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RESUMO



A destinação correta de resíduos sólidos possibilita uma reação em cadeia de

oportunidades de negócios, inclusão social, além de evitar degradações de enormes

áreas naturais. No entanto, os benefícios da coleta seletiva e reciclagem de resíduos

sólidos são insuficientes para que haja sua implementação no âmbito municipal. O

crescimento da geração de resíduos sólidos, a ausência de cultura em reciclar, a

inexistência de locais adequados para as associações de catadores desenvolverem

as suas atividades são alguns dos entraves na gestão de resíduos sólidos municipal.

Este estudo foi realizado no município de São José do Cedro – SC, localizado no

extremo oeste catarinense, com intuito de efetuar um diagnóstico do tratamento e

destinação dos resíduos sólidos urbanos do município de São José do Cedro, SC e

propor um modelo de operacionalização do resíduo sólido urbano (RSU) no núcleo

urbano, como projeto inicial de gestão. O projeto de intervenção possui o objetivo de

equipar a associação de catadores do município com galpão e equipamentos para

efetuar a separação e destino final dos resíduos sólidos do município de São José

do Cedro, Santa Catarina. Este trabalho foi elaborado no período de março a julho

de 2018, em que utilizou-se a metodologia de pesquisa documental e exploratória,

para  compreender  a  dinâmica  do  tratamento  realizado  pelo  município  e  as

possibilidades  de  adequação  à  coleta  seletiva.  No  local  de  estudo,  conforme

informações  levantadas  no  diagnóstico,  necessita  que  haja  a  criação  de  leis

municipais  que  regulamente  o  processo  de  coleta,  separação,  destino  final  e

incentivos  fiscais,  capacitação  aos  operadores  da  separação,  incentivar  os

catadores  através  de  capacitações  como  agentes  ambientais,  propor  incentivos

econômicos às empresas e aos munícipes, como o selo verde e descontos da taxa

de  lixo  para  quem  realiza  a  separação,  além  de  disponibilizar  materiais,

infraestrutura, equipamentos, assessoria técnica e jurídica para agentes ambientais,

peças fundamentais para a implantação da coleta seletiva.

Palavras-chave: Coleta Seletiva. Gestão Municipal. Resíduos Sólidos.

ABSTRACT



The  correct  allocation  of  solid  waste  allows  a  chain  reaction  of  business

opportunities,  social  inclusion,  and  avoid  degradation  of  huge  natural  areas.

However,  the benefits of  the selective collection and recycling of solid  waste are

insufficient for its implementation at the municipal level. The growth of solid waste

generation, the lack of culture to recycle, the lack of adequate places for associations

of waste pickers to develop their activities are some of the obstacles to municipal

solid waste management. This study was carried out in the city of São José do Cedro

-  SC,  located  in  the  extreme west  of  Santa  Catarina  State,  in  order  to  make  a

diagnosis of the treatment and disposal of urban solid waste in the municipality of

São José do Cedro,  SC,  and propose a  urban solid  waste  (MSW) in  the  urban

nucleus, as the initial management project. The intervention project has the objective

of equipping the association of municipal waste pickers with a shed and equipment to

carry out the separation and final destination of solid waste in the municipality of São

José do Cedro, Santa Catarina. This work was elaborated in the period from March

to July of 2018, in which the documentary and exploratory research methodology

was used to understand the dynamics of the treatment performed by the municipality

and  the  possibilities  of  adaptation  to  the  selective  collection.  At  the  study  site,

according  to  the  information  gathered  in  the  diagnosis,  it  is  necessary  to  create

municipal laws that regulate the collection process, separation, final destination and

fiscal incentives, training the operators of the separation, encourage the collectors

through  capacities  as  environmental  agents  ,  to  propose  economic  incentives  to

companies  and  citizens,  such  as  the  green  seal  and  discounts  for  the  garbage

collection  rate,  and  to  provide  materials,  infrastructure,  equipment,  technical  and

legal  advice  for  environmental  agents,  key  pieces  for  the  implementation  of  the

collection selective.

