e Zika Vírus. 

172.480,00 172.480,00 172.480,00 517.440,00 

Execução de serviços de limpeza urbana emergencial (homem/hora) 172.480,00 172.480,00 172.480,00 517.440,00 

Meta 71 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de capina e roçada, de modo a beneficiar 
toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira. 

27.350.000,00 28.750.000,00 30.150.000,00 86.250.000,00 

71.4. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente em 100% das praças públicas do 
município. 

10.940.000,00 11.500.000,00 12.060.000,00 34.500.000,00 

Serviço de capina e roçada (m²) 10.940.000,00 11.500.000,00 12.060.000,00 34.500.000,00 

71.5. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente nos canteiros centrais e áreas 
verdes de logradouros públicos. 

16.410.000,00 17.250.000,00 18.090.000,00 51.750.000,00 

Serviço de capina e roçada (m²) 16.410.000,00 17.250.000,00 18.090.000,00 51.750.000,00 

Meta 72 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte e poda, de modo a beneficiar 
toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira.  

23.868,00 23.868,00 23.868,00 71.604,00 

72.4 - Capacitar 100% dos encarregados pelo acompanhamento dos serviços dos sistemas 
de saneamento básico pela alimentação, geração e interpretação dos resultados obtidos pelo 
Sistema de Informações. 

14.320,80 14.320,80 14.320,80 42.962,40 

Serviço de poda de árvores (unid.) 14.320,80 14.320,80 14.320,80 42.962,40 

72.5. Realizar o serviço de corte e poda periodicamente nos canteiros centrais e áreas 
públicas. 

9.547,20 9.547,20 9.547,20 28.641,60 

Serviço de poda de árvores (unid.) 9.547,20 9.547,20 9.547,20 28.641,60 

Meta 73 - Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e desinfecção de feiras e 
eventos de modo a beneficiar toda a comunidade. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 1.915.653,00 

73.1. Realizar o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção nos dias posteriores à realização 
em 100% das feiras livres e eventos públicos no município. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 1.915.653,00 

Serviço de varrição, lavagem e desinfecção de vias públicas pós-feiras livres e eventos (m²) 638.551,00 638.551,00 638.551,00 1.915.653,00 

Meta 74 - Atender/Manter o serviço de coleta convencional de RSDC nos distritos e 
assentamentos e das lixeiras rurais do município de Três Lagoas/MS conforme 
viabilidade. 

0,00 13.380,00 0,00 13.380,00 

74.4. Realizar a instalação de lixeiras rurais em locais estratégicos para coleta dos resíduos 
domiciliares ainda não atendidos. 

0,00 13.380,00 0,00 13.380,00 

Lixeiras Rurais  0,00 13.380,00 0,00 13.380,00 

Meta 76 - Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos sólidos nas vias de maior 
circulação de transeuntes e pontos de grande fluxo de pessoas, de forma tecnicamente 
orientada e fundamentada. 

0,00 162.928,00 13.130,00 176.058,00 

76.1. Elaborar estudo para a distribuição espacial dos coletores de resíduos nas vias de maior 
circulação do município, bem como nos locais estratégicos (praças, igrejas etc.), considerando 
as recomendações de segregação de resíduos. 

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 
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Estudo de distribuição espacial de coletores públicos 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

76.2. Implantar coletores públicos de resíduos em 100% dos locais estratégicos e em 
conformidade com a Ação 76.1. 

0,00 12.928,00 13.130,00 26.058,00 

Coletores de resíduos duplo (unid.) 0,00 12.928,00 13.130,00 26.058,00 

Meta 77 - Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinários e veículos coletores 
adequados para a prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
em condições e quantidades suficientes para atender a demanda. 

0,00 0,00 484.000,00 484.000,00 

77.2. Adquirir veículos coletores de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores 
de serviços, conforme a necessidade avaliada a partir da Ação 77.1. 

0,00 0,00 484.000,00 484.000,00 

Caminhão compactador de resíduos (unid.) 0,00 0,00 484.000,00 484.000,00 

Meta 79 - Realizar o cadastramento e mapeamento do Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos de maneira Integrada com o SMIS-TL apresentado no Tomo 
I.  

0,00 156.694,00 5.804,00 162.498,00 

79.1. Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos que compõem o Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 

Levantamento de dados 0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 

79.2. Elaborar um banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados obtidos na 
Ação 79.1 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas de saneamento 
melhorando e facilitando o planejamento. 

0,00 139.283,00 0,00 139.283,00 

Banco de dados  0,00 139.283,00 0,00 139.283,00 

79.4. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados georreferenciado no SMIS-TL.  0,00 5.804,00 5.804,00 11.608,00 

Atualização do banco de dados  0,00 5.804,00 5.804,00 11.608,00 

Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final Ambientalmente Adequada dos 
Rejeitos Gerados e a Valorização das Áreas de Passivo Existente. 

8.982.758,00 13.650.338,00 9.431.077,00 32.064.173,00 

Meta 80 - Promover a destinação adequada de 100% dos rejeitos e resíduos sólidos não 
recuperados oriundos de domicílios, comércios e prestadores de serviços.  6.406.063,00 6.616.518,00 6.817.716,00 19.840.297,00 

80.1. Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede 
urbana, distritos, assentamento e áreas ruais (lixeiras ruais) no Aterro Sanitário Municipal. 

3.160.188,00 3.370.643,00 3.571.841,00 10.102.672,00 

Disposição final dos rejeitos em aterro sanitário (t/ano) 3.160.188,00 3.370.643,00 3.571.841,00 10.102.672,00 

80.2. Executar o monitoramento do Aterro Sanitário Municipal durante sua operação, 
conforme o Plano de Auto Monitoramento (PAM) protocolado junto ao Órgão Ambiental 

3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 9.737.625,00 

Monitoramento Aterro Sanitário  3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 9.737.625,00 

Meta 83 - Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RLU (composto por RCC, 
RVol e RV). 

2.576.695,00 6.987.392,00 2.613.361,00 12.177.448,00 

83.2. Elaborar os estudos necessários para obtenção do licenciamento requerido pelo órgão 
ambiental da Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de RCC 
– Classe A e/ou Ecopontos. 

0,00 371.715,00 0,00 371.715,00 
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Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para ATT com Unidade de 
Beneficiamento de RCC - Classe A 

0,00 371.715,00 0,00 371.715,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para o Ecoponto 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 

83.3. Estruturar/Implantar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos, de acordo com o Estudo de Modelagem 
para Estruturação da Área de Disposição de Resíduos Inertes da área do “Buracão do Jupiá”.  

1.067.906,00 5.099.716,00 1.090.874,00 7.258.496,00 

Implantar a ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 1.055.700,00 3.620.241,00 702.322,00 5.378.263,00 

Implantar Ecoponto 12.206,00 1.479.475,00 388.552,00 1.880.233,00 

83.4. Operar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de RCC 
– Classe A e/ou Ecopontos. 

1.505.561,00 1.512.733,00 1.519.259,00 4.537.553,00 

Operar ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 1.505.561,00 1.512.733,00 1.519.259,00 4.537.553,00 

Operar Ecoponto 0,00 0,00 0,00 0,00 

83.6. Monitorar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de 
RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

3.228,00 3.228,00 3.228,00 9.684,00 

Monitoramento da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC - Classe A 3.228,00 3.228,00 3.228,00 9.684,00 

Monitoramento Ecoponto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 85 - Monitorar e combater os locais de disposição irregular de resíduos sólidos.  0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 

85.3. Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos 0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 

Mapeamento dos locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos 0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 

Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 1.693.484,00 1.294.093,00 1.165.088,00 4.152.665,00 

Meta 88 - Recuperar os materiais recicláveis (resíduos secos) gerados anualmente no 
município em: 4,80% até 2027, 8,30% até 2032, 9,80% até 2037 e 14,70% até 2042. 1.693.484,00 934.984,00 1.165.088,00 3.793.556,00 

88.1 - Elaborar estudo para avaliação da legislação municipal, Plano Diretor do município e 
outros instrumentos de planejamento, bem como o conjunto de decretos, resoluções e 
portarias, com o propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconstâncias 
internas, contrariedade as Leis Federais e outras complementações.  

738.700,00 0,00 216.862,00 955.562,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para UTR para capacidade 
de até 30 t/dia 

0,00 0,00 51.300,00 51.300,00 

Implantar a UTR 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitoramento da UTR 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operar UTR 500.000,00 0,00 70.290,00 570.290,00 

Plano de Coleta Seletiva 238.700,00 0,00 0,00 238.700,00 

Projeto executivo para Unidade de Triagem 0,00 0,00 95.272,00 95.272,00 

88.3. Ampliar a quantidade de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em ambientes relevantes 
da sede urbana municipal.  

0,00 0,00 6.600,00 6.600,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 0,00 6.600,00 6.600,00 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

481 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

88.4. Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), em ambientes relevantes dos distritos 
municipais, assentamentos e zona rural, conforme viabilidade técnica e econômica. 

4.400,00 0,00 6.600,00 11.000,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  4.400,00 0,00 6.600,00 11.000,00 

88.6. Substituir os PEVs que apresentarem problemas, conforme demanda constatada na 
ação 88.5, e dos equipamentos com vida útil acima de 5 anos. 

15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 

88.7. Realizar campanhas de divulgação dos locais onde foram instalados os PEVs, 
orientando a forma de utilização destas estruturas (materiais recebíveis, horário de 
funcionamento etc.). 

460.136,00 460.136,00 460.154,00 1.380.426,00 

Folders  44.136,00 44.136,00 44.154,00 132.426,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.248.000,00 

88.9. Realizar campanhas de divulgação dos itinerários da coleta seletiva na modalidade PaP 
e de orientações gerais para correta participação. 

474.848,00 474.848,00 474.872,00 1.424.568,00 

Folders  58.848,00 58.848,00 58.872,00 176.568,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.248.000,00 

Meta 89 - Reduzir a parcela orgânica destinada à disposição final no município em: 4,50% 
até 2032, 7,50% até 2037 e 9,60% até 2042. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

89.2. Promover meios de divulgação do incentivo à utilização de sistemas individuais e 
coletivos de compostagem. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Publicidade na Web 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.4. Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC), conforme diretrizes 
apresentadas nas prospectivas técnicas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo da UC 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.5. Requerer junto ao Órgão Ambiental competente as Licenças Ambientais para a UC. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para UC  0,00 0,00 0,00 0,00 

89.6. Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Implantar a UC 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.7. Operar a Unidade de Compostagem. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operar UC 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.8. Monitorar a UC conforme previsto nos estudos elaborados, e apresentar os relatórios de 
monitoramento ao Órgão Ambiental competente. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitoramento da Unidade de Compostagem 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 90 - Promover a triagem, o beneficiamento, o aproveitamento e a destinação 
ambientalmente adequada dos RCC, RVol e RV. 

0,00 354.686,00 0,00 354.686,00 

90.3. Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PMGRCC) em consonância com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo preconizado 
nas resoluções CONAMA nº 448/2012 e nº 307/2002. 

0,00 354.686,00 0,00 354.686,00 
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Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição 0,00 354.686,00 0,00 354.686,00 

Meta 92 - Propiciar a destinação final ambientalmente adequada (reciclagem) dos óleos 
de cozinha. 

0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

92.2. Realizar o treinamento da organização de catadores de materiais recicláveis para a 
coleta, recebimento e reciclagem dos óleos de cozinha. 

0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos Interessados. 4.423,00 6.756,00 R$ 4.423,00 R$ 15.602,00 

Meta 98 - Fomentar e apoiar organizações de catadores e de pessoas físicas de baixa 
renda existentes, integrando novos interessados em participar do gerenciamento de 
resíduos sólidos recicláveis no município. 

4.423,00 1.884,00 R$ 4.423,00 10.730,00 

98.3. Capacitar os grupos mobilizados, prevendo o levantamento de dúvidas e anseios para 
que estes possam ser integrados a CORPAZUL ou outra cooperativa que venha a ser criada. 

4.423,00 0,00 R$ 4.423,00 8.846,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 4.423,00 0,00 R$ 4.423,00 8.846,00 

98.6. Fomentar palestras motivacionais com relatos de cooperados de cooperativas bem-
sucedidas. 

0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 

Meta 100 - Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos resíduos sólidos no 
município. 

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 

100.1. Realizar cursos de capacitação e treinamento periódico dos grupos interessados no 
gerenciamento de resíduos sólidos com atualizações periódicas. 

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 

Total Geral 54.663.775,00 55.335.906,00 52.626.742,00 162.626.423,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

17.2.2 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo curto 

Apresenta-se na Tabela 26 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no prazo curto (2026 – 2030), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam 

R$ 297.026.274,00.
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Tabela 26 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do PMSB no prazo curto 
(2026 a 2030). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO CURTO TOTAL 
GERAL 2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos 
Sólidos com Qualidade a Todos. 

43.065.990,00 44.564.243,00 51.494.663,00 47.831.014,00 49.865.119,00 236.821.029,00 

Meta 68 - Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos, de modo a aumentar em 5% a produtividade da coleta. 

0,00 0,00 595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

68.2. Elaborar e manter atualizado estudo de reformulação e otimização 
dos itinerários e setores de coleta, contendo as frequências mais viáveis 
para a execução do serviço de coleta de RSDC. 

0,00 0,00 595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 0,00 0,00 595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

Meta 69 - Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos 
em 100% da área urbana, incluindo sedes distritais. 

5.656.959,00 5.670.202,00 9.895.039,00 5.877.069,00 6.356.350,00 33.455.619,00 

69.1. Executar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com o 
crescimento da área urbanizada (sede municipal e distritos de modo a 
atender 100% destas áreas). 

5.656.959,00 5.670.202,00 9.895.039,00 5.877.069,00 6.356.350,00 33.455.619,00 

Serviço de coleta de RSDC em caminhão compactador de lixo 5.656.959,00 5.670.202,00 9.895.039,00 5.877.069,00 6.356.350,00 33.455.619,00 

Meta 70 - Oferecer/Manter a prestação dos serviços de limpeza 
urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, 
manutenção de bocas de lobo, dentre outros) de modo a beneficiar 
toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-
financeira. 

5.122.511,00 5.175.818,00 5.823.893,00 5.279.032,00 5.328.939,00 26.730.193,00 

70.1. Elaborar estudo para reformulação e otimização dos itinerários e 
setores dos serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de 
meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros), 
contendo as frequências mais viáveis para a execução do serviço. 

0,00 0,00 595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 0,00 0,00 595.901,00 0,00 0,00 595.901,00 

70.3. Verificar e expandir os serviços de serviço de limpeza urbana 
(varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de 
bocas de lobo, dentre outros), de acordo com o crescimento da área 
urbanizada, desde que justificada tecnicamente tal necessidade. 

4.950.031,00 5.003.338,00 5.055.512,00 5.106.552,00 5.156.459,00 25.271.892,00 

Serviço de varrição de vias e logradouros públicos (km) 4.950.031,00 5.003.338,00 5.055.512,00 5.106.552,00 5.156.459,00 25.271.892,00 

70.5. Promover mutirões de limpeza antecedendo a época de chuvas, 
com a finalidade de eliminar criadouros do mosquito transmissor (Aedes 
aegypti) da dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. 

172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 862.400,00 

Execução de serviços de limpeza urbana emergencial (homem/hora) 172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 862.400,00 

Meta 71 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de capina e roçada, 
de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a 
viabilidade econômico-financeira. 

31.600.000,00 33.050.000,00 34.500.000,00 36.000.000,00 37.500.000,00 172.650.000,00 
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71.4. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente em 100% 
das praças públicas do município. 

12.640.000,00 13.220.000,00 13.800.000,00 14.400.000,00 15.000.000,00 69.060.000,00 

Serviço de capina e roçada (m²) 12.640.000,00 13.220.000,00 13.800.000,00 14.400.000,00 15.000.000,00 69.060.000,00 

71.5. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente nos 
canteiros centrais e áreas verdes de logradouros públicos. 

18.960.000,00 19.830.000,00 20.700.000,00 21.600.000,00 22.500.000,00 103.590.000,00 

Serviço de capina e roçada (m²) 18.960.000,00 19.830.000,00 20.700.000,00 21.600.000,00 22.500.000,00 103.590.000,00 

Meta 72 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte e poda, de 
modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade 
econômico-financeira.  