Keywords: Selective collect. Municipal Management. Solid Waste.
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1 INTRODUÇÃO

As  reservas  dos  recursos  naturais  são  geralmente  percebidas  pela

humanidade  como  reservas  infinitas.  Estas,  proporcionam  produtos  que

agilizam os processos, aumentam o bem-estar, promovem a felicidade humana

através  do  consumismo  exagerado  e  inadequado,  interferindo  de  forma

negativa no ambiente. 

Após o uso, o sobressalente é rejeitado pelo consumidor final em forma

de lixo, cujo tratamento são despejos em lixões, aterros controlados, aterros

sanitários, queimados, lançados em locais indevidos, em que causam poluição

dos recursos hídricos e consequente afetam a fauna e flora marinha.

Conforme os dados de Abrelpe (2016, p.33), “os 1.191 municípios da

região Sul do Brasil geraram, em 2016, a quantidade de 22.581 toneladas/dia

de RSU,  das quais 95% foram coletadas”.  Destes,  29,4% foram destinados

para aterros controlados e lixões.

Ainda, cerca de 1.070 municípios possuem iniciativas de coleta seletiva,

com um acréscimo de três municípios entre 2015 a 2016, que corresponde uma

adesão lenta pelo poder público municipal. Entre os 1.191 municípios da região

Sul, apenas 121 não possuem iniciativas à coleta seletiva (ABRELPE, 2016,

p.34).

Para Faria (2013), as dificuldades da gestão dos resíduos sólidos estão

em dois pontos cruciais “a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) vem

crescendo de forma alarmante e o Brasil não possui a cultura de separação de

seus resíduos na fonte, a coleta seletiva no País é de apenas 13%”. Além da

ausência  de  organização  e  gerenciamento  de  cooperativas  de  catadores,

Medeiros  (2015,  p.44),  relata  que  “uma  das  grandes  dificuldades  de

implantação da coleta seletiva vem sendo enfrentada pelos catadores, devido a

inexistência de um galpão adequado para os mesmos fazerem a triagem do

material recolhido”. 

O município de São José do Cedro, Santa Catarina, situa-se no extremo

- oeste catarinense, com limite ao oeste com a Argentina. A população urbana

do núcleo da cidade chega a 10.183 habitantes, conforme dados do Serviço

Municipal de Água e Esgoto – SEMAE. 
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Em 2013,  este município iniciou o planejamento da gestão de resíduos

sólidos  através  da  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico

(PMSB), em conformidade com o Termo de Referência da Fundação Nacional

da Saúde (Funasa) e Convênio de Cooperação Técnica Nº 81/2013, de 24 de

junho de 2013. (SÃO JOSÉ DO CEDRO, 2014, p.3).

A problemática  do  município  é  que  começou  o  processo  de  coleta

seletiva no formato apenas de pontos de entrega voluntária (PEVs), durante os

anos de 2013 a 2015. Além disso, possui vários pontos de depósitos de RSU a

céu aberto, pois a associação de catadores são possui local apropriado para

exercer seu trabalho. 

A  disposição  dos  resíduos  sólidos  em  locais  desapropriados  causa

poluição  do  ar,  solo,  água,  além  de  comprometer  a  estética  da  cidade  e

contribuir  para  o  aumento  de  vetores  e  consequente,  disseminação  de

doenças. Em seu estudo, Weiner (2003) apud Costa (2011, p.36) aponta que as

atividades em lixões possuem aspectos negativos como: a) associação entre

mais  de  20  doenças  humanas  com lixões;  b)  atração  de  roedores,  aves  e

outros animais; c) proliferação de moscas; d) contaminação do lençol freático e

das águas superficiais; e) poluição atmosférica; f) poluição visual. Mas quais

ações que a  administração pública  e a  população civil  podem  efetuar para

evitar esta situação?

O  PMSB contempla  definições  de  programas,  projetos  e  ações  para

instituir a coleta seletiva, porém, o principal item que trata sobre a definição do

programa de coleta seletiva municipal, encerrou o prazo de execução em 2017.

Ocorre que, para os gestores municipais, dentre várias prioridades (financeiras

como  a  saúde,  educação,  obras  públicas,  atendimento  ao  cidadão),

compreender a importância da dinâmica do processo da operacionalização da

coleta  seletiva  necessita  de  projeto  com  as  informações  que  permitem  a

tomada de decisões, quanto ao planejamento e gestão dos resíduos sólidos.

A gestão  adequada  dos  resíduos  sólidos  justifica-se  como uma  das

prioridades  da  administração  municipal,  já  que  apresenta  oportunidades  de

negócios,  proporciona  a  instalação  de  novas  indústrias  nos  municípios,

impulsiona a economia com a comercialização dos produtos recicláveis, realiza

a  inclusão  social  e  econômica  dos  catadores  informais  em  cooperativas,

aumenta  o  tempo  útil  dos  aterros  sanitários  e  o  mais  importante,  evita
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degradações  de  enormes  áreas  naturais  em  virtude  da  exploração  das

matérias-primas. 

Conforme o Artigo 25º da Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, “o

poder  público,  o  setor  empresarial  e  a  coletividade  são  responsáveis  pela

efetividade  das  ações  voltadas  para  assegurar  a  observância  da  Política

Nacional de Resíduos Sólidos. (BRASIL, 2010, p.1).

Ainda,  segundo  Ibidem,  p.13,  a  legislação  prevê  que  a  gestão  e

gerenciamento de resíduos sólidos,  possui  ordem de prioridade como:  “não

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.  

Este estudo tem por objetivo geral efetuar um diagnóstico do tratamento

e destinação dos resíduos sólidos urbanos do município de São José do Cedro,

SC e propor um modelo de operacionalização do RSU no núcleo urbano, como

projeto inicial da gestão dos RSU. 

Dentre os objetivos específicos pretende-se apontar os mecanismos de

operacionalização de implantação do sistema de coleta seletiva, em três eixos

principais: demonstrar as formas de gestão da coleta seletiva realizadas pelos

municípios da região (com incentivos fiscais), demonstrar as possibilidades da

padronização (cobrança de taxas, formatação das lixeiras, locais de coleta) da

coleta  seletiva e elaborar  projeto  de  intervenção  para implantação  de  local

pavilhão para o funcionamento da cooperativa de catadores.

O projeto de intervenção possui o objetivo de equipar a associação de

catadores do município, para desenvolver suas atividades em local apropriado

e com os equipamentos necessários para efetuar a separação e destino final

dos resíduos sólidos do município de São José do Cedro, Santa Catarina. 

Este trabalho foi  elaborado no período de março a  julho de 2018.  O

percurso da metodologia utilizada ocorreu  através de pesquisa documental e

exploratória, com  pesquisa  na  atuação  dos  municípios  da  região  como

comparativo de gestão, trabalho de campo como visitas técnicas às instituições

municipais e entrevistas aos envolvidos na recolha e destinação dos resíduos

sólidos para compreender a dinâmica do tratamento realizado pelo município

de São José do Cedro, SC e as possibilidades de adequação à coleta seletiva.
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2 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS

O arcabouço legal que zela pelos recursos naturais iniciou através da

Carta Magna, Código Florestal, em 1965, Política Nacional do Meio Ambiente,

de  1981,  Política  Nacional  de  Recursos Hídricos,  de  1997,  Lei  dos Crimes

Ambientais, em 1998. As legislações vêm sendo aprimoradas para contemplar

e regulamentar as atividades humanas perante o uso dos recursos naturais. 

As  políticas  públicas  para  proteção  ao  meio  ambiente  são  exercidas

através  de  dispositivos  legais.  Neste  contexto,  a  Política  Nacional  de

Saneamento Básico (PNSB) integra as políticas públicas ambientais, reunindo

os aspectos abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e

manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública

e à proteção do meio ambiente. (BRASIL, 2007, p.2).