23.868,00 23.868,00 23.868,00 23.868,00 23.868,00 119.340,00 

72.4 - Capacitar 100% dos encarregados pelo acompanhamento dos 
serviços dos sistemas de saneamento básico pela alimentação, geração 
e interpretação dos resultados obtidos pelo Sistema de Informações. 

14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 71.604,00 

Serviço de poda de árvores (unid.) 14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 71.604,00 

72.5. Realizar o serviço de corte e poda periodicamente nos canteiros 
centrais e áreas públicas. 

9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 47.736,00 

Serviço de poda de árvores (unid.) 9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 47.736,00 

Meta 73 - Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e 
desinfecção de feiras e eventos de modo a beneficiar toda a 
comunidade. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 3.192.755,00 

73.1. Realizar o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção nos dias 
posteriores à realização em 100% das feiras livres e eventos públicos 
no município. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 3.192.755,00 

Serviço de varrição, lavagem e desinfecção de vias públicas pós-feiras 
livres e eventos (m²) 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 3.192.755,00 

Meta 74 - Atender/Manter o serviço de coleta convencional de RSDC 
nos distritos e assentamentos e das lixeiras rurais do município de 
Três Lagoas/MS conforme viabilidade. 

R$ 6.690,00 0,00 0,00 R$ 6.690,00 0,00 R$ 13.380,00 

74.4. Realizar a instalação de lixeiras rurais em locais estratégicos para 
coleta dos resíduos domiciliares ainda não atendidos. 

R$ 6.690,00 0,00 0,00 R$ 6.690,00 0,00 R$ 13.380,00 

Lixeiras Rurais  R$ 6.690,00 0,00 0,00 R$ 6.690,00 0,00 R$ 13.380,00 

Meta 76 - Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos sólidos nas 
vias de maior circulação de transeuntes e pontos de grande fluxo de 
pessoas, de forma tecnicamente orientada e fundamentada. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76.1. Elaborar estudo para a distribuição espacial dos coletores de 
resíduos nas vias de maior circulação do município, bem como nos 
locais estratégicos (praças, igrejas etc.), considerando as 
recomendações de segregação de resíduos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

485 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO CURTO TOTAL 
GERAL 2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Estudo de distribuição espacial de coletores públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76.2. Implantar coletores públicos de resíduos em 100% dos locais 
estratégicos e em conformidade com a Ação 76.1. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coletores de resíduos duplo (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 77 - Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinários e 
veículos coletores adequados para a prestação de serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em condições e 
quantidades suficientes para atender a demanda. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77.2. Adquirir veículos coletores de resíduos sólidos domiciliares, 
comerciais e de prestadores de serviços, conforme a necessidade 
avaliada a partir da Ação 77.1. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caminhão compactador de resíduos (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 79 - Realizar o cadastramento e mapeamento do Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de maneira Integrada 
com o SMIS-TL apresentado no Tomo I.  

17.411,00 5.804,00 17.411,00 5.804,00 17.411,00 63.841,00 

79.1. Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos que 
compõem o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

11.607,00 0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 34.821,00 

Levantamento de dados 11.607,00 0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 34.821,00 

79.2. Elaborar um banco de dados georreferenciado e alimentado com 
os dados obtidos na Ação 79.1 que possibilite visualizar as instalações 
das diversas áreas de saneamento melhorando e facilitando o 
planejamento. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de dados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79.4. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados 
georreferenciado no SMIS-TL.  

5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 29.020,00 

Atualização do banco de dados  5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 29.020,00 

Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final 
Ambientalmente Adequada dos Rejeitos Gerados e a Valorização das 
Áreas de Passivo Existente. 

9.661.159,00 10.596.698,00 11.132.820,00 10.451.129,00 10.572.822,00 52.414.628,00 

Meta 80 - Promover a destinação adequada de 100% dos rejeitos e 
resíduos sólidos não recuperados oriundos de domicílios, comércios 
e prestadores de serviços.  

6.817.791,00 7.211.162,00 7.675.715,00 7.680.011,00 7.691.518,00 37.076.197,00 

80.1. Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não 
recuperados na sede urbana, distritos, assentamento e áreas ruais 
(lixeiras ruais) no Aterro Sanitário Municipal. 

3.571.916,00 3.965.287,00 4.429.840,00 4.434.136,00 4.445.643,00 20.846.822,00 

Disposição final dos rejeitos em aterro sanitário (t/ano) 3.571.916,00 3.965.287,00 4.429.840,00 4.434.136,00 4.445.643,00 20.846.822,00 
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80.2. Executar o monitoramento do Aterro Sanitário Municipal durante 
sua operação, conforme o Plano de Auto Monitoramento (PAM) 
protocolado junto ao Órgão Ambiental 

3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 16.229.375,00 

Monitoramento Aterro Sanitário  3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 16.229.375,00 

Meta 83 - Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RLU 
(composto por RCC, RVol e RV). 

2.796.940,00 3.385.536,00 3.410.677,00 2.771.118,00 2.834.876,00 15.199.147,00 

83.2. Elaborar os estudos necessários para obtenção do licenciamento 
requerido pelo órgão ambiental da Área de Triagem e Transbordo (ATT) 
com Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

114.176,00 57.088,00 57.088,00 57.088,00 0,00 285.440,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para 
ATT Ccom Unidade de Beneficiamento de RCC - Classe A 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para o 
Ecoponto 

114.176,00 57.088,00 57.088,00 57.088,00 0,00 285.440,00 

83.3. Estruturar/Implantar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com 
Unidade de Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos, de 
acordo com o Estudo de Modelagem para Estruturação da Área de 
Disposição de Resíduos Inertes da área do “Buracão do Jupiá”.  

1.090.874,00 1.367.354,00 1.384.986,00 738.136,00 851.382,00 5.432.732,00 

Implantar a ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 702.322,00 978.802,00 992.497,00 702.722,00 831.165,00 4.207.508,00 

Implantar Ecoponto 388.552,00 388.552,00 392.489,00 35.414,00 20.217,00 1.225.224,00 

83.4. Operar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

1.588.662,00 1.911.438,00 1.918.947,00 1.926.238,00 1.933.838,00 9.279.123,00 

Operar ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 1.588.662,00 1.812.701,00 1.819.630,00 1.826.631,00 1.833.941,00 8.881.565,00 

Operar Ecoponto 0,00 98.737,00 99.317,00 99.607,00 99.897,00 397.558,00 

83.6. Monitorar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

3.228,00 49.656,00 49.656,00 49.656,00 49.656,00 201.852,00 

Monitoramento da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC - Classe A 3.228,00 3.228,00 3.228,00 3.228,00 3.228,00 16.140,00 

Monitoramento Ecoponto 0,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 185.712,00 

Meta 85 - Monitorar e combater os locais de disposição irregular de 
resíduos sólidos.  

46.428,00 R$ 0,00 46.428,00 R$ 0,00 46.428,00 139.284,00 

85.3. Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de 
resíduos sólidos 

46.428,00 R$ 0,00 46.428,00 R$ 0,00 46.428,00 139.284,00 

Mapeamento dos locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de 
resíduos sólidos 

46.428,00 R$ 0,00 46.428,00 R$ 0,00 46.428,00 139.284,00 

Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 2.986.784,00 1.040.335,00 1.055.873,00 1.047.718,00 1.630.793,00 7.761.503,00 

Meta 88 - Recuperar os materiais recicláveis (resíduos secos) 
gerados anualmente no município em: 4,80% até 2027, 8,30% até 
2032, 9,80% até 2037 e 14,70% até 2042. 

2.982.361,00 1.040.335,00 1.051.450,00 1.047.718,00 1.067.958,00 7.189.822,00 
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88.1 - Elaborar estudo para avaliação da legislação municipal, Plano 
Diretor do município e outros instrumentos de planejamento, bem como 
o conjunto de decretos, resoluções e portarias, com o propósito de 
identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconstâncias internas, 
contrariedade as Leis Federais e outras complementações.  

2.025.335,00 105.267,00 105.382,00 106.008,00 106.008,00 2.448.000,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para 
UTR para capacidade de até 30 t/dia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Implantar a UTR 1.954.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954.889,00 

Monitoramento da UTR 0,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 139.284,00 

Operar UTR 70.446,00 70.446,00 70.561,00 71.187,00 71.187,00 353.827,00 

Plano de Coleta Seletiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo para Unidade de Triagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88.3. Ampliar a quantidade de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em 
ambientes relevantes da sede urbana municipal.  

6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 19.800,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 19.800,00 

88.4. Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), em ambientes 
relevantes dos distritos municipais, assentamentos e zona rural, 
conforme viabilidade técnica e econômica. 

0,00 0,00 4.400,00 0,00 6.600,00 11.000,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 0,00 4.400,00 0,00 6.600,00 11.000,00 

88.6. Substituir os PEVs que apresentarem problemas, conforme 
demanda constatada na ação 88.5, e dos equipamentos com vida útil 
acima de 5 anos. 

15.400,00 0,00 0,00 0,00 20.240,00 35.640,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  15.400,00 0,00 0,00 0,00 20.240,00 35.640,00 

88.7. Realizar campanhas de divulgação dos locais onde foram 
instalados os PEVs, orientando a forma de utilização destas estruturas 
(materiais recebíveis, horário de funcionamento etc.). 

460.154,00 460.172,00 460.172,00 460.190,00 460.190,00 2.300.878,00 

Folders  44.154,00 44.172,00 44.172,00 44.190,00 44.190,00 220.878,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 2.080.000,00 

88.9. Realizar campanhas de divulgação dos itinerários da coleta 
seletiva na modalidade PaP e de orientações gerais para correta 
participação. 

474.872,00 474.896,00 474.896,00 474.920,00 474.920,00 2.374.504,00 

Folders  58.872,00 58.896,00 58.896,00 58.920,00 58.920,00 294.504,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 2.080.000,00 

Meta 89 - Reduzir a parcela orgânica destinada à disposição final no 
município em: 4,50% até 2032, 7,50% até 2037 e 9,60% até 2042. 

0,00 0,00 0,00 0,00 558.412,00 558.412,00 

89.2. Promover meios de divulgação do incentivo à utilização de 
sistemas individuais e coletivos de compostagem. 

0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 416.000,00 
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Publicidade na Web 0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 416.000,00 

89.4. Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC), 
conforme diretrizes apresentadas nas prospectivas técnicas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 142.412,00 142.412,00 

Projeto executivo da UC 0,00 0,00 0,00 0,00 142.412,00 142.412,00 

89.5. Requerer junto ao Órgão Ambiental competente as Licenças 
Ambientais para a UC. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para 
UC  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.6. Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto 

Executivo. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Implantar a UC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.7. Operar a Unidade de Compostagem. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operar UC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.8. Monitorar a UC conforme previsto nos estudos elaborados, e 
apresentar os relatórios de monitoramento ao Órgão Ambiental competente. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitoramento da Unidade de Compostagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 90 - Promover a triagem, o beneficiamento, o aproveitamento e 
a destinação ambientalmente adequada dos RCC, RVol e RV. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90.3. Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PMGRCC) em consonância com este Plano, 
atendendo ao conteúdo mínimo preconizado nas resoluções CONAMA 
nº 448/2012 e nº 307/2002. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e 
Demolição 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 92 - Propiciar a destinação final ambientalmente adequada 
(reciclagem) dos óleos de cozinha. 

4.423,00 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 13.269,00 

92.2. Realizar o treinamento da organização de catadores de materiais 
recicláveis para a coleta, recebimento e reciclagem dos óleos de 
cozinha. 

4.423,00 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 13.269,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 4.423,00 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 13.269,00 

Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos 
Interessados. 

6.756,00 4.423,00 6.756,00 4.423,00 6.756,00 29.114,00 

Meta 98 - Fomentar e apoiar organizações de catadores e de pessoas 
físicas de baixa renda existentes, integrando novos interessados em 
participar do gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis no 
município. 

1.884,00 4.423,00 1.884,00 4.423,00 1.884,00 14.498,00 
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98.3. Capacitar os grupos mobilizados, prevendo o levantamento de 
dúvidas e anseios para que estes possam ser integrados a CORPAZUL 
ou outra cooperativa que venha a ser criada. 

0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 0,00 8.846,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 0,00 8.846,00 

98.6. Fomentar palestras motivacionais com relatos de cooperados de 
cooperativas bem-sucedidas. 

1.884,00 0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 5.652,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 1.884,00 0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 5.652,00 

Meta 100 - Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos 
resíduos sólidos no município. 

4.872,00 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 14.616,00 

100.1. Realizar cursos de capacitação e treinamento periódico dos grupos 
interessados no gerenciamento de resíduos sólidos com atualizações 

periódicas. 

4.872,00 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 14.616,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 4.872,00 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 14.616,00 

Total Geral 55.720.689,00 56.205.699,00 63.690.112,00 59.334.284,00 62.075.490,00 297.026.274,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

17.2.3 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo médio 

Apresenta-se na Tabela 27 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no prazo médio (2031 – 2034), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam 

R$ 271.795.874,00. 

Tabela 27 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do PMSB no prazo médio 
(2031 a 2034). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO MÉDIO TOTAL 
GERAL 2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos com 
Qualidade a Todos. 

50.949.956,00 52.530.706,00 59.523.127,00 55.842.802,00 218.846.591,00 

Meta 68 - Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de resíduos sólidos, de 
modo a aumentar em 5% a produtividade da coleta. 

0,00 0,00 595.901,00 0,00 595.901,00 
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PRAZO MÉDIO TOTAL 
GERAL 2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

68.2. Elaborar e manter atualizado estudo de reformulação e otimização dos 
itinerários e setores de coleta, contendo as frequências mais viáveis para a 
execução do serviço de coleta de RSDC. 

0,00 0,00 595.901,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 0,00 0,00 595.901,00 0,00 595.901,00 

Meta 69 - Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos em 100% 
da área urbana, incluindo sedes distritais. 

5.903.925,00 5.918.548,00 10.140.768,00 5.944.980,00 27.908.221,00 

69.1. Executar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com o crescimento da área 
urbanizada (sede municipal e distritos de modo a atender 100% destas áreas). 

5.903.925,00 5.918.548,00 10.140.768,00 5.944.980,00 27.908.221,00 

Serviço de coleta de RSDC em caminhão compactador de lixo 5.903.925,00 5.918.548,00 10.140.768,00 5.944.980,00 27.908.221,00 

Meta 70 - Oferecer/Manter a prestação dos serviços de limpeza urbana (varrição, 
limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre 
outros) de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade 
econômico-financeira. 

5.377.808,00 5.425.638,00 6.068.235,00 5.517.992,00 22.389.673,00 

70.1. Elaborar estudo para reformulação e otimização dos itinerários e setores dos 
serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, 
manutenção de bocas de lobo, dentre outros), contendo as frequências mais viáveis 
para a execução do serviço. 

0,00 0,00 595.901,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 0,00 0,00 595.901,00 0,00 595.901,00 

70.3. Verificar e expandir os serviços de serviço de limpeza urbana (varrição, 
limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre 
outros), de acordo com o crescimento da área urbanizada, desde que justificada 
tecnicamente tal necessidade. 

5.205.328,00 5.253.158,00 5.299.854,00 5.345.512,00 21.103.852,00 

Serviço de varrição de vias e logradouros públicos (km) 5.205.328,00 5.253.158,00 5.299.854,00 5.345.512,00 21.103.852,00 

70.5. Promover mutirões de limpeza antecedendo a época de chuvas, com a 
finalidade de eliminar criadouros do mosquito transmissor (Aedes aegypti) da 
dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. 

172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 689.920,00 

Execução de serviços de limpeza urbana emergencial (homem/hora) 172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 689.920,00 

Meta 71 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de capina e roçada, de modo 
a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-
financeira. 

39.000.000,00 40.500.000,00 42.050.000,00 43.550.000,00 165.100.000,00 

71.4. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente em 100% das praças 
públicas do município. 

15.600.000,00 16.200.000,00 16.820.000,00 17.420.000,00 66.040.000,00 

Serviço de capina e roçada (m²) 15.600.000,00 16.200.000,00 16.820.000,00 17.420.000,00 66.040.000,00 

71.5. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente nos canteiros centrais e 
áreas verdes de logradouros públicos. 