Uma  problemática  que  se  denota  é  que  parte  da  população  tem  a

percepção errônea sobre os resíduos sólidos sendo tratados como lixo, algo

descartado sem a devida importância e seu valor. Neste caso, o lixo trata-se

como  rejeito,  "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". (BRASIL, 2010, p.1).  

Neste  sentido,  a  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT,

2004, p.1) define Resíduos Sólidos como:

Resíduos  nos  estados  sólido  e  semissólido,  que  resultam  de
atividades  de  origem  industrial,  doméstica,  hospitalar,  comercial
agrícola,  de  serviços  e  de  varrição.  Ficam incluídos  (...)  os  lodos
provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em
equipamentos  e  instalações  de  controle  de  poluição,  bem  como
determinados  líquidos  cujas  particularidades  tornem inviável  o  seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam
para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face a
melhor tecnologia disponível. (NBR, 10.004).

E por fim, a mais recente definição foi instituída pela Lei Nº 12.305, de 02

de agosto de 2010, que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos,

abrangendo os resíduos sólidos como:
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Material,  substância,  objeto  ou  bem  descartado  resultante  de
atividades  humanas  em  sociedade,  a  cuja  destinação  final  se
procede,  se propõe proceder ou se está  obrigado a proceder,  nos
estados  sólido  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 técnica ou economicamente inviáveis em
face da melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 2010, p.1).

Os resíduos sólidos são classificados quanto ao tipo, a origem, quanto

as características físicas, químicas e biológicas. Conforme Lima (2001, p.52), "a

composição  dos  resíduos  sólidos  serve  para  mostrar  as  potencialidades

econômicas do lixo, subsidiando informações para a escolha do melhor e mais

adequado sistema de tratamento e disposição final".

A forma adotada de tratamento dos resíduos sólidos deve ser adequada

a realidade de cada município, em que deverá ser disposta no Plano Municipal

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 2 de agosto

de  2010,  incumbe  aos  municípios  a  gestão  integrada  dos  resíduos  sólidos

gerados nos respectivos territórios e a elaboração de seu planejamento, como

condição de acesso aos recursos da União, ou por ela controlados, destinados

a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos

de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. (BRASIL, 2010).

Para municípios com menos de 20.000 (vinte mil)  habitantes, o plano

municipal  de gestão integrada de resíduos sólidos poderá estar  inserido  no

plano de saneamento básico (BRASIL, 2010), respeitado o conteúdo mínimo

previsto no Artigo 19, como:

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo
território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos
e  as  formas  de  destinação  e  disposição  final  adotadas;  II  -
identificação  de  áreas  favoráveis  para  disposição  final
ambientalmente  adequada  de  rejeitos  (...);  III  -  identificação  das
possibilidades  de  implantação  de  soluções  consorciadas  ou
compartilhadas  com  outros  Municípios  (...);  IV  -  identificação  dos
resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento
específico (...) ou a sistema de logística reversa (...);IX - programas e
ações  de  capacitação  técnica  voltados  para  sua  implementação  e
operacionalização; XI -  programas e ações para a participação dos
grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas
de associação  de catadores  de materiais  reutilizáveis  e  recicláveis
formadas  por  pessoas  físicas  de  baixa  renda,  se  houver;  XII  -



19

mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda,
mediante a valorização dos resíduos sólidos; XIV - metas de redução,
reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a
reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final
ambientalmente adequada;  XVII  -  ações preventivas e  corretivas a
serem  praticadas,  incluindo  programa  de  monitoramento;  XVIII  -
identificação  dos  passivos  ambientais  relacionados  aos  resíduos
sólidos,  incluindo  áreas  contaminadas,  e  respectivas  medidas
saneadoras; 

Como parte  integrante  e  regulamentadora  do  PMSB,  a  Lei  Municipal

Nº4.575,  de  13  de  dezembro  de  2016,  instituiu  a  Política  Municipal  de

Saneamento Básico. Com relação aos resíduos sólidos, a lei pontua sobre a

logística reversa, como instrumento de desenvolvimento econômico e social,

contudo não cita  a  coleta  seletiva,  tampouco  seus instrumentos  de gestão.