23.400.000,00 24.300.000,00 25.230.000,00 26.130.000,00 99.060.000,00 

Serviço de capina e roçada (m²) 23.400.000,00 24.300.000,00 25.230.000,00 26.130.000,00 99.060.000,00 



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

491 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO MÉDIO TOTAL 
GERAL 2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 72 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte e poda, de modo a 
beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-
financeira.  

23.868,00 23.868,00 23.868,00 23.868,00 95.472,00 

72.4 - Capacitar 100% dos encarregados pelo acompanhamento dos serviços dos 
sistemas de saneamento básico pela alimentação, geração e interpretação dos 
resultados obtidos pelo Sistema de Informações. 

14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 57.283,20 

Serviço de poda de árvores (unid.) 14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 57.283,20 

72.5. Realizar o serviço de corte e poda periodicamente nos canteiros centrais e 
áreas públicas. 

9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 38.188,80 

Serviço de poda de árvores (unid.) 9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 38.188,80 

Meta 73 - Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e desinfecção de 
feiras e eventos de modo a beneficiar toda a comunidade. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 2.554.204,00 

73.1. Realizar o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção nos dias posteriores à 
realização em 100% das feiras livres e eventos públicos no município. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 2.554.204,00 

Serviço de varrição, lavagem e desinfecção de vias públicas pós-feiras livres e eventos 
(m²) 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 2.554.204,00 

Meta 74 - Atender/Manter o serviço de coleta convencional de RSDC nos distritos 
e assentamentos e das lixeiras rurais do município de Três Lagoas/MS conforme 
viabilidade. 

0,00 6.690,00 0,00 0,00 6.690,00 

74.4. Realizar a instalação de lixeiras rurais em locais estratégicos para coleta dos 
resíduos domiciliares ainda não atendidos. 

0,00 6.690,00 0,00 0,00 6.690,00 

Lixeiras Rurais  0,00 6.690,00 0,00 0,00 6.690,00 

Meta 76 - Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos sólidos nas vias de 
maior circulação de transeuntes e pontos de grande fluxo de pessoas, de forma 
tecnicamente orientada e fundamentada. 

0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

76.1. Elaborar estudo para a distribuição espacial dos coletores de resíduos nas vias 
de maior circulação do município, bem como nos locais estratégicos (praças, igrejas 
etc.), considerando as recomendações de segregação de resíduos. 

0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

Estudo de distribuição espacial de coletores públicos 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

76.2. Implantar coletores públicos de resíduos em 100% dos locais estratégicos e 
em conformidade com a Ação 76.1. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coletores de resíduos duplo (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 77 - Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinários e veículos 
coletores adequados para a prestação de serviços de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos em condições e quantidades suficientes para atender a 
demanda. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO MÉDIO TOTAL 
GERAL 2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

77.2. Adquirir veículos coletores de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de 
prestadores de serviços, conforme a necessidade avaliada a partir da Ação 77.1. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caminhão compactador de resíduos (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 79 - Realizar o cadastramento e mapeamento do Sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de maneira Integrada com o SMIS-TL 
apresentado no Tomo I.  

5.804,00 17.411,00 5.804,00 17.411,00 46.430,00 

79.1. Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos que compõem o Sistema 
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 23.214,00 

Levantamento de dados 0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 23.214,00 

79.2. Elaborar um banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados 
obtidos na Ação 79.1 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas de 
saneamento melhorando e facilitando o planejamento. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de dados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79.4. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados georreferenciado no 
SMIS-TL.  

5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 23.216,00 

Atualização do banco de dados  5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 23.216,00 

Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final Ambientalmente 
Adequada dos Rejeitos Gerados e a Valorização das Áreas de Passivo Existente. 

10.005.933,00 10.244.100,00 10.372.034,00 11.422.773,00 42.044.840,00 

Meta 80 - Promover a destinação adequada de 100% dos rejeitos e resíduos 
sólidos não recuperados oriundos de domicílios, comércios e prestadores de 
serviços.  

7.692.370,00 8.178.639,00 8.339.992,00 8.377.595,00 32.588.596,00 

80.1. Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na 
sede urbana, distritos, assentamento e áreas ruais (lixeiras ruais) no Aterro Sanitário 
Municipal. 

4.446.495,00 4.932.764,00 5.094.117,00 5.131.720,00 19.605.096,00 

Disposição final dos rejeitos em aterro sanitário (t/ano) 4.446.495,00 4.932.764,00 5.094.117,00 5.131.720,00 19.605.096,00 

80.2. Executar o monitoramento do Aterro Sanitário Municipal durante sua operação, 
conforme o Plano de Auto Monitoramento (PAM) protocolado junto ao Órgão 
Ambiental 

3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 12.983.500,00 

Monitoramento Aterro Sanitário  3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 12.983.500,00 

Meta 83 - Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RLU (composto 
por RCC, RVol e RV). 

2.313.563,00 2.019.033,00 2.032.042,00 2.998.750,00 9.363.388,00 

83.2. Elaborar os estudos necessários para obtenção do licenciamento requerido 
pelo órgão ambiental da Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para ATT Ccom 
Unidade de Beneficiamento de RCC - Classe A 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para o Ecoponto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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83.3. Estruturar/Implantar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos, de acordo com o Estudo de 
Modelagem para Estruturação da Área de Disposição de Resíduos Inertes da área 
do “Buracão do Jupiá”.  

322.217,00 20.217,00 27.583,00 986.871,00 1.356.888,00 

Implantar a ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 302.000,00 0,00 180,00 1.900,00 304.080,00 

Implantar Ecoponto 20.217,00 20.217,00 27.403,00 984.971,00 R$ 
1.052.808,00 

83.4. Operar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

1.941.690,00 1.949.160,00 1.954.803,00 1.962.223,00 7.807.876,00 

Operar ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 1.841.330,00 1.848.800,00 1.856.346,00 1.864.240,00 7.410.716,00 

Operar Ecoponto 100.360,00 100.360,00 98.457,00 97.983,00 397.160,00 

83.6. Monitorar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

49.656,00 49.656,00 49.656,00 49.656,00 198.624,00 

Monitoramento da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC - Classe A 3.228,00 3.228,00 3.228,00 3.228,00 12.912,00 

Monitoramento Ecoponto 46.428,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 185.712,00 

Meta 85 - Monitorar e combater os locais de disposição irregular de resíduos 
sólidos.  

0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 92.856,00 

85.3. Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos 0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 92.856,00 

Mapeamento dos locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos 0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 92.856,00 

Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 1.652.021,00 3.712.057,00 2.569.153,00 2.948.854,00 10.882.085,00 

Meta 88 - Recuperar os materiais recicláveis (resíduos secos) gerados 
anualmente no município em: 4,80% até 2027, 8,30% até 2032, 9,80% até 2037 e 
14,70% até 2042. 

1.047.875,00 1.041.275,00 1.048.073,00 1.068.665,00 4.205.888,00 

88.1 - Elaborar estudo para avaliação da legislação municipal, Plano Diretor do 
município e outros instrumentos de planejamento, bem como o conjunto de 
decretos, resoluções e portarias, com o propósito de identificar lacunas ainda não 
regulamentadas, inconstâncias internas, contrariedade as Leis Federais e outras 
complementações.  

106.123,00 106.123,00 106.279,00 106.279,00 424.804,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para UTR para 
capacidade de até 30 t/dia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Implantar a UTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitoramento da UTR 34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 139.284,00 

Operar UTR 71.302,00 71.302,00 71.458,00 71.458,00 285.520,00 

Plano de Coleta Seletiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo para Unidade de Triagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88.3. Ampliar a quantidade de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em ambientes 
relevantes da sede urbana municipal.  

6.600,00 0,00 6.600,00 4.400,00 17.600,00 
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Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  6.600,00 0,00 6.600,00 4.400,00 17.600,00 

88.4. Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), em ambientes relevantes dos 
distritos municipais, assentamentos e zona rural, conforme viabilidade técnica e 
econômica. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88.6. Substituir os PEVs que apresentarem problemas, conforme demanda 
constatada na ação 88.5, e dos equipamentos com vida útil acima de 5 anos. 

0,00 0,00 0,00 22.792,00 22.792,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 0,00 0,00 22.792,00 22.792,00 

88.7. Realizar campanhas de divulgação dos locais onde foram instalados os PEVs, 
orientando a forma de utilização destas estruturas (materiais recebíveis, horário de 
funcionamento etc.). 

460.208,00 460.208,00 460.226,00 460.226,00 1.840.868,00 

Folders  44.208,00 44.208,00 44.226,00 44.226,00 176.868,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00 

88.9. Realizar campanhas de divulgação dos itinerários da coleta seletiva na 
modalidade PaP e de orientações gerais para correta participação. 

474.944,00 474.944,00 474.968,00 474.968,00 1.899.824,00 

Folders  58.944,00 58.944,00 58.968,00 58.968,00 235.824,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00 

Meta 89 - Reduzir a parcela orgânica destinada à disposição final no município 
em: 4,50% até 2032, 7,50% até 2037 e 9,60% até 2042. 

604.146,00 2.666.359,00 1.521.080,00 1.521.080,00 6.312.665,00 

89.2. Promover meios de divulgação do incentivo à utilização de sistemas individuais 
e coletivos de compostagem. 

416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00 

89.4. Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC), conforme 
diretrizes apresentadas nas prospectivas técnicas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo da UC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.5. Requerer junto ao Órgão Ambiental competente as Licenças Ambientais para 
a UC. 

188.146,00 0,00 0,00 0,00 188.146,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para UC  188.146,00 0,00 0,00 0,00 188.146,00 

89.6. Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo. 0,00 2.250.359,00 0,00 0,00 2.250.359,00 

Implantar a UC 0,00 2.250.359,00 0,00 0,00 2.250.359,00 

89.7. Operar a Unidade de Compostagem. 0,00 0,00 1.070.259,00 1.070.259,00 2.140.518,00 

Operar UC 0,00 0,00 1.070.259,00 1.070.259,00 2.140.518,00 

89.8. Monitorar a UC conforme previsto nos estudos elaborados, e apresentar os 
relatórios de monitoramento ao Órgão Ambiental competente. 

0,00 0,00 34.821,00 34.821,00 69.642,00 

Monitoramento da Unidade de Compostagem 0,00 0,00 34.821,00 34.821,00 69.642,00 
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Meta 90 - Promover a triagem, o beneficiamento, o aproveitamento e a 
destinação ambientalmente adequada dos RCC, RVol e RV. 

0,00 0,00 0,00 354.686,00 354.686,00 

90.3. Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PMGRCC) em consonância com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo 
preconizado nas resoluções CONAMA nº 448/2012 e nº 307/2002. 

0,00 0,00 0,00 354.686,00 354.686,00 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição 0,00 0,00 0,00 354.686,00 354.686,00 

Meta 92 - Propiciar a destinação final ambientalmente adequada (reciclagem) 
dos óleos de cozinha. 

0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 8.846,00 

92.2. Realizar o treinamento da organização de catadores de materiais recicláveis 
para a coleta, recebimento e reciclagem dos óleos de cozinha. 

0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 8.846,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 8.846,00 

Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos Interessados. 4.423,00 6.756,00 4.423,00 6.756,00 22.358,00 

Meta 98 - Fomentar e apoiar organizações de catadores e de pessoas físicas de 
baixa renda existentes, integrando novos interessados em participar do 
gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis no município. 

4.423,00 1.884,00 4.423,00 1.884,00 12.614,00 

98.3. Capacitar os grupos mobilizados, prevendo o levantamento de dúvidas e 
anseios para que estes possam ser integrados a CORPAZUL ou outra cooperativa 
que venha a ser criada. 

4.423,00 0,00 4.423,00 0,00 8.846,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 4.423,00 0,00 4.423,00 0,00 8.846,00 

98.6. Fomentar palestras motivacionais com relatos de cooperados de cooperativas 
bem-sucedidas. 

0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 3.768,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 3.768,00 

Meta 100 - Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos resíduos 
sólidos no município. 

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 9.744,00 

100.1. Realizar cursos de capacitação e treinamento periódico dos grupos interessados 
no gerenciamento de resíduos sólidos com atualizações periódicas. 

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 9.744,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 9.744,00 

Total Geral 62.612.333,00 66.493.619,00 72.468.737,00 70.221.185,00 271.795.874,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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17.2.4 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo longo 

Apresenta-se na Tabela 28 e Tabela 29 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema 

de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no prazo longo (2035 – 2042), no qual expõe somente as ações mensuráveis 

que totalizam R$ 616.448.666,00.  

Tabela 28 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do PMSB no no prazo longo 
(parte: 2035 a 2038). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos com Qualidade 
a Todos. 

57.756.924,00 58.904.067,00 60.496.509,00 67.523.196,00 

Meta 68 - Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de resíduos sólidos, de modo a 
aumentar em 5% a produtividade da coleta. 

0,00 0,00 0,00 595.901,00 

68.2. Elaborar e manter atualizado estudo de reformulação e otimização dos itinerários e 
setores de coleta, contendo as frequências mais viáveis para a execução do serviço de coleta 
de RSDC. 

0,00 0,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 0,00 0,00 0,00 595.901,00 

Meta 69 - Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos em 100% da área 
urbana, incluindo sedes distritais. 

6.419.447,00 5.968.234,00 5.979.930,00 10.205.204,00 

69.1. Executar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com o crescimento da área urbanizada 
(sede municipal e distritos de modo a atender 100% destas áreas). 

6.419.447,00 5.968.234,00 5.979.930,00 10.205.204,00 

Serviço de coleta de RSDC em caminhão compactador de lixo 6.419.447,00 5.968.234,00 5.979.930,00 10.205.204,00 

Meta 70 - Oferecer/Manter a prestação dos serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza 
e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros) de modo 
a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira. 

5.562.564,00 5.606.003,00 5.648.356,00 6.285.571,00 

70.1. Elaborar estudo para reformulação e otimização dos itinerários e setores dos serviços 
de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas 
de lobo, dentre outros), contendo as frequências mais viáveis para a execução do serviço. 

0,00 0,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 0,00 0,00 0,00 595.901,00 

70.3. Verificar e expandir os serviços de serviço de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura 
de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre outros), de acordo com o 
crescimento da área urbanizada, desde que justificada tecnicamente tal necessidade. 

5.390.084,00 5.433.523,00 5.475.876,00 5.517.190,00 

Serviço de varrição  de vias e logradouros públicos (km) 5.390.084,00 5.433.523,00 5.475.876,00 5.517.190,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

70.5. Promover mutirões de limpeza antecedendo a época de chuvas, com a finalidade de 
eliminar criadouros do mosquito transmissor (Aedes aegypti) da dengue, Febre Chikungunya 
e Zika Vírus. 

172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 

Execução de serviços de limpeza urbana emergencial (homem/hora) 172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 

Meta 71 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de capina e roçada, de modo a beneficiar 
toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira. 

45.100.000,00 46.650.000,00 48.200.000,00 49.750.000,00 

71.4. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente em 100% das praças públicas do 
município. 

18.040.000,00 18.660.000,00 19.280.000,00 19.900.000,00 

Serviço de capina e roçada (m²) 18.040.000,00 18.660.000,00 19.280.000,00 19.900.000,00 

71.5. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente nos canteiros centrais e áreas 
verdes de logradouros públicos. 

27.060.000,00 27.990.000,00 28.920.000,00 29.850.000,00 

Serviço de capina e roçada (m²) 27.060.000,00 27.990.000,00 28.920.000,00 29.850.000,00 

Meta 72 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte e poda, de modo a beneficiar 
toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira.  

23.868,00 23.868,00 23.868,00 23.868,00 

72.4 - Capacitar 100% dos encarregados pelo acompanhamento dos serviços dos sistemas 
de saneamento básico pela alimentação, geração e interpretação dos resultados obtidos pelo 
Sistema de Informações. 