(SÃO JOSÉ DO CEDRO, 2016, p.1-26). 

Além dos gestores públicos, os gestores privados são responsáveis pela

geração  dos  resíduos  sólidos,  os  quais  deverão  elaborar  o  Plano  de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e submetê-lo à análise do órgão

ambiental a fim de ser aprovado. Para Berté (2013, p.182), as principais ações

relativas  ao  manejo  dos  resíduos  sólidos  são  “minimização  na  produção,

segregação,  acondicionamento,  identificação,  coleta  e  transporte  (interno  e

externo), armazenamento (temporário e externo), tratamento (interno e externo)

e destinação final”.

2.3 Gestão e Estratégias de Implementação da Coleta de Resíduos Sólidos

Embora  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  busque  fortalecer  e

proporcionar diretrizes à gestão dos resíduos sólidos, muitos municípios estão

aquém das metas almejadas. 

Além de depender das prioridades do gestor municipal,  tratar sobre a

gestão  de  resíduos  sólidos  necessita  de  ações  em  conjunto,  desde  a

formalização do setor responsável pela gestão, a comunidade abrangida, seja

os cidadãos geradores de resíduos como associações de catadores, entidades

e lideranças das comunidades, e principalmente as escolas e agentes públicos

da saúde que podem auxiliar em campanhas, atuando na educação ambiental.
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2.3.1 Gestão para Implementação da Coleta de Resíduos Sólidos

Na gestão dos resíduos sólidos, para Fuzaro e Ribeiro (2005, p10), estão

envolvidas  etapas  para  implantação,  como:  formas  de  execução,

caracterização dos resíduos, escolhas das áreas, adesão de parceiros, horário,

frequência, escolha de equipamentos e equipe de trabalho.

A coleta  seletiva  pode ser  executada de duas formas:  porta  a  porta,

semelhante a coleta regular, com horário e dias pré-estabelecidos ou através

de postos de entrega voluntária (PEVs). Este último, deverá ser instalado em

local estratégico para a população depositar o material (FUZARO E RIBEIRO,

2005, p.11). Os PEVs são geralmente utilizados para coletar eletroeletrônicos,

vidros,  resíduos  de  construção  civil  e  também  para  resíduos  orgânicos  e

recicláveis.

A  caracterização  dos  resíduos  através  da  composição  gravimétrica

auxilia o plano de viabilidade do empreendimento, pois através desta análise

poderá ser mensurado os tipos de materiais encontrados na recolha e qual a

sua porcentagem (VIANA E OLIVEIRA, 2012, p.6). Assim, pode-se estimar o

volume de resíduos sólidos a ser recolhido, tamanho da estrutura para abrigar a

triagem dos materiais recicláveis e estimativa de venda (quais compradores e

quanto).

A coleta  seletiva  pode  ocorrer  de  forma  gradativa,  a  qual,  o  gestor

agrega os bairros como teste, posteriormente abrange todo o território urbano e

rural. Para Fuzaro e Ribeiro (2005, p.15), alguns fatores influenciam a adesão

primária como:

 nível  de  conscientização  da  população,  resultante  de  outras
atividades anteriormente desenvolvidas; 
 existência de escolas que já venham realizando trabalhos de
parceria por intermédio de seus alunos;
 possibilidade da colaboração de entidades de classe, líderes e
representantes de bairros;
 facilidade de acesso;
 possibilidade de definição clara dos limites da área para permitir
avaliações posteriores;
 compatibilidade  das  dimensões  das  áreas  com  os  recursos
disponíveis;
 configuração  do  sistema  viário,  de  modo  a  facilitar  o
planejamento dos roteiros de coleta e outros.
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Anterior a implantação da coleta seletiva, algumas decisões devem ser

tomadas pelos  gestores,  e  estas,  podem ser  regulamentadas em legislação

própria, como a instalação e adequações das lixeiras, quais tipos de resíduos

serão recolhidos e uso de incentivos fiscais. Neste intuito, o quadro 01 explicita

alguns apontamentos das gestões dos municípios da região, relacionadas às

legislações, documentos de gestão, setor responsável, quem realiza a coleta,

períodos e destino final.