14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 

Serviço de poda de árvores (unid.) 14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 

72.5. Realizar o serviço de corte e poda periodicamente nos canteiros centrais e áreas 
públicas. 

9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 

Serviço de poda de árvores (unid.) 9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 

Meta 73 - Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e desinfecção de feiras e 
eventos de modo a beneficiar toda a comunidade. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 

73.1. Realizar o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção nos dias posteriores à realização 
em 100% das feiras livres e eventos públicos no município. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 

Serviço de varrição, lavagem e desinfecção de vias públicas pós-feiras livres e eventos (m²) 638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 

Meta 74 - Atender/Manter o serviço de coleta convencional de RSDC nos distritos e 
assentamentos e das lixeiras rurais do município de Três Lagoas/MS conforme 
viabilidade. 

6.690,00 0,00 0,00 6.690,00 

74.4. Realizar a instalação de lixeiras rurais em locais estratégicos para coleta dos resíduos 
domiciliares ainda não atendidos. 

6.690,00 0,00 0,00 6.690,00 

Lixeiras Rurais  6.690,00 0,00 0,00 6.690,00 

Meta 76 - Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos sólidos nas vias de maior 
circulação de transeuntes e pontos de grande fluxo de pessoas, de forma tecnicamente 
orientada e fundamentada. 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

76.1. Elaborar estudo para a distribuição espacial dos coletores de resíduos nas vias de maior 
circulação do município, bem como nos locais estratégicos (praças, igrejas etc.), considerando 
as recomendações de segregação de resíduos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de distribuição espacial de coletores públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 

76.2. Implantar coletores públicos de resíduos em 100% dos locais estratégicos e em 
conformidade com a Ação 76.1. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Coletores de resíduos duplo (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 77 - Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinários e veículos coletores 
adequados para a prestação de serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos em condições e quantidades suficientes para atender a demanda. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

77.2. Adquirir veículos coletores de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores 
de serviços, conforme a necessidade avaliada a partir da Ação 77.1. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Caminhão compactador de resíduos (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 79 - Realizar o cadastramento e mapeamento do Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos de maneira Integrada com o SMIS-TL apresentado no Tomo 
I.  

5.804,00 17.411,00 5.804,00 17.411,00 

79.1. Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos que compõem o Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 

Levantamento de dados 0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 

79.2. Elaborar um banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados obtidos na 
Ação 79.1 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas de saneamento 
melhorando e facilitando o planejamento. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de dados  0,00 0,00 0,00 0,00 

79.4. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados georreferenciado no SMIS-TL.  5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 

Atualização do banco de dados  5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 

Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final Ambientalmente Adequada dos 
Rejeitos Gerados e a Valorização das Áreas de Passivo Existente. 

10.795.197,00 10.682.392,00 10.898.450,00 10.893.038,00 

Meta 80 - Promover a destinação adequada de 100% dos rejeitos e resíduos sólidos não 
recuperados oriundos de domicílios, comércios e prestadores de serviços.  8.381.492,00 8.315.237,00 8.311.915,00 8.350.219,00 

80.1. Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede 
urbana, distritos, assentamento e áreas ruais (lixeiras ruais) no Aterro Sanitário Municipal. 

5.135.617,00 5.069.362,00 5.066.040,00 5.104.344,00 

Disposição final dos rejeitos em aterro sanitário (t/ano) 5.135.617,00 5.069.362,00 5.066.040,00 5.104.344,00 

80.2. Executar o monitoramento do Aterro Sanitário Municipal durante sua operação, 
conforme o Plano de Auto Monitoramento (PAM) protocolado junto ao Órgão Ambiental 

3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 

Monitoramento Aterro Sanitário  3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 

Meta 83 - Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RLU (composto por RCC, 
RVol e RV). 

2.413.705,00 2.320.727,00 2.586.535,00 2.496.391,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

83.2. Elaborar os estudos necessários para obtenção do licenciamento requerido pelo órgão 
ambiental da Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de RCC 
– Classe A e/ou Ecopontos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para ATT Ccom Unidade de 
Beneficiamento de RCC - Classe A 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para o Ecoponto 0,00 0,00 0,00 0,00 

83.3. Estruturar/Implantar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos, de acordo com o Estudo de Modelagem 
para Estruturação da Área de Disposição de Resíduos Inertes da área do “Buracão do Jupiá”.  

394.800,00 288.480,00 546.210,00 447.237,00 

Implantar a ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 253.500,00 147.180,00 0,00 302.000,00 

Implantar Ecoponto 141.300,00 141.300,00 546.210,00 145.237,00 

83.4. Operar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de RCC 
– Classe A e/ou Ecopontos. 

1.969.249,00 1.982.591,00 1.990.669,00 1.999.498,00 

Operar ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 1.872.218,00 1.880.288,00 1.888.447,00 1.896.696,00 

Operar Ecoponto 97.031,00 102.303,00 102.222,00 102.802,00 

83.6. Monitorar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de Beneficiamento de 
RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

49.656,00 49.656,00 49.656,00 49.656,00 

Monitoramento da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC - Classe A 3.228,00 3.228,00 3.228,00 3.228,00 

Monitoramento Ecoponto 46.428,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 

Meta 85 - Monitorar e combater os locais de disposição irregular de resíduos sólidos.  0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 

85.3. Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos 0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 

Mapeamento dos locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos 0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 

Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 2.562.710,00 2.571.731,00 2.563.158,00 2.596.608,00 

Meta 88 - Recuperar os materiais recicláveis (resíduos secos) gerados anualmente no 
município em: 4,80% até 2027, 8,30% até 2032, 9,80% até 2037 e 14,70% até 2042. 1.041.630,00 1.046.228,00 1.042.078,00 1.071.105,00 

88.1 - Elaborar estudo para avaliação da legislação municipal, Plano Diretor do município e 
outros instrumentos de planejamento, bem como o conjunto de decretos, resoluções e 
portarias, com o propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconstâncias 
internas, contrariedade as Leis Federais e outras complementações.  

106.436,00 106.592,00 106.842,00 107.427,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para UTR para capacidade 
de até 30 t/dia 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Implantar a UTR 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitoramento da UTR 34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 

Operar UTR 71.615,00 71.771,00 72.021,00 72.606,00 

Plano de Coleta Seletiva 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo para Unidade de Triagem 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

88.3. Ampliar a quantidade de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em ambientes relevantes 
da sede urbana municipal.  

0,00 4.400,00 0,00 4.400,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 4.400,00 0,00 4.400,00 

88.4. Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), em ambientes relevantes dos distritos 
municipais, assentamentos e zona rural, conforme viabilidade técnica e econômica. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 0,00 0,00 0,00 

88.6. Substituir os PEVs que apresentarem problemas, conforme demanda constatada na 
ação 88.5, e dos equipamentos com vida útil acima de 5 anos. 

0,00 0,00 0,00 24.042,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 0,00 0,00 R$ 24.042,00 

88.7. Realizar campanhas de divulgação dos locais onde foram instalados os PEVs, 
orientando a forma de utilização destas estruturas (materiais recebíveis, horário de 
funcionamento etc.). 

460.226,00 460.244,00 460.244,00 460.244,00 

Folders  44.226,00 44.244,00 44.244,00 44.244,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 

88.9. Realizar campanhas de divulgação dos itinerários da coleta seletiva na modalidade PaP 
e de orientações gerais para correta participação. 

474.968,00 474.992,00 474.992,00 474.992,00 

Folders  58.968,00 58.992,00 58.992,00 58.992,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 

Meta 89 - Reduzir a parcela orgânica destinada à disposição final no município em: 4,50% 
até 2032, 7,50% até 2037 e 9,60% até 2042. 

1.521.080,00 1.521.080,00 1.521.080,00 1.521.080,00 

89.2. Promover meios de divulgação do incentivo à utilização de sistemas individuais e 
coletivos de compostagem. 

416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 

89.4. Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC), conforme diretrizes 
apresentadas nas prospectivas técnicas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo da UC 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.5. Requerer junto ao Órgão Ambiental competente as Licenças Ambientais para a UC. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para UC  0,00 0,00 0,00 0,00 

89.6. Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Implantar a UC 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.7. Operar a Unidade de Compostagem. 1.070.259,00 1.070.259,00 1.070.259,00 1.070.259,00 

Operar UC 1.070.259,00 1.070.259,00 1.070.259,00 1.070.259,00 

89.8. Monitorar a UC conforme previsto nos estudos elaborados, e apresentar os relatórios de 
monitoramento ao Órgão Ambiental competente. 

34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 

Monitoramento da Unidade de Compostagem 34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 90 - Promover a triagem, o beneficiamento, o aproveitamento e a destinação 
ambientalmente adequada dos RCC, RVol e RV. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

90.3. Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PMGRCC) em consonância com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo preconizado 
nas resoluções CONAMA nº 448/2012 e nº 307/2002. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 92 - Propiciar a destinação final ambientalmente adequada (reciclagem) dos óleos 
de cozinha. 

0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

92.2. Realizar o treinamento da organização de catadores de materiais recicláveis para a 
coleta, recebimento e reciclagem dos óleos de cozinha. 

0,00 4.423,00 R$ 0,00 4.423,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 

Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos Interessados. 4.423,00 6.756,00 4.423,00 6.756,00 

Meta 98 - Fomentar e apoiar organizações de catadores e de pessoas físicas de baixa 
renda existentes, integrando novos interessados em participar do gerenciamento de 
resíduos sólidos recicláveis no município. 

4.423,00 1.884,00 4.423,00 1.884,00 

98.3. Capacitar os grupos mobilizados, prevendo o levantamento de dúvidas e anseios para 
que estes possam ser integrados a CORPAZUL ou outra cooperativa que venha a ser criada. 

4.423,00 0,00 4.423,00 0,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) R$ 4.423,00 R$ 0,00 R$ 4.423,00 R$ 0,00 

98.6. Fomentar palestras motivacionais com relatos de cooperados de cooperativas bem-
sucedidas. 

0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 

Meta 100 - Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos resíduos sólidos no 
município. 

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 

100.1. Realizar cursos de capacitação e treinamento periódico dos grupos interessados no 
gerenciamento de resíduos sólidos com atualizações periódicas. 

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 

Total Geral 71.119.254,00 72.164.946,00 73.962.540,00 81.019.598,00 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 29 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do PMSB no prazo longo 
(parte: 2039 a 2042) - Continuação. 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (CONT.) TOTAL 
GERAL 2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos com 
Qualidade a Todos. 

63.702.734,00 65.829.289,00 66.958.545,00 68.603.559,00 509.774.823,00 

Meta 68 - Otimizar os itinerários dos serviços de manejo de resíduos sólidos, de 
modo a aumentar em 5% a produtividade da coleta. 

0,00 0,00 0,00 0,00 595.901,00 

68.2. Elaborar e manter atualizado estudo de reformulação e otimização dos 
itinerários e setores de coleta, contendo as frequências mais viáveis para a 
execução do serviço de coleta de RSDC. 

0,00 0,00 0,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 595.901,00 

Meta 69 - Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos em 100% 
da área urbana, incluindo sedes distritais. 

6.004.755,00 6.480.750,00 6.027.244,00 6.040.521,00 53.126.085,00 

69.1. Executar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com o crescimento da área 
urbanizada (sede municipal e distritos de modo a atender 100% destas áreas). 

6.004.755,00 6.480.750,00 6.027.244,00 6.040.521,00 53.126.085,00 

Serviço de coleta de RSDC em caminhão compactador de lixo 6.004.755,00 6.480.750,00 6.027.244,00 6.040.521,00 53.126.085,00 

Meta 70 - Oferecer/Manter a prestação dos serviços de limpeza urbana (varrição, 
limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre 
outros) de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade 
econômico-financeira. 

5.729.756,00 5.768.709,00 5.806.388,00 5.883.208,00 46.290.555,00 

70.1. Elaborar estudo para reformulação e otimização dos itinerários e setores dos 
serviços de limpeza urbana (varrição, limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, 
manutenção de bocas de lobo, dentre outros), contendo as frequências mais viáveis 
para a execução do serviço. 

0,00 0,00 0,00 0,00 595.901,00 

Estudo dos itinerários (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 595.901,00 

70.3. Verificar e expandir os serviços de serviço de limpeza urbana (varrição, 
limpeza e pintura de meios-fios e sarjetas, manutenção de bocas de lobo, dentre 
outros), de acordo com o crescimento da área urbanizada, desde que justificada 
tecnicamente tal necessidade. 

5.557.276,00 5.596.229,00 5.633.908,00 5.710.728,00 44.314.814,00 

Serviço de varrição de vias e logradouros públicos (km) 5.557.276,00 5.596.229,00 5.633.908,00 5.710.728,00 44.314.814,00 

70.5. Promover mutirões de limpeza antecedendo a época de chuvas, com a 
finalidade de eliminar criadouros do mosquito transmissor (Aedes aegypti) da 
dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. 

172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 1.379.840,00 

Execução de serviços de limpeza urbana emergencial (homem/hora) 172.480,00 172.480,00 172.480,00 172.480,00 1.379.840,00 

Meta 71 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de capina e roçada, de modo 
a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-
financeira. 

51.300.000,00 52.900.000,00 54.450.000,00 56.000.000,00 404.350.000,00 

71.4. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente em 100% das praças 
públicas do município. 

20.520.000,00 21.160.000,00 21.780.000,00 22.400.000,00 161.740.000,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (CONT.) TOTAL 
GERAL 2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Serviço de capina e roçada (m²) 20.520.000,00 21.160.000,00 21.780.000,00 22.400.000,00 161.740.000,00 

71.5. Realizar o serviço de capina e roçada periodicamente nos canteiros centrais e 
áreas verdes de logradouros públicos. 

30.780.000,00 31.740.000,00 32.670.000,00 33.600.000,00 242.610.000,00 

Serviço de capina e roçada (m²) 30.780.000,00 31.740.000,00 32.670.000,00 33.600.000,00 242.610.000,00 

Meta 72 - Oferecer/Manter a prestação do serviço de corte e poda, de modo a 
beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-
financeira.  

23.868,00 23.868,00 23.868,00 23.868,00 190.944,00 

72.4 - Capacitar 100% dos encarregados pelo acompanhamento dos serviços dos 
sistemas de saneamento básico pela alimentação, geração e interpretação dos 
resultados obtidos pelo Sistema de Informações. 

14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 114.566,40 

Serviço de poda de árvores (unid.) 14.320,80 14.320,80 14.320,80 14.320,80 114.566,40 

72.5. Realizar o serviço de corte e poda periodicamente nos canteiros centrais e 
áreas públicas. 

9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 76.377,60 

Serviço de poda de árvores (unid.) 9.547,20 9.547,20 9.547,20 9.547,20 76.377,60 

Meta 73 - Manter a prestação do serviço de limpeza, lavagem e desinfecção de 
feiras e eventos de modo a beneficiar toda a comunidade. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 5.108.408,00 

73.1. Realizar o serviço de limpeza, lavagem e desinfecção nos dias posteriores à 
realização em 100% das feiras livres e eventos públicos no município. 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 5.108.408,00 

Serviço de varrição, lavagem e desinfecção de vias públicas pós-feiras livres e eventos 
(m²) 

638.551,00 638.551,00 638.551,00 638.551,00 5.108.408,00 

Meta 74 - Atender/Manter o serviço de coleta convencional de RSDC nos distritos 
e assentamentos e das lixeiras rurais do município de Três Lagoas/MS conforme 
viabilidade. 

0,00 0,00 6.690,00 0,00 20.070,00 

74.4. Realizar a instalação de lixeiras rurais em locais estratégicos para coleta dos 
resíduos domiciliares ainda não atendidos. 

0,00 0,00 6.690,00 0,00 20.070,00 

Lixeiras Rurais  0,00 0,00 6.690,00 0,00 20.070,00 

Meta 76 - Implantar e/ou adequar os coletores de resíduos sólidos nas vias de 
maior circulação de transeuntes e pontos de grande fluxo de pessoas, de forma 
tecnicamente orientada e fundamentada. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76.1. Elaborar estudo para a distribuição espacial dos coletores de resíduos nas vias 
de maior circulação do município, bem como nos locais estratégicos (praças, igrejas 
etc.), considerando as recomendações de segregação de resíduos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de distribuição espacial de coletores públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76.2. Implantar coletores públicos de resíduos em 100% dos locais estratégicos e 
em conformidade com a Ação 76.1. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coletores de resíduos duplo (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (CONT.) TOTAL 
GERAL 2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 77 - Garantir a disponibilidade de equipamentos, maquinários e veículos 
coletores adequados para a prestação de serviços de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos em condições e quantidades suficientes para atender a 
demanda. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77.2. Adquirir veículos coletores de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de 
prestadores de serviços, conforme a necessidade avaliada a partir da Ação 77.1. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caminhão compactador de resíduos (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 79 - Realizar o cadastramento e mapeamento do Sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de maneira Integrada com o SMIS-TL 
apresentado no Tomo I.  

5.804,00 17.411,00 5.804,00 17.411,00 92.860,00 

79.1. Levantar em campo todas as estruturas e dispositivos que compõem o Sistema 
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 46.428,00 

Levantamento de dados 0,00 11.607,00 0,00 11.607,00 46.428,00 

79.2. Elaborar um banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados 
obtidos na Ação 79.1 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas de 
saneamento melhorando e facilitando o planejamento. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de dados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79.4. Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados georreferenciado no 
SMIS-TL.  

5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 46.432,00 

Atualização do banco de dados  5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 46.432,00 

Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final Ambientalmente 
Adequada dos Rejeitos Gerados e a Valorização das Áreas de Passivo Existente. 

10.484.592,00 10.584.157,00 10.585.622,00 11.087.839,00 86.011.287,00 

Meta 80 - Promover a destinação adequada de 100% dos rejeitos e resíduos 
sólidos não recuperados oriundos de domicílios, comércios e prestadores de 
serviços.  

8.389.819,00 8.450.118,00 8.488.700,00 8.534.871,00 67.222.371,00 

80.1. Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na 
sede urbana, distritos, assentamento e áreas ruais (lixeiras ruais) no Aterro Sanitário 
Municipal. 

5.143.944,00 5.204.243,00 5.242.825,00 5.288.996,00 41.255.371,00 

Disposição final dos rejeitos em aterro sanitário (t/ano) 5.143.944,00 5.204.243,00 5.242.825,00 5.288.996,00 41.255.371,00 

80.2. Executar o monitoramento do Aterro Sanitário Municipal durante sua operação, 
conforme o Plano de Auto Monitoramento (PAM) protocolado junto ao Órgão 
Ambiental 

3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 25.967.000,00 

Monitoramento Aterro Sanitário  3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 3.245.875,00 25.967.000,00 

Meta 83 - Propiciar a destinação ambientalmente adequada dos RLU (composto 
por RCC, RVol e RV). 

2.094.773,00 2.087.611,00 2.096.922,00 2.506.540,00 18.603.204,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (CONT.) TOTAL 
GERAL 2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

83.2. Elaborar os estudos necessários para obtenção do licenciamento requerido 
pelo órgão ambiental da Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para ATT Ccom 
Unidade de Beneficiamento de RCC - Classe A 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para o Ecoponto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83.3. Estruturar/Implantar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos, de acordo com o Estudo de 
Modelagem para Estruturação da Área de Disposição de Resíduos Inertes da área 
do “Buracão do Jupiá”.  

36.694,00 20.217,00 20.217,00 420.897,00 2.174.752,00 

Implantar a ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 1.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 400.680,00 1.104.640,00 

Implantar Ecoponto 35.414,00 20.217,00 20.217,00 20.217,00 1.070.112,00 

83.4. Operar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

2.008.423,00 2.017.738,00 2.027.049,00 2.035.987,00 16.031.204,00 

Operar ATT com Unidade de Beneficiamento de Resíduos Classe - A 1.905.331,00 1.914.066,00 1.922.900,00 1.931.838,00 15.211.784,00 

Operar Ecoponto 103.092,00 103.672,00 104.149,00 104.149,00 819.420,00 

83.6. Monitorar a Área de Triagem e Transbordo (ATT) com Unidade de 
Beneficiamento de RCC – Classe A e/ou Ecopontos. 

49.656,00 49.656,00 49.656,00 49.656,00 397.248,00 

Monitoramento da ATT com Unidade de Beneficiamento de RCC - Classe A 3.228,00 3.228,00 3.228,00 3.228,00 25.824,00 

Monitoramento Ecoponto 46.428,00 46.428,00 46.428,00 46.428,00 371.424,00 

Meta 85 - Monitorar e combater os locais de disposição irregular de resíduos 
sólidos.  

0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 185.712,00 

85.3. Mapear locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos 0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 185.712,00 

Mapeamento dos locais mais vulneráveis ao acúmulo inadequado de resíduos sólidos 0,00 46.428,00 0,00 46.428,00 185.712,00 

Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 2.563.941,00 2.572.764,00 2.576.256,00 2.610.672,00 20.617.840,00 

Meta 88 - Recuperar os materiais recicláveis (resíduos secos) gerados 
anualmente no município em: 4,80% até 2027, 8,30% até 2032, 9,80% até 2037 e 
14,70% até 2042. 

1.042.861,00 1.047.261,00 1.055.176,00 1.085.169,00 8.431.508,00 

88.1 - Elaborar estudo para avaliação da legislação municipal, Plano Diretor do 
município e outros instrumentos de planejamento, bem como o conjunto de 
decretos, resoluções e portarias, com o propósito de identificar lacunas ainda não 
regulamentadas, inconstâncias internas, contrariedade as Leis Federais e outras 
complementações.  

107.583,00 107.583,00 119.898,00 119.939,00 882.300,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para UTR para 
capacidade de até 30 t/dia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Implantar a UTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitoramento da UTR 34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 278.568,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO LONGO (CONT.) TOTAL 
GERAL 2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Operar UTR 72.762,00 72.762,00 85.077,00 85.118,00 603.732,00 

Plano de Coleta Seletiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo para Unidade de Triagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88.3. Ampliar a quantidade de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em ambientes 
relevantes da sede urbana municipal.  

0,00 4.400,00 0,00 4.400,00 17.600,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 4.400,00 0,00 4.400,00 17.600,00 

88.4. Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), em ambientes relevantes dos 
distritos municipais, assentamentos e zona rural, conforme viabilidade técnica e 
econômica. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88.6. Substituir os PEVs que apresentarem problemas, conforme demanda 
constatada na ação 88.5, e dos equipamentos com vida útil acima de 5 anos. 

0,00 0,00 0,00 25.552,00 49.594,00 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis (PEVs)  0,00 0,00 0,00 25.552,00 49.594,00 

88.7. Realizar campanhas de divulgação dos locais onde foram instalados os PEVs, 
orientando a forma de utilização destas estruturas (materiais recebíveis, horário de 
funcionamento etc.). 

460.262,00 460.262,00 460.262,00 460.262,00 3.682.006,00 

Folders  44.262,00 44.262,00 44.262,00 44.262,00 354.006,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 3.328.000,00 

88.9. Realizar campanhas de divulgação dos itinerários da coleta seletiva na 
modalidade PaP e de orientações gerais para correta participação. 

475.016,00 475.016,00 475.016,00 475.016,00 3.800.008,00 

Folders  59.016,00 59.016,00 59.016,00 59.016,00 472.008,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 3.328.000,00 

Meta 89 - Reduzir a parcela orgânica destinada à disposição final no município 
em: 4,50% até 2032, 7,50% até 2037 e 9,60% até 2042. 

1.521.080,00 1.521.080,00 1.521.080,00 1.521.080,00 12.168.640,00 

89.2. Promover meios de divulgação do incentivo à utilização de sistemas individuais 
e coletivos de compostagem. 

416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 3.328.000,00 

Publicidade na Web 416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 3.328.000,00 

89.4. Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC), conforme 
diretrizes apresentadas nas prospectivas técnicas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo da UC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.5. Requerer junto ao Órgão Ambiental competente as Licenças Ambientais para 
a UC. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Instalação e Operação (LIO) para UC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.6. Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Implantar a UC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89.7. Operar a Unidade de Compostagem. 1.070.259,00 1.070.259,00 1.070.259,00 1.070.259,00 8.562.072,00 
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(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Operar UC 1.070.259,00 1.070.259,00 1.070.259,00 1.070.259,00 8.562.072,00 

89.8. Monitorar a UC conforme previsto nos estudos elaborados, e apresentar os 
relatórios de monitoramento ao Órgão Ambiental competente. 

34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 278.568,00 

Monitoramento da Unidade de Compostagem 34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 278.568,00 

Meta 90 - Promover a triagem, o beneficiamento, o aproveitamento e a 
destinação ambientalmente adequada dos RCC, RVol e RV. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90.3. Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PMGRCC) em consonância com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo 
preconizado nas resoluções CONAMA nº 448/2012 e nº 307/2002. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 92 - Propiciar a destinação final ambientalmente adequada (reciclagem) 
dos óleos de cozinha. 

0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 17.692,00 

92.2. Realizar o treinamento da organização de catadores de materiais recicláveis 
para a coleta, recebimento e reciclagem dos óleos de cozinha. 

0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 17.692,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 0,00 4.423,00 0,00 4.423,00 17.692,00 

Programa 19: Participação e Capacitação Técnica de Grupos Interessados. 4.423,00 6.756,00 4.423,00 6.756,00 44.716,00 

Meta 98 - Fomentar e apoiar organizações de catadores e de pessoas físicas de 
baixa renda existentes, integrando novos interessados em participar do 
gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis no município. 

4.423,00 1.884,00 4.423,00 1.884,00 25.228,00 

98.3. Capacitar os grupos mobilizados, prevendo o levantamento de dúvidas e 
anseios para que estes possam ser integrados a CORPAZUL ou outra cooperativa 
que venha a ser criada. 

4.423,00 R$ 0,00 4.423,00 R$ 0,00 17.692,00 

Curso para até 30 pessoas (8 h) 4.423,00 0,00 4.423,00 0,00 17.692,00 

98.6. Fomentar palestras motivacionais com relatos de cooperados de cooperativas 
bem-sucedidas. 

0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 7.536,00 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) 0,00 1.884,00 0,00 1.884,00 7.536,00 

Meta 100 - Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos resíduos 
sólidos no município. 

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 19.488,00 

100.1. Realizar cursos de capacitação e treinamento periódico dos grupos interessados 
no gerenciamento de resíduos sólidos com atualizações periódicas. 

0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 19.488,00 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) 0,00 4.872,00 0,00 4.872,00 19.488,00 

Total Geral 76.755.690,00 78.992.966,00 80.124.846,00 82.308.826,00 616.448.666,00 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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17.3 Parâmetros de cálculo do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Para a elaboração dos cronogramas físico financeiros do Sistema de Limpeza Urbana 

e Manejo de Resíduos Sólidos foram considerados alguns parâmetros para a 

composição dos valores apresentados no subcapítulo 17.2. Foram especificadas as 

estruturas a serem implantadas/ investidas no município, a estimativa da quantidade 

de materiais necessários para atingir a ação proposta e o valor unitário de cada.  

Para isso, buscou por valores de referência que podem se aplicar a realidade do 

município e as descrições dos materiais utilizados e/ou considerações que auxiliarão 

na composição dos valores.  

Para a composição das estimativas foram selecionadas as alternativas técnicas atuais 

mais adequadas para o município em estudos, considerando os aspectos ambientais, 

econômicos, sociais e legais. Entretanto, alternativas técnicas imponderáveis e outras 

formas de operacionalização das ações primárias e principais poderão acarretar 

alteração destas.  

Neste sentido, é importante expor que os custos operacionais e das ações 

secundárias dependerão dos produtos e projetos a serem desenvolvidos 

anteriormente aqui tratados como ações primárias. 

Ainda, deve ser priorizado o licenciamento e a elaboração de estudos de atividades 

correlacionadas (exemplo: Unidade de Triagem de Resíduos, Aterro Sanitário e 

Unidade de Compostagem), objetivando a otimização dos processos e redução dos 

custos estimados. Neste sentido também é importante priorizar a realização conjunta 

dos projetos das infraestruturas, a fim de viabilizar maior integração entre as 

estruturas, eficiência nos processos e redução dos custos estimados para a 

elaboração de tais projetos. A seguir, a Tabela 30 apresenta dos parâmetros 

utilizados.  

Tabela 30 – Parâmetros utilizados para o cálculo dos valores das ações do Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos. 

ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
PERIODICIDADE 

Programa 16: Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos com Qualidade a Todos. 

Atualização do banco de dados  Unid. 19 R$ 5.804,00 Anual 

Banco de dados  Unid. 1 R$ 139.283,00 Pontual 

Caminhão compactador de resíduos Unid. 1 R$ 484.000,00 Pontual 
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ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
PERIODICIDADE 

Coletores de resíduos duplo Unid. 129 R$ 202,00 Pontual 

Estudo de distribuição espacial de coletores 
públicos 

Unid. 2 R$ 150.000,00 Decenal 

Estudo dos itinerários Unid. 8 R$ 595.901,00 Quinquenal 

Execução de serviços de limpeza urbana 
emergencial 

Homem/ 
hora 

246.400 R$ 14,00 Anual 

Levantamento de dados Unid. 10 R$ 11.607,00 Bienal 

Lixeiras Rurais  Unid. 8 R$ 6.690,00 Trienal 

Serviço de capina e roçada M² 165.670.
000 

R$ 5,00 
Anual 

Serviço de coleta de RSDC em caminhão 
compactador de lixo 

Tonelada 
(T) 

867.092 R$ 141,00 
Anual 

Serviço de poda de árvores Unid. 12.240 R$ 39,00 Anual 

Serviço de varrição de vias e logradouros 
públicos 

Km 463.482 R$ 227,00 Anual 

Serviço de varrição, lavagem e desinfecção 
de vias públicas pós-feiras livres e eventos 

M² 56.260 R$ 227,00 Anual 

Programa 17: Garantir a Continuidade da Disposição Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos 
Gerados e a Valorização das Áreas de Passivo Existente. 

Disposição final dos rejeitos em aterro 
sanitário (t/ano) 

T/ano 20 R$ 134,00 Anual 

Estudo para a obtenção da Licença de 
Instalação e Operação (LIO) para ATT com 
Unidade de Beneficiamento de RCC - Classe 
A 

Unid. 1 R$ 371.715,00 Pontual 

Estudo para a obtenção da Licença de 
Instalação e Operação (LIO) para o Ecoponto 

Unid. 5 R$ 57.088,00 Pontual 

Implantar a ATT com Unidade de 
Beneficiamento de Resíduos Classe - A 

Unid. 1 R$ 3.620.241,00 Pontual 

Implantar Ecoponto Unid. 1 R$ 1.542.666,00 Pontual 

Mapeamento dos locais mais vulneráveis ao 
acúmulo inadequado de resíduos sólidos 

Unid. 10 R$ 46.428,00 Bienal 

Monitoramento Aterro Sanitário  Unid. 20 R$ 3.245.875,00 Anual 

Monitoramento da ATT com Unidade de 
Beneficiamento de RCC - Classe A 

Unid. 20 R$ 3.228,00 Anual 

Monitoramento Ecoponto Unid. 16 R$ 46.428,00 Anual 

Operar ATT com Unidade de Beneficiamento 
de Resíduos Classe - A 

Unid. 20 Cenário Tomo V Anual 

Operar Ecoponto Unid. 16 Cenário Tomo V Anual 

Programa 18: Redução, Reutilização e Reciclagem. 

Curso para até 30 pessoas (8 h) Unid. 10 R$ 4.423,00 Bienal 

Estudo para a obtenção da Licença de 
Instalação e Operação (LIO) para UC  

Unid. 1 R$ 188.146,00 Pontual 

Estudo para a obtenção da Licença de 
Instalação e Operação (LIO) para UTR para 
capacidade de até 30 t/dia 

Unid. 1 R$ 51.300,00 Pontual 

Folders  Unid. 343.847 R$ 6,00 Anual 

Implantar a UC Unid. 1 R$ 2.250.359,00 Pontual 

Implantar a UTR Unid. 1 R$ 1.954.889,00 Pontual 

Monitoramento da Unidade de Compostagem Unid. 10 R$ 34.821,00 Anual 

Monitoramento da UTR Unid. 16 R$ 34.821,00 Anual 

Operar UC Unid. 10 R$ 1.070.259,00 Anual 

Operar UTR Unid. 20 R$ 4.086.815,00 Anual 

Plano de Coleta Seletiva Unid. 1 R$ 238.700,00 Pontual 

Plano Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil e Demolição 

Unid. 2 R$ 354.686,00 
Decenal 

Ponto de Entrega Voluntária de resíduos 
recicláveis (PEVs)  

Unid. 94 R$ 2.200,00 
Bienal 

Projeto executivo da UC Unid. 1 R$ 142.412,00 Pontual 

Projeto executivo para Unidade de Triagem Unid. 1 R$ 95.272,00 Pontual 

Publicidade na Web Unid. 53 R$ 416.000,00 Anual 
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ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
PERIODICIDADE 

Programa 19: Participação e Capacitação 
Técnica de Grupos Interessados. 