Quadro  01.  Dinâmica  da  coleta  seletiva  em  municípios

circunvizinhos.

Municipio
São Miguel do 

Oeste -SC
Erechim- RS Chapecó-SC Pato Branco - PR

Legislação Nº6.111/2008
Lei 2.599/1994 e 

Decreto 
Nº3.161/2007

Nº6.758/2015
Nº3.757/2011 e 
Nº5051/2017

Setor 
responsável 
pela coleta

Departamento 
Municipal de 

Desenvolvimento 
Urbano

Secretaria do Meio 
Ambiente

Secretaria Municipal 
de Infraestrutura

Secretaria do 
Meio Ambiente

Documento 
de Gestão

Programa 
Municipal de 

Coleta Seletiva de 
Lixo

Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos

Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos

Programa 
municipal de 

gerenciamento do 
lixo urbano 

Tipo da 
Coleta

Porta em porta
Porta em porta e 42 

PEVs (pilha)

Porta em porta e  
PEVs 

eletroeletrônicos

Porta em porta e 
PEVs 

 
Acondiociona
mento antes 

da coleta

Depósito interno 
ao lote

Déposito interno do 
lote, separado em 
orgânico e seco, 

regulamentado em 
lei

51% contêineres e 
lixeiras

contêineres, 
sacos 

personalizados 
até 20 kg

Responsável 
pela coleta 

porta a porta

Prefeitura e 
coletores de 
associação

Empresa 
terceirizada

Empresa 
terceirizada

Empresa 
terceirizada para 

contêineres e 
Associação e 

prefeitura para o 
restante

Horários da 
coleta

Dias indicados 
com 2hs de 

antecedência

Dias alternados à 
coleta do lixo 

orgânico

Dias indicados 
conforme bairros

Dias indicados 
conforme bairros

Destino dos 
resíduos

Cooperativas e 
associoações de 

catadores

Cooperativas e 
associoações de 

catadores

Cooperativas e 
associoações de 

catadores

Cooperativa de 
Trabalho dos 

Agentes 
Ambientais

Fonte: SÃO MIGUEL DO OESTE (2008), ERECHIM (2007, 2018), CHAPECÓ (2015),  

NOTÍCIAS CHAPECO.ORG (2016), G1 PANARA (2014), PATO BRANCO.COM (2018). 
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O  município  de  Erechim  –  RS,  com  o  Decreto  Nº3.161/2007

regulamentou a Lei 2.599/1994, dispondo sobre a obrigatoriedade da existência

de local específico para a estocagem temporária dos resíduos sólidos urbanos.

Neste, determina como deverá ser os tipos de lixeiras, tamanhos e a situação

no terreno (Figura 01), bem como, os tipos de resíduos coletados (ERECHIM,

2007).

    Figura 01. Modelos de Lixeiras em Erechim – RS.

            Fonte: ERECHIM (2018).

Em Pato Branco – PR, os resíduos orgânicos e recicláveis são coletados

no  centro  da  cidade  através  de  contêineres  automatizados  e  nas  áreas
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residenciais  é  utilizado  um  saco  personalizado  (Figura  2)  para  o  material

reciclável,  recolhido semanalmente, através da Cooperativa de Trabalho dos

Agentes Ambientais, conforme roteiro pré-estabelecido.

Figura 02. Acondicionamento dos resíduos recicláveis em contêineres (A) e em

sacos personalizados (B).

 
Fonte: PATOBRANCO.COM (2018) e G1 PARANÁ (2014).

Conforme os dados de PATOBRANCO.COM (2018),  a  instalação dos

contêineres  no  anel  central  e  a  operação  do  Aterro  Sanitário  aumentaram

consideravelmente  a  coleta  diária,  de  duas  toneladas  por  dia  de  material

reciclável para 15 toneladas diárias.

2.3.2  Instrumentos  econômicos  e  incentivos  para  implementação  da

coleta de resíduos sólidos

Conforme  preconiza  a  Política  Nacional  dos  Resíduos  Sólidos,  os

instrumentos econômicos para a gestão de resíduos sólidos envolvem medidas

indutoras  e  linhas  de  financiamento,  critérios  diferenciados  de  acesso  dos

beneficiários aos créditos do Sistema Financeiro Nacional para investimentos

produtivos,  além  de  instituir  normas  com  o  intuito  de  conceder  incentivos

fiscais,  financeiros  ou  creditícios,  respeitadas  as  limitações  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal. (BRASIL, 2012).

Ainda,  o  Plano  Municipal  de  Gestão  de  Resíduos  Sólidos,  deve

contemplar segundo Brasil (2010), 

A B
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a  regularidade,  continuidade,  funcionalidade  e  universalização  da
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 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, de 2007.

Assim como vários  municípios  brasileiros,  São José do  Cedro  –  SC,

procede a cobrança da taxa de coleta de lixo vinculada ao Imposto Predial e

Territorial Urbano, sendo cobrada por faixa de números de passadas e tipo de

utilização (residencial,  comercial  e hospitalar)  e calculada anualmente. (SÃO

JOSÉ DO CEDRO, 2005).  

Os equívocos desta forma de cobrança são: atraso e antecipação do

pagamento com relação a prestação dos serviços de coleta; reajuste em UFRM

(Unidade de Fiscal de Referência Municipal), por vezes incompatíveis ao custo

da prestação; lançamento anual, com vencimento em 10 de maio de cada ano,

sendo que edificações prontas posteriores ao cálculo e geração de carnês de

IPTU terão o serviço prestado sem haver cobrança; inobservância ao princípio

poluidor-pagador, inibe qualquer forma de incentivo à separação dos resíduos.

Sendo assim, a forma correta de cobrança de taxa de “coleta de lixo” é

pela quantidade de geração de resíduos, utilizando a cobrança pela prestação

dos serviços como meio de implementar o princípio do poluidor-pagador. Ceará

(2014, p.23), afirma que há a potencialidade de esse instrumento ser um meio

de alerta e indução de redução da quantidade de resíduos gerados, desde que

sejam adotados critérios que guardem estreita correlação com a qualidade e

quantidade de resíduos produzidos.

Os incentivos fiscais para a coleta seletiva podem ocorrer, desde que o

poder  público  municipal  institua  incentivos  econômicos  aos  consumidores

participantes da coleta, na forma de lei municipal. Tais incentivos devem-se a

separação  correta  dos  resíduos  na  sua  origem,  originando  descontos  aos

habitantes.

A Prefeitura Municipal de Rio do Sul (PMRS), segundo estudo de Füchter

e Berri (2011, p.12), incentiva a coleta realizando palestras nas escolas, visitas

no  antigo  centro  de  triagem  e  a  capacitação  dos  agentes  comunitários,

divulgação através do site municipal, desconto de 15% junto à taxa da coleta de

lixo através do preenchimento de formulário, no qual o proprietário do imóvel
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compromete-se a dispor materiais à coleta seletiva municipal. 

O município de São Paulo – SP, inovou utilizando como incentivo o fator

de correção social, aplicado nas seguintes hipóteses:

I- aos munícipes que aderirem aos programas sociais de triagem de
materiais recicláveis e coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares
por cooperativas de trabalho integradas por  catadores de resíduos
recicláveis; II- às escolas públicas e particulares que participarem de
programas  de  educação  ambiental  voltada  ao  correto  manejo  dos
resíduos  sólidos  domiciliares,  (...);  III  –  às  escolas  públicas  e
particulares que implantarem Pontos de Entrega Voluntária - PEV, em
seus  estabelecimentos;  IV  –  aos  aposentados  e  pensionistas  que
cumprirem  as  condições  objetivas  e  subjetivas  previstas  na  Lei
Municipal  nº  11.614,  de  13  de  julho  de  1994,  para  a  isenção  do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e que exercerem funções
de agente ambiental  junto  à sua comunidade;  V – aos munícipes-
usuários que habitarem em imóveis localizados em Zonas Especiais
de  Interesse  Social  -  ZEIS  e  que  participarem  de  programas  de
educação ambiental voltada ao correto manejo dos resíduos sólidos
domiciliares,  ao  incentivo  da  coleta  seletiva  e  à  minimização  dos
resíduos sólidos domiciliares,  ou ainda que implantarem Pontos de
Entrega Voluntária - P.E.V. (SÃO PAULO, 2003). 

A  cobrança  da  Taxa  de  Resíduos  Sólidos  Domiciliares  –  TRSD  é

realizada  por  tipo  de  domicílio,  residencial  e  não  residencial;  por  faixa  de

imóveis com volume de geração potencial de resíduos por dia, sendo a primeira

faixa até 10 litros, equivalentes a R$ 6,14 base por mês, faixas progressivas até

200 litros/dia.

A faixa  é  indicada  pelo  contribuinte,  por  auto  declaração,  sujeita  a

fiscalização.  A  Taxa  de  Resíduos  Sólidos  de  Serviços  de  Saúde  são

subdivididos  em  pequenos  e  grandes  geradores,  com  faixa  específica  de

valores.

O valor individual da TRSD é calculado pela multiplicação do valor-base

da TRSD pelo fator de correção social K, de acordo com a seguinte fórmula:

TRSD(i) = TRSD(b) x K 

Onde: TRSD(i) = valor individual da TRSD 

TRSD(b) = valor-base da TRSD K = fator de correção social.
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de São José do Cedro – SC localiza-se no extremo - oeste

catarinense, limite com os municípios de Guaraciaba, Anchieta, Palma Sola,

Guarujá  do  Sul  e  com  a  Argentina.  A extensão  territorial  é  uma  área  de

281,253km², com uma estimativa de população para 2.017 de 13.897 pessoas

e densidade demográfica de 48,69 hab./km². A zona urbana passível de coleta

seletiva,  possui  uma  população  no  núcleo  da  cidade  em  torno  de  9.500

pessoas, o Distrito de Padre Réus com uma população de 647 habitantes e o

Distrito de Mariflor, 292 habitantes, conforme o Serviço Municipal de Água e

Esgoto – SEMAE. 

A presença  maior  de  habitantes  na  área  urbana  é  um  indicativo  da

expansão urbana, o que interfere diretamente no maior consumo de alimentos

e produtos industrializados, aumentando a quantidade de resíduos produzidos.

Com relação à economia, destaca-se a produção leiteira, agropecuária,

comércio, prestação de serviços e a indústria. A média do PIB per capita é de

R$ 23.412,46 e salário médio mensal dos trabalhadores formais em 1,8 salários

mínimos.  Esta cidade possui dois parques industrias em que estão instaladas

36 indústrias e outras 48 indústrias situadas no perímetro urbano e rural. As

principais  atividades  exercidas  são  indústrias  moveleiras,  produção  de

alimentos (padarias, fabricação de alimentos diversos),  frigoríficos, indústrias

de artefatos de concreto, fabricação de máquinas, vestuário (indústrias têxteis)

entre outras (Figura 03).

Quanto ao  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de

0.731, com Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 98,9 %. As

matrículas no ensino fundamental e médio contabilizam 2.082 matrículas em 11

de estabelecimentos de ensino fundamental  e três escolas  de ensino médio.

(IBGE, 2017).
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Figura 03. Relação das atividades exercidas pelas indústrias de São José do

Cedro - SC.

Fonte: Departamento de Tributação do Município de São José do Cedro – SC.

A fitoecologia  presente  das áreas  de  estudos é  de  floresta  ombrófila

mista ou mata