 
 

 
 

Curso para até 30 pessoas (8 h) Unid. 10 R$ 4.423,00 Bienal 

Oficina para até 25 pessoas (8 h) Unid. 10 R$ 4.872,00 Bienal 

Palestra para até 30 pessoas (1 h) Unid. 20 R$ 942,00 Bienal 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo o planejamento exposto neste Tomo V do PMSB de Três Lagoas/MS, que 

contempla o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, deverá ser 

implementado considerando as prospectivas expostas, seguindo as diretrizes técnicas 

definidas e efetivando o conjunto de programas, projetos e ações elaborados, de 

forma a propiciar o alcance dos objetivos e metas estabelecidos.  

As ações aqui propostas que demandam estudos e projetos complementares deverão 

ser realizadas por equipe técnica especializada, garantindo a criação de instrumentos 

específicos de melhorias do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos. 

A avaliação de todos os Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos, deverá ser 

realizada periodicamente, conforme define o Capítulo 15, que trata dos mecanismos 

para monitoramento e avaliação, identificando oportunidades de melhoria contínua no 

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Ainda, deve ser garantido o controle social da efetivação das ações propostas e 

validadas junto à sociedade, de forma a propiciar a sua participação na identificação 

dos problemas e nas discussões sobre as necessidades de melhoria Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Desta forma, a conscientização da 

população em relação às condições atuais do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos, a divulgação das ações de melhoria, seus resultados e a 

participação da rede de ensino se apresentam como atividades fundamentais e 

contínuas a serem desenvolvidas, bem como a responsabilidade do Poder Público em 

implantar um sistema sustentável de gestão e gerenciamento do Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Por fim, ressalta-se a importância deste Plano Municipal de Saneamento Básico 

(incluindo todos os seus volumes) que, além de cumprir as exigências legais da 

Política Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

é um instrumento que objetiva: a universalização, a integralidade e a disponibilidade; 

preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente; a adequação de 

métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

a articulação com outras políticas públicas; a eficiência e sustentabilidade econômica, 
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técnica, social e ambiental; a utilização de tecnologias apropriadas; a transparência 

das ações; controle social; a segurança, qualidade e regularidade; e a integração com 

a gestão eficiente dos recursos hídricos. 
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Indicador 1 – Quantidade de Ocorrências de lançamentos de resíduos sólidos em locais inadequados. 

DESCRIÇÃO 

- Indicador socioambiental e cultural que expressa a quantidade de ocorrência de lançamentos irregulares de 
resíduos sólidos urbanos em locais inadequados (vias públicas, terrenos baldios, margens de estradas, cursos 
hídricos, entre outros). 

OBJETIVO 

- Indicar a eficiência das ações de educação ambiental e sensibilização da população, bem como a aplicabilidade 
de medidas de controle, saneamento ambiental e controle de poluição do Poder Público Municipal. 

AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA 

- (MD): Mais de 4 ocorrências/ano a cada 1.000 hab; 

- (D): Entre 1 e 4 ocorrências/ano a cada 1.000 hab; 

- (F): Menos de 1 ocorrência/ano a cada 1.000 hab. 

FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES 

- Reclamações motivadas por este tipo de postura e eventuais denúncias registradas na Ouvidoria do município, 
as quais serão repassadas à SEMEA para sistematização e armazenamento como banco de dados do SMIS-TL. 

- Notificações provenientes de ações de fiscalização, diagnósticos do município, entre outros. 

PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; e 

- Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: Classificação dos indicadores socioambientais e culturais: Muito desfavorável (MD); Desfavorável (D); e favorável (F). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 2 – Grau de recuperação dos passivos ambientais.  

DESCRIÇÃO 

- Indicador ambiental que expressa a atuação da Poder Público, por meio de elaboração de instrumentos de 
planejamento, projetos e execução de ações para remediação dos passivos ambientais identificados no PMSB 
de Três Lagoas/MS e novos passivos que venham a surgir. 

OBJETIVO 

- Indicar o grau de recuperação dos passivos ambientais pelo Poder Público. 

AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA 

- (MD): Nenhuma ação identificada para os passivos mapeados; 

- (D): Ações de planejamento aplicadas às áreas de passivos mapeados, porém não executadas; 

- (F): Ações de planejamento aplicadas e executadas às áreas de passivos mapeadas. 

FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES 

- O Diagnóstico Situacional do Sistema de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos do PMSB de Três 
Lagoas/MS identificou como passivos ambientais no município o antigo Lixão Municipal, Buracão do Jupiá (uma 
área de disposição de RCC, RVol e RV) e Aterro Sanitário do município. 

- Diagnósticos futuros elaborados nas revisões do PMSB; 

- Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) (após reestruturação); 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Ouvidoria Geral. 

PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: Classificação dos indicadores socioambientais e culturais: Muito desfavorável (MD); Desfavorável (D); e favorável (F). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 3 – Existência de situações de risco à saúde em atividades vinculadas à gestão de resíduos 
sólidos. 

DESCRIÇÃO 

- Indicador social que expressa a existência de situação de risco à saúde de pessoas em atividades relacionadas 
com o manejo de resíduos sólidos. 

OBJETIVO 

- Indicar a efetividade das ações do Poder Público para coibir a existência de catadores de materiais recicláveis 
e pessoas de baixa renda interessados no manejo de resíduos sólidos trabalhando em situações precárias em 
locais de disposição final e nas ruas. 

AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA 

- (MD) - Presença de catadores trabalhando de forma precária nos locais de disposição final; 

- (D) - Presença de catadores trabalhando de forma precária nas ruas; 

- (F) - Inexistência de situações descritas anteriormente. 

FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES 

- Secretaria Municipal de Assistência Social; 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Ouvidoria Geral Municipal. 

PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: Classificação dos indicadores socioambientais e culturais: Muito desfavorável (MD); Desfavorável (D); e favorável (F). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 4 – Existência de informações sobre a gestão de resíduos sólidos sistematizadas e 
disponibilizadas para a população. 

DESCRIÇÃO 

- Indicador social que expressa a existência de informações sobre a gestão de resíduos sólidos e se estas são 
sistematizadas e disponibilizadas para a população, proporcionando e facilitando o controle social. 

OBJETIVO 

- Indicar a efetividade do Poder Público no monitoramento continuado da gestão de resíduos sólidos e nas ações 
de participação e controle social. 

AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA 

- (MD) - As informações não são sistematizadas; 

- (D) - As informações são sintetizadas, porém não estão acessíveis à população; 

- (F) - As informações são sistematizadas e divulgadas de forma proativa para a população. 

FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Ouvidoria Geral Municipal 

- É importante mencionar que as informações das fontes mencionadas acima serão encaminhadas ao 
Departamento de Saneamento Básico/SEMEA, órgão que terá a reponsabilidade de gerenciar o SMIS-TL onde 
os dados serão sistematizados e armazenados, a fim de subsidiar a geração de dados posteriores para 
divulgação. 

PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: Classificação dos indicadores socioambientais e culturais: Muito desfavorável (MD); Desfavorável (D); e favorável (F). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 5 – Indicador de programas educativos continuados voltados para boas práticas da gestão de 
resíduos sólidos. 

DESCRIÇÃO 

- Indicador socioambiental e cultural que expressa o investimento do Poder Público em programas educativos 
continuados voltados para as boas práticas na gestão dos resíduos sólidos e o envolvimento da população na 
sua aplicabilidade. 

OBJETIVO 

- Indicar a efetividade do Poder Público na implementação de programas educativos voltadas ao manejo de 
resíduos sólidos e a participação da sociedade em aplicá-los. 

AVALIAÇÃO DE TENDÊNCIA 

- (MD) - Inexistência de programas educativos; 

- (D) - Existência de programas educativos continuados, porém com baixo envolvimento da população; 

- (F) - Existência de programas educativos continuados com alto envolvimento da população. 

FONTE DE ORIGEM DAS INFORMAÇÕES 

- Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Ouvidorias Geral Municipal. 

PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: Classificação dos indicadores socioambientais e culturais: Muito desfavorável (MD); Desfavorável (D); e favorável (F). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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APÊNDICE B – INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
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Indicador 6 – Despesa média por empregado alocado no serviço de RSU. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN002. 

DESCRIÇÃO 

- A despesa média por empregado alocado no serviço do manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é o valor 
da despesa total da Prefeitura Municipal com o manejo de RSU pela quantidade total de empregados alocados 
a este serviço. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto no manejo dos resíduos sólidos por empregado, se tornando um excelente indicador 
para cálculos de atendimento a demanda futura. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com manejo de RSU

Quantidade total de empregados no manejo de RSU
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de Manejo de RSU pela 
execução direta ou indireta (agentes públicos e 
privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Administração. 

- Quantidade total de empregados no manejo de 
resíduos sólidos (públicos e privados, com exceção de 
funcionários temporários). 

- Prestadores de serviços via terceirizados e/ou outros 
entes administração pública direita e/ou indireta. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- FN220, TB013, TB014.e TB016. 

UNIDADE 

- R$/empregado. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Mensal. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN220: Despesas total com serviços de manejo de RSU; TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos 
envolvidos nos serviços de manejo de RSU; TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes privados envolvidos nos serviços 
de manejo de RSU; TB016: Existência de frente de trabalho temporária.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 7 – Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da prefeitura. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN003. 

DESCRIÇÃO 

- A incidência das despesas com a execução dos serviços de manejo de RSU nas despesas correntes da 
Prefeitura Municipal é a porcentagem de despesas com o manejo de RSU em relação às suas despesas totais. 

OBJETIVO 

- Avaliar se os gastos com a execução do Manejo de RSU está coerente com a realidade do município, servindo 
de base para cálculos futuros com o aumento da demanda e arrecadação do município. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Despesa total da Prefeitura Municipal com manejo RSU

Despesa anual  total da Prefeitura Municipal
)  ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de manejo de RSU geradas pela 
execução direta ou indireta (agentes públicos e 
privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Administração. 

- Despesas anual total da Prefeitura Municipal com 
todos os serviços executados no município (saúde, 
educação, pagamento de pessoal etc.). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

-FN220 e FN223. 

UNIDADE 

- Percentual (%). 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Administração. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN220: Despesas total com serviços de manejo de RSU; FN223: Despesa Corrente da Prefeitura durante o ano com todos 
os serviços do município (saúde, educação, pagamento de pessoal etc.). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 8 – Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviço de manejo 
RSU nas despesas com manejo de RSU. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN004. 

DESCRIÇÃO 

- A incidência das despesas com empresas contratadas para execução dos serviços de manejo de RSU se refere 
a porcentagem de despesas da Prefeitura Municipal com empresas contratadas em relação às suas despesas 
correntes com o manejo RSU. 

OBJETIVO 

- Avaliar os gastos da Prefeitura Municipal com empresas contratadas para serviços relacionados ao manejo de 
RSU, verificando se estes estão coerentes com a realidade do município e relacionando os gastos com terceiros 
e totais da Prefeitura no manejo de RSU. Estes dados servirão de base para cálculos futuros com o aumento da 
demanda e arrecadação do município. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Despesa da Prefeitura Municipal com empresas contratadas

Despesa total da Prefeitura Municipal com manejo de RSU
)  ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas com empresas contratadas para execução 
dos serviços de manejo de RSU. 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Administração. 

- Despesas total da prefeitura com a prestação de 
serviço de manejo de RSU. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- FN219 e FN220. 

UNIDADE 

- Percentual (%) 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Administração. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN219: Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo de RSU; FN220: Despesa total com serviço de 
manejo de RSU. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 9 – Autossuficiência da Prefeitura Municipal com manejo de RSU.  

REFERÊNCIA SNIS 

IN005. 

DESCRIÇÃO 

- A autossuficiência financeira da Prefeitura Municipal com Manejo de RSU é o valor da receita arrecadada com 
o manejo de resíduos sólidos, dividido pelo valor da despesa total da Prefeitura Municipal com o manejo de RSU. 

OBJETIVO 

- Avaliar se a arrecadação com o manejo dos RSU é suficiente para pagamento das despesas geradas com o 
serviço, conforme preconiza a Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Receita arrecadada com manejo de RSU

Despesa total da Prefeitura Municipal com manejo de resíduos sólidos
)  ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Receitas arrecadadas com taxas e tarifas referentes à 
gestão e manejo de RSU. 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Administração; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 

prestação dos serviços de manejo de RSU geradas pela 

execução direta ou indireta (agentes públicos e 

privados). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- FN220 e FN222. 

UNIDADE 

- Percentual (%). 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Mensal. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN220: Despesa total com serviços de manejo de RSU; FN222: Receita arrecadada com taxa e tarifas referentes à gestão 
e manejo de RSU. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 10 – Despesa per capita com o Manejo de RSU. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN006 

DESCRIÇÃO 

- Despesa per capita com o manejo de RSU é a despesa total com serviço de manejo de RSU dividido pela 
população urbana do município. 

OBJETIVO 

- Através de uma análise temporal, analisar qual o valor médio per capita com o manejo de RSU para a realização 
do serviço e quais os valores que serão gastos com o incremento populacional. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal  com o manejo de RSU

População Urbana do município
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de manejo de RSU, geradas 
pela execução direta ou indireta (agentes públicos e 
privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Administração; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

- População Urbana do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- FN220 e POP_URB. 

UNIDADE 

- R$/habitante. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Mensal. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN220: Despesa total com serviços de manejo de RSU; POP_URB: População urbana do município.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 11 – Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação dos 
serviços de manejo de RSU. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN011 

DESCRIÇÃO 

- A receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação dos serviços de manejo 
de RSU é a receita arrecadada com manejo de RSU sobre a população urbana do município. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor da receita por habitante, servindo de base para estudos de arrecadação futura com o 
incremento populacional. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Receita arrecadada com serviços de  manejo de RSU

População Urbana do município
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Receitas arrecadadas com taxas e tarifas referentes à 
gestão e manejo de RSU. 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Administração; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. 

- População Urbana do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- FN222 e POP_URB. 

UNIDADE 

- R$/habitante/ano. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

-Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN222: Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU; POP_URB: População urbana do 
município. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 12 – Custos unitário médio do serviço de coleta regular (convencional). 

REFERÊNCIA SNIS 

IN023 (Adaptado). 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio do serviço de coleta regular é a despesa total da Prefeitura Municipal com serviço de 
coleta regular dividido pela quantidade de resíduos coletados pela Prefeitura Municipal, empresa terceirizada e 
cooperativas de catadores. 

OBJETIVO 

- O custo unitário médio do serviço de coleta regular é um indicador financeiro que, através de uma base de 
dados dos custos médios, é possível determinar, através da geração per capita de resíduos e o incremento 
populacional, qual será a despesa futura com a coleta regular. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com o serviço de coleta regular

Quantidade de resíduos da coleta regular  coletados
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de coleta regular 
(convencional). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. - Quantidade de resíduos coletados através do serviço 
de coleta regular (convencional). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- FN206, FN207, CO116, CO117 e CS048. 

UNIDADE 

- R$/tonelada. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Mensal. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN206: Despesas dos agentes públicos com serviço de coleta de RDO (resíduos domiciliares) e RPU (resíduos públicos); 
FN207: Despesa com agentes privados para execução do serviço de coleta de RDO e RPU; CO116: Quantidade de RDO e RPU 
coletada pelo agente público; CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados; CS048: Quantidade recolhida 
na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores com parceria/apoio da Prefeitura.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 13 – Custo unitário médio do serviço de coleta de RSS (estabelecimento públicos de saúde). 

REFERÊNCIA SNIS 

IN023 (Adaptado). 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio do serviço de coleta de RSS (estabelecimentos públicos de saúde) é a despesa total 
com o serviço de coleta dos resíduos de saúde dividido pela quantidade de resíduos coletados por agentes 
públicos e/ou privados. 

OBJETIVO 

- O custo unitário médio do serviço de coleta de RSS (estabelecimentos públicos de saúde) é um indicador 
financeiro que, através de uma base de dados dos custos médios, é possível determinar, através da geração per 
capita de resíduos e o incremento populacional, qual será a despesa futura com a coleta de RSS. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com o serviço de coleta de RSS

Quantidade de RSS coletados
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesa total da Prefeitura Municipal com o serviço 
de coleta de RSS gerados nos estabelecimentos 
públicos de saúde. 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 
- Secretaria Municipal de Saúde; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. 
- Quantidade total de RSS coletada pelos agentes 
executores (públicos e/ou privados).  

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- RS044 

UNIDADE 

- R$/tonelada. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Mensal. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: RS044: Quantidade total de RSS coletada pelos agentes executores. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 14 – Custo unitário médio do serviço de coleta seletiva. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN023 (Adaptado). 

DESCRIÇÃO 

- Custo unitário médio do serviço de coleta seletiva é o custo total com serviço de coleta seletiva em relação a 
quantidade recolhida pela coleta seletiva. 

OBJETIVO 

- O custo unitário médio do serviço de coleta seletiva é um indicador financeiro que, através de uma base dados 
dos custos médios, é possível determinar, através da geração per capita de resíduos e o incremento populacional, 
qual será a despesa futura com a coleta regular. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal  com o serviço de coleta seletiva

Quantidade recolhida pela coleta seletiva
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação do serviço de coleta seletiva (por agentes 
públicos, privados e/ou cooperativas/associações de 
catadores). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Cooperativa de catadores; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. 
- Quantidade total recolhida na coleta seletiva 
executada por agentes públicos, privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CS048. 

UNIDADE 

- R$/tonelada. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Mensal. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativa de catadores com 
parceria/apoio da Prefeitura. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 15 – Custo Unitário médio do serviço de varrição. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN043. 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio do serviço de varrição é o valor total da despesa da Prefeitura Municipal com o serviço 
de varrição dividido pela extensão total da sarjeta varrida. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto por quilômetro de sarjeta varrida, se tornando um excelente indicador de avaliação 
dos gastos futuros conforme expansão da área urbanizada. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com o serviço de varrição

Extensão total de vias e logradouros varridas
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com serviço 
de varrição gerados por agentes públicos, privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores. 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. - Extensão total de sarjetas varridas (em km). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- FN212, FN213 e VA039. 

UNIDADE 

- R$/km. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN212: Despesa dos agentes públicos com serviço de varrição; FN213: Despesa com empresas contratadas para o serviço 
de varrição; VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos executores (km varridos). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 16 – Custo unitário médio dos serviços de capina e raspagem. 

REFERÊNCIA SNIS 

- 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio dos serviços de capina e raspagem é o valor total da despesa da Prefeitura Municipal 
com estes serviços, dividido pela quantidade total de resíduos verdes e rejeitos coletada. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto médio para prestação destes serviços, se tornando um excelente indicador de 
avaliação dos gastos futuros conforme expansão da área urbana e para dimensionamento de contratos públicos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com serviço de capina e raspagem

Quantidade de resíduos verdes e rejeitos coletados
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de capina e raspagem. gerados 
por agentes públicos, privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores. 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. 
- Quantidade total recolhida de resíduos verdes e outros 
eventualmente coletados. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- R$/tonelada. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 17 – Custo unitário médio dos serviços de pintura de meio fio e logradouros públicos. 

REFERÊNCIA SNIS 

- 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio dos serviços de pintura de meio-fio e logradouros públicos é o valor total da despesa da 
Prefeitura Municipal com estes serviços, dividido pela extensão total de sarjetas pintadas. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto médio para prestação destes serviços, se tornando um excelente indicador de 
avaliação dos gastos futuros conforme expansão da área urbana e para dimensionamento de contratos públicos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com pintura de meio-fio e logradouros públicos

Extensão total de sarjetas pintadas
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de pintura de meio-fio e 
logradouros públicos (por agentes públicos e/ou 
privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. 
- Extensão total de meios-fios e logradouros pintados. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- R$/km. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  



TOMO V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

543 

Indicador 18 – Custo unitário médio dos serviços de roçada mecanizada e manual. 

REFERÊNCIA SNIS 

- 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio dos serviços de roçada mecanizada e manual é o valor total da despesa da Prefeitura 
Municipal com estes serviços, dividido pela área total abrangida pelos serviços. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto médio para prestação destes serviços, se tornando um excelente indicador de 
avaliação dos gastos futuros conforme expansão da área urbana e para dimensionamento de contratos públicos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com roçada mecanizada e manual

Área total roçada e cortada
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de roçada mecanizada e manual 
(por agentes públicos e/ou privados). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. 
- Área total roçada e cortada. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- R$/km². 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 19 – Custo unitário médio dos serviços de poda manual e mecanizada. 

REFERÊNCIA SNIS 

- 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio dos serviços de poda manual e mecanizada é o valor total da despesa da Prefeitura 
Municipal com estes serviços, dividido pelo número total de árvores e arbustos cortados. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto médio para prestação destes serviços, se tornando um excelente indicador de 
avaliação dos gastos futuros conforme expansão da área urbana e para dimensionamento de contratos públicos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com poda manual e mecanizada

Número de árvores/arbustos podados 
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação do serviço de poda manual e mecanizada 
(por agentes públicos e/ou privados). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. 
- Número total de árvores e arbustos cortados. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- R$/unid. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 20 – Custo unitário médio dos serviços de manutenção e limpeza do sistema de drenagem de 
águas pluviais.  

REFERÊNCIA SNIS 

- 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio dos serviços de manutenção e limpeza do sistema de drenagem de águas pluviais é o 
valor total da despesa da Prefeitura Municipal com estes serviços, dividido pelo número total de dispositivos de 
drenagem atendidos. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto médio para prestação destes serviços, se tornando um excelente indicador de 
avaliação dos gastos futuros conforme expansão da área urbana e para dimensionamento de contratos públicos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com os serviços de manutenção 

e limpeza do sistema de drenagem de águas pluviais  

Número de dispositivos do sistema submetidos a limpeza/manutenção 
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de manutenção e limpeza do 
sistema de drenagem de águas pluviais (por agentes 
públicos e/ou privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. - Número total de dispositivos do sistema de drenagem 
urbana atendidos. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- R$/unid. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 21 – Custo unitário médio dos serviços de limpeza e manutenção de espaços públicos (mercado 
municipal, feiras, praças, bosques etc.). 

REFERÊNCIA SNIS 

- 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio dos serviços de limpeza e manutenção de espaços públicos é o valor total da despesa 
da Prefeitura Municipal com estes serviços, dividido pelo número total de locais públicos atendidos. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto médio para prestação destes serviços, se tornando um excelente indicador de 
avaliação dos gastos futuros conforme expansão da área urbana e para dimensionamento de contratos públicos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com os serviços de manutenção 

e limpeza de espaços públicos (mercado municipal, feiras, praças) 

Número de localidades atendidas 
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de limpeza e manutenção de 
espaço públicos (mercado, feiras, praças, bosque etc.) 
gerados (por agentes públicos e/ou privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. - Número total de espaços públicos atendidos com 
manutenção e limpeza. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- R$/unid. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 22 – Custo unitário médio dos serviços de manutenção de cemitérios e velórios municipais. 

REFERÊNCIA SNIS 

- 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio dos serviços de manutenção de cemitérios e velórios municipais é o valor total da 
despesa da Prefeitura Municipal com estes serviços, dividido pelo número total de cemitérios e velórios atendidos 
com serviços de manutenção. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto médio para prestação destes serviços, se tornando um excelente indicador de 
avaliação dos gastos futuros conforme expansão da área urbana e para dimensionamento de contratos públicos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura Municipal com os serviços de manutenção 

de cemitérios e velórios municipais  

Número de cemitérios/velórios atendidos 
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de manutenção de cemitérios e 
velórios municipais (por agentes públicos e/ou 
privados). 

- Secretaria Municipal de Administração; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receitas e Controle. 

- Número total de cemitérios e velórios atendidos. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- R$/unid. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Administração; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receitas e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – TOMO V 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

548 

Indicador 23 – Custo unitário médio dos serviços de retirada de entulho e volumosos. 

REFERÊNCIA SNIS 

- 

DESCRIÇÃO 

- O custo unitário médio dos serviços de retirada de entulhos e volumosos é o valor total da despesa da Prefeitura 
Municipal com estes serviços, dividido pela quantidade total de resíduos volumosos e entulhos coletada. 

OBJETIVO 

- Verificar qual o valor gasto médio para prestação destes serviços, se tornando um excelente indicador de 
avaliação dos gastos futuros conforme expansão da área urbana e para dimensionamento de contratos públicos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Despesa total da Prefeitura com serviço de retirada de entulho e volumosos

Quantidade total de resíduos de volumosos
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de retirada de entulhos e 
volumosos (por agentes públicos e/ou privados). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receitas e Controle. 

- Quantidade total recolhida de entulhos e volumosos. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- R$/tonelada. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receitas e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 24 – Incidência do custo do serviço de coleta regular (convencional) e seletiva no custo total do 
manejo de RSU. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN024. 

DESCRIÇÃO 

- A incidência do custo do serviço de coleta regular e seletiva no custo total do manejo de RSU é a porcentagem 
que o custo dos serviços de coleta regular (convencional) e seletiva representa em relação ao custo total do 
manejo de resíduos sólidos no município. 

OBJETIVO 

- Verificar qual a porcentagem que os gastos do serviço de coleta regular (convencional) e seletiva representam 
em relação aos gastos totais com o manejo de RSU. Através de uma série histórica de dados é possível estimar 
quais serão os custos de coleta regular (convencional) e seletiva e/ou o custo total do manejo de RSU. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Despesa total da Prefeitura Municipal com serviço de coleta convencional e seletiva

Despesa total da Prefeitura Municipal com o manejo de RSU
)  ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de coleta regular e seletiva 
geradas pela execução direta ou indireta (agentes 
públicos e privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação de serviço de manejo de RSU. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- FN206, FN207, FN218 e FN219. 

UNIDADE 

- Percentual (%). 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN206: Despesas dos agentes públicos com o serviço de RDO e RPU; FN207: Despesas com agentes privados para 
execução do serviço de coleta de RDO e RPU; FN218: Despesas dos agentes públicos executores de serviço de manejo de 
RSU; FN219: Despesas com agentes privados executores de serviços de manejo de RSU. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 25 – Indecência dos custos dos serviços de limpeza urbana e correlatos no custo total de manejo 
de RSU. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN024 (Adaptado). 

DESCRIÇÃO 

- A incidência dos custos dos serviços de limpeza urbana no custo total do manejo de RSU é a porcentagem que 
os custos dos serviços de limpeza urbana representam em relação ao custo total com o manejo de RSU. 

OBJETIVO 

- Verificar qual a porcentagem que os gastos dos serviços de limpeza urbana representam em relação aos gastos 
totais com o manejo de RSU. Através de uma série histórica de dados é possível estimar quais serão os custos 
dos serviços de limpeza urbana e/ou o custo total do manejo de RSU. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Despesa total da Prefeitura Municipal com serviços de limpeza urbana

Despesa total da Prefeitura com o manejo de RSU
)  ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Despesas totais da Prefeitura Municipal com a 
prestação dos serviços de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos geradas pela execução direta ou 
indireta (agentes públicos e privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito;  

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração; 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle; 

- Controladoria Geral. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- FN206, FN207, FN218 e FN219. 

UNIDADE 

- Percentual (%) 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: FN206: Despesas dos agentes públicos com o serviço de RDO e RPU; FN207: Despesas com agentes privados para 
execução do serviço de coleta de RDO e RPU; FN218: Despesas dos agentes públicos executores de serviço de manejo de 
RSU; FN219: Despesas com agentes privados executores de serviços de manejo de RSU. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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APÊNDICE C – INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL 
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Indicador 26 – Taxa de cobertura do serviço de RSDC em relação à população urbana do município. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN015. 

DESCRIÇÃO 

- A taxa de cobertura do serviço de coleta de RSDC em relação à população urbana do município é a porcentagem 
de habitantes atendidos com o serviço regular de coleta de resíduos no município. 

OBJETIVO 

- Analisar a efetividade da coleta regular de RSDC em todo o município, buscando garantir a universalização do 
serviço de coleta. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
População atendida com serviço regular  de coleta dos resíduos sólidos

População urbana do município
)  ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- População atendida com o serviço de coleta regular 
(convencional) no município. 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

- População urbana do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CO0164 e POP_TOT. 

UNIDADE 

- Percentual (%). 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CO164: População total atendida no município; POP_URB: População total do município (Fonte: IBGE). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 27 – Frequência de realização da coleta regular (convencional). 

REFERÊNCIA SNIS 

- 

DESCRIÇÃO 

- A frequência de realização do serviço de coleta regular (convencional) no município é a quantidade de vezes 
que o serviço é prestado em média por semana. 

OBJETIVO 

- Analisa a frequência média com que o serviço de coleta regular (convencional) de RSDC é realizado no 
município, buscando retratar a oferta do serviço. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
FC.S1. + FC.S2+FC.S3+FC.S4+FC.Sn

Qnt. total de setores de coleta
) 

 

Obs.: FC.Sn = Frequência de Coleta no Setor “n”. 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Frequência de coleta regular (convencional) em cada 
setor da cidade. 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 
- Quantidade total de setores de coleta regular 
(convencional) na cidade. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- Dias. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 28 – Quantitativo de RSDC coletado per capita em relação à população urbana. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN021 

DESCRIÇÃO 

- O quantitativo de RSDC coletado per capita é a relação entre o total de RSDC coletados por todos os agentes 
(públicos, privados e/ou cooperativas/associações de catadores) e a população urbana do município. 

OBJETIVO 

- Analisa os quantitativos de RSDC coletados per capita permitindo gerar uma série histórica de grande 
importância para o planejamento municipal, bem como para o dimensionamento de gastos futuros. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total de RSDC coletado pelo serviço de coleta regular e seletiva

População total do município
) ×

1.000 kg

365 dias
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade de resíduos coletados através do serviço 
de coleta regular (convencional). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

- População urbana do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CO116, CO117, CO142, CS048 e POP_TOT. 

UNIDADE 

-  Kg/habitante/dia. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público; CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 
agentes privados; CO145: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores; CS048: Quantidade recolhida na 
coleta seletiva e executada por associações ou cooperativa de catadores com parceria/apoio da Prefeitura; POP_URB: 
População urbana do município (Fonte: IBGE).  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 29 – Taxa da quantidade total coletada de RLU em relação a quantidade total coletada de RSDC. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN027. 

DESCRIÇÃO 

- A taxa da quantidade total coletada de RLU em relação à quantidade total coletada de RSDC é a soma da 
quantidade total de RLU coletada, dividido pela soma da quantidade total das quantidades de RSDC coletadas 
por todos os agentes (públicos, privados e/ou cooperativas/associações de catadores). 

OBJETIVO 

- Analisar a quantidade de RLU gerada anualmente no município, auxiliando na definição das características da 
unidade de recebimento deste material. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total de RLU coletada  

Quantdade total de RSDC coletada
)  ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantitativo total de RLU coletada. 
- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração. - Quantitativo total coletado de RSDC coletado. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CO108, CO109, CO112, CO113, CO140, CO141 e CS048. 

UNIDADE 

- Percentual (%). 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CO107: Quantidade de RDO coletada pelos agentes públicos; CO109: Quantidade de RDO coletada pelos agentes 
privados; CO112: Quantidade RPU coletada pelo agente público; CO113: Quantidade de RPU coletada pelos agentes privados; 
CPO 140: Quantidade de RDO coletada por outros grandes executores, exceto cooperativas ou associações de catadores; 
CO141:Quantidade de RPU coletada por outros agentes executores, exceto cooperativas ou associações de catadores; CS048: 
Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores com parceria/apoio da 
Prefeitura. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 30 – Quantitativo de RLU coletado per capita em relação a população urbana. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN021. 

DESCRIÇÃO 

- O quantitativo de RLU coletado per capita é o quantitativo total dos resíduos da limpeza urbana coletados por 
todos os agentes (públicos, privados e/ou cooperativas/associações de catadores), dividido pela população total 
do município. 

OBJETIVO 

- Analisar a quantidade de RLU gerada anualmente no município, auxiliando na definição das características da 
unidade de recebimento deste material. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total coletada de RLU 

População total do município
)  ×

1.000 kg

365 dias
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantitativo total de RLU coletada por todos os 
agentes (públicos e/ou privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração. 

- População total do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CO116, CO117, CO142, CS048 e POP_URB. 

UNIDADE 

- Kg/habitante/dia. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público; CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 
agentes privados; CO145: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores; CS048: Quantidade recolhida na 
coleta seletiva e executada por associações ou cooperativa de catadores com parceria/apoio da Prefeitura; POP_URB: 
População urbana do município (Fonte: IBGE).  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 31 – Quantitativo de RSDC e RLU coletada per capita em relação à população urbana atendida 
pelos serviços. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN028. 

DESCRIÇÃO 

- A massa de RSDC e RLU coletada em relação à população total atendida pelo serviço de coleta é a soma da 
quantidade total de RSDC e RLU coletada dividido pela população urbana atendida efetivamente com o serviço 
regular de coleta. 

OBJETIVO 

- Verificar a qualidade da prestação do serviço buscando aperfeiçoar o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total coletada de RSDC e RLU 

População total atendida
)  ×

1.000 kg

365 dias
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade total de RSDC e RLU coletados por todos 
os agentes (públicos, privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração. 
- População urbana atendida pelos serviços de coleta 
no município. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CO116, CO117, CS048, CO142 e CO164. 

UNIDADE 

- Kg/habitante/dia. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 32 – Quantitativo de RCC per capita em relação à população urbana. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN029 

DESCRIÇÃO 

- O quantitativo de RCC em relação à população urbana do município é a quantidade total de RCC coletada por 
todos os agentes (públicos, privados e/ou cooperativas/associações de catadores), inclusive por autônomos 
contratados pelos geradores e pelo próprio gerador dividido pela população urbana do município. 

OBJETIVO 

- Analisar a quantidade RCC gerada per capita no município, se tornando um ótimo indicador de definição das 
etapas de construção das unidades de recebimento (Ecopontos) e aterro de inertes para atendimento da 
população atual e futura. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total recolhida de RCC por todos os agentes 

População urbana do município
)  ×1.000 kg 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantitativo total de RCC coletada por todos os 
agentes (públicos e/ou privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- População total do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CC013, CC014, CC015 e POP_TOT. 

UNIDADE 

- Kg/habitante/dia. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CC013: Pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada por ela; CC014: Por empresas especializadas (“caçambeiros’”) 
ou autônomos contratados pelo gerador; CC015: Pelo próprio gerados; POP_URB: População urbana do município (Fonte: 
IBGE). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 33 – Porcentagem de domicílios atendidos pela coleta seletiva. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN030 (Adaptado). 

DESCRIÇÃO 

- O porcentual de domicílios atendidos pela coleta seletiva é a quantidade total de domicílios que são abrangidos 
pelo serviço de coleta seletiva, dividido pela quantidade total de domicílios do município. 

OBJETIVO 

- Monitorar a evolução do atendimento do serviço de coleta seletiva no município, servindo de importante 
indicador para o planejamento municipal e análises de eficiência na segregação de resíduos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total de domicílios atendidos pela coleta seletiva

Quantidade total de domicílios do município
) 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade total de domicílios atendidos pela coleta 
seletiva. - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

- Quantidade total de domicílios do município. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- 

UNIDADE 

- %. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 34 – Quantitativo per capita de materiais reciclável recolhidos pela coleta seletiva. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN054. 

DESCRIÇÃO 

- O quantitativo per capita de materiais recicláveis recolhidos pela coleta seletiva é a quantidade total de resíduos 
sólidos recolhidos por meio do serviço de coleta seletiva dividido pela população urbana atendida do município. 

OBJETIVO 

- Verificar a qualidade da prestação do serviço de coleta seletiva, diagnosticando a necessidade de alterações 
no serviço e até mesmo implantação de novas propostas de ações voltadas para educação ambiental. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total de material recolhido pela coleta seletiva

População urbana atendida
)  ×1.000 kg 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade total de materiais recicláveis recolhidos 
por todos os agentes executores da coleta seletiva 
(públicos, privados e/ou cooperativas/associações de 
catadores). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Cooperativa de Catadores. 

- População urbana atendida pelos serviços de coleta 
no município. 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CS026 e POP_URB. 

UNIDADE 

- Kg/habitantes/ano. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CS026: Quantidade total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva; POP_URB: População urbana do 
município (Fonte: IBGE). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 35 – Indicador de material recolhido pela coleta seletiva em relação à quantidade total coleta de 
RSDC. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN053. 

DESCRIÇÃO 

- A taxa de material recolhido pela coleta seletiva em relação à quantidade total coletada de RSDC é a 
porcentagem de materiais recolhidos através da coleta seletiva (exceto matéria orgânica e rejeitos) por todos os 
agentes executores em relação à quantidade total de RSDC. 

OBJETIVO 

- Verificar a qualidade do serviço de coleta seletiva, buscando o seu aperfeiçoamento. Indica, também, se as 
ações definidas nas ações de educação ambiental foram implantadas com qualidade. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total de material recolhido pela coleta seletiva

Quantidade total coletada de RSDC
)  ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade total de materiais recicláveis recolhidos 
por todos os agentes executores da coleta seletiva 
(públicos, privados e/ou cooperativas/associações de 
catadores). - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

- Quantitativo total coletado de RSDC coletado por 
todos os agentes (públicos e/ou privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CO108, CO109, CO140, CS026 e CS048. 

UNIDADE 

- Percentual (%). 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CO108: Quantidade de RDO coletada pelo agente púbico; CO109; Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados; 
CO140: Quantidade de RDO coletada por outros agentes executores, exceto cooperativas ou associações de catadores; CS026: 
Quantidade total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva; CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva 
executada por associações ou cooperativa de catadores com parceria/apoio da Prefeitura. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 36 – Quantitativo recuperado de materiais recicláveis em relação à quantidade total de resíduos 
coletada. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN032 (Adaptado). 

DESCRIÇÃO 

- O quantitativo total de materiais recicláveis recuperados em relação à quantidade total de resíduos coletada no 
município é obtido por meio da divisão do total de materiais efetivamente recuperados pela quantidade total de 
resíduos coletada no município. 

OBJETIVO 

- Auxiliar no monitoramento da evolução do serviço de coleta seletiva. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total de materiais recicláveis recuperados

Quantidade total de resíduos coletada
)  ×1.000 kg 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade total de materiais recicláveis recuperados. 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Cooperativa de Catadores. 
- Quantitativo total de resíduos coletado no município 
por todos os agentes (públicos e/ou privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CS009. 

UNIDADE 

- kg/habitantes/ano. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CS009: Quantidade total de materiais recicláveis recuperados. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 37 – Taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total de resíduos 
coletada. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN031. 

DESCRIÇÃO 

- A taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total de resíduos coletada é a 
quantidade total de materiais recicláveis coletada (exceto matéria orgânica e rejeitos), em relação a quantidade 
total de RSDC e RLU coletada por todos os agentes. 

OBJETIVO 

- Definir o índice de recuperação de materiais recicláveis, buscando melhorias que objetivem o aumento da 
quantidade de material recuperado gradativamente e diagnosticar a sensibilização da população através das 
ações de educação ambiental. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total de materiais recicláveis recuperados

Quantidade total de resíduos coletados de RSDC e RLU
)  ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade total de materiais recicláveis recuperados. - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal Administração; 

- Cooperativa de Catadores. 

- Quantitativo total coletado de RSDC e RLU coletados 
por todos os agentes (públicos e/ou privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CO116; CO117, CO142, CS009 e CS048. 

UNIDADE 

- Percentual (%). 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal Administração; 

- Cooperativa de Catadores. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público, CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 
agentes privados; CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores; CS009: Quantidade total de 
materiais recicláveis recuperados; CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas 
de catadores com parceria/apoio da Prefeitura.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 38 – Quantitativos de RSS coletada per capita em relação à população total. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN036 (Adaptado). 

DESCRIÇÃO 

- O quantitativo de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) coletada per capita é a relação entre a quantidade total 
de RSS coletada por todos os agentes e a população total do município. 

OBJETIVO 

- Verificar a quantidade de resíduos gerados relacionados com o crescimento populacional, indicando, por 
consequência, a qualidade da prestação do serviço. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Quantidade total coletada de RSS

População total do município
)  × (

1.000 kg ×1.000 hab

365 dias
) 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantitativo total coletado de RSS coletado por todos 
os agentes (públicos e/ou privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde. 

- População total do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- RS044 e POP_TOT. 

UNIDADE 

- Kg/1.000 habitantes/dia. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Saúde. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: RS044: Quantidade total de RSS coletada pelos agentes executores; POP_URB: População urbana do município (Fonte: 
IBGE). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 39 – Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada (RSDC e RLU). 

REFERÊNCIA SNIS 

IN037. 

DESCRIÇÃO 

- A taxa de RSS coletada em relação à quantidade total de RSDC e RLU coletada é a relação entre a quantidade 
total de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) coletada e a soma da quantidade total de RSDC e RLU coletada 
por todos os agentes (públicos, privados e/ou cooperativas/associações de catadores). 

OBJETIVO 

- Verificar a qualidade da prestação do serviço buscando aperfeiçoar o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Quantidade total coletada de RSS

Quantidade total de RSDC e RLU coletados
 ×100 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantitativo total coletado de RSS por todos os 
agentes (públicos e/ou privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal Administração; 

- Secretaria Municipal de Saúde. 

- Quantitativo total coletado de RSDC e RLU coletados 
por todos os agentes (públicos e/ou privados e/ou 
cooperativas/associações de catadores). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- CO116, CO117, CO142, CS048 e RS044. 

UNIDADE 

- Percentual (%). 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal Administração; 

- Secretaria Municipal de Saúde. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público, CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 
agentes privados; CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores; CS048: Quantidade recolhida na 
coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores com parceria/apoio da Prefeitura; RS044: Quantidade 
total de RSS coletada pelos agentes executores. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 40 – Produtividade média dos varredores (públicos e privados). 

REFERÊNCIA SNIS 

IN044. 

DESCRIÇÃO 

- A produtividade média dos varredores é a relação entre a extensão total de sarjetas varridas de logradouros do 
município pela quantidade total de empregados (remunerados) qualificados como varredores. 

OBJETIVO 

- Verificar a qualidade da prestação do serviço buscando aperfeiçoar o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Extensão total de sarjetas varridas

Quantidade total de varredores públicos e privados
) ×

1

dias úteis
 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Extensão total de sarjetas varridas pelos executores 
(em km). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito. 

- Quantidade total de funcionários alocados no serviço 
de varrição de todos os agentes executores (públicos e 
privados). 

- Dias úteis de prestação do serviço de varrição (o valor 
de referência deve ser calculado com base nos dias 
úteis de prestação do serviço). 

Ex.: 3 vezes por semana serão 144 dias (3 x 4 x 12). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- TB003, TB004, VA016 e VA039. 

UNIDADE 

- Km/empregado/dia. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, alocados no serviço de varrição; TB004: Quantidade de varredores 
de agentes privados, alocados no serviço de varrição; VA016: Há algum tipo de varrição mecanizada no município; VA039: 
Extensão total de sarjetas varridas pelos executores (km varridos). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 41 – Taxa de varredores em relação à população urbana. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN045 

DESCRIÇÃO 

- A taxa de varredores em relação à população urbana é a relação entre a soma da quantidade de empregados 
(remunerados) alocados para o serviço de varrição pela população urbana do município. 

OBJETIVO 

- Diagnosticar a quantidade de habitantes atendidos por cada varredor, auxiliando no dimensionamento dos 
serviços com o incremento populacional. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Número total de varredores

População total do município
)  ×1.000 habitantes 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade total de funcionários alocados no serviço 
de varrição de todos os agentes executores (públicos e 
privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito. 

- População urbana do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- TB003, TB004 e POP_URB. 

UNIDADE 

- Empregados/1.000 habitantes. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, alocados no serviço de varrição; TB004: Quantidade de varredores 
de agentes privados, alocados no serviço de varrição; POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 42 – Extensão total anual varrida per capita. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN048 

DESCRIÇÃO 

- A extensão total anual varrida per capita é a relação entre a extensão total de sarjeta varrida e a população 
urbana do município. 

OBJETIVO 

- Verificar a qualidade da prestação do serviço buscando aperfeiçoar o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Extensão total de sarjeta varridas pelos executores

População urbana do município
  

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Extensão total de sarjetas varridas pelos executores 
(em km). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito. 

- População urbana do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- VA039 e POP_TOT. 

UNIDADE 

- Km/habitante/ano. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos executores (km varridos); POP_URB: População urbana do município 
(Fonte: IBGE). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 43 – Taxa de roçadores/capinadores em relação à população urbana. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN051 

DESCRIÇÃO 

- A taxa de roçadores/capinadores em relação à população urbana do município é a relação entre a soma da 
quantidade de empregados (remunerados) alocados para o serviço de capina e roçada pela população urbana 
do município. 

OBJETIVO 

- Diagnosticar a quantidade de habitantes atendidos por cada capinador, auxiliando no dimensionamento dos 
serviços com o incremento populacional. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Número total de roçadores/capinadores

População urbana do município
)  ×1.000  

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade total de funcionários alocados nos 
serviços de capina e roçada de todos os agentes 
executores (públicos e privados). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

- População total do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- TB005, TB006 e POP_URB. 

UNIDADE 

- Empregados/1.000 habitantes. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: TB005: Quantidade de empregados dos agentes públicos envolvidos com os serviços de capina e roçada; TB006: 
Quantidade de empregados dos agentes privados envolvidos com os serviços de capina e roçadas; POP_URB: População 
urbana do município (Fonte: IBGE).  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 44 – Área total anual roçada/capinada per capita. 

REFERÊNCIA SNIS 

IN048 (Adaptado). 

DESCRIÇÃO 

- A extensão total anual roçada/capinada per capita é a relação entre a área total roçada e capinada e a população 
urbana total do município. 

OBJETIVO 

- Verificar a qualidade da prestação do serviço buscando aperfeiçoar o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Área  total roçada/capinada no ano

População urbana do município
  

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Área total de roçada/capinada pelos executores (em 
km²). 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

- População urbana do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- VA039 e POP_URB. 

UNIDADE 

- Km²/habitante/ano. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos executores (km varridos); POP_URB: População urbana do município 
(Fonte: IBGE). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Indicador 45 – Taxa de empregados em relação à população urbana.  

REFERÊNCIA SNIS 

IN001 

DESCRIÇÃO 

- A taxa de empregados em atividades relativas aos serviços de manejo de RSU em relação a população urbana 
do município. 

OBJETIVO 

- Diagnosticar a quantidade de habitantes atendidos por funcionários dedicados exclusivamente a atividades 
relativas a resíduos sólidos, auxiliando no dimensionamento dos serviços com o incremento populacional. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(
Número total de funcionários dedicados a RS

População urbana do município
)  ×1.000 habitantes 

VARIÁVEIS DE CÁLCULO FONTE DE ORIGEM DOS DADOS 

- Quantidade total de funcionários alocados nos 
serviços de manejo de RSU de todos os agentes 
executores (públicos e privados). 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração; 

- Secretaria Municipal de Saúde. 

- População urbana do município. 

Obs.: Preferencialmente utilizar as estimativas 
populacionais geradas pelo IBGE anualmente. 

- IBGE (metodologia do SNIS). 

CÓDIGOS SNIS RELACIONADOS 

- TB013, TB014 e POP_TOT. 

UNIDADE 

- Empregados/1.000 habitantes. 

PERIODICIDADE DE CÁLCULO 

- Anual. 

RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito; 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio; 

- Secretaria Municipal de Administração; 

- Secretaria Municipal de Saúde. 

RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO 

- Departamento de Saneamento Básico. 

Nota: TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU; TB014: Quantidade 
de trabalhadores de agentes privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU; TB016: Existência de frente de Trabalho 
temporária. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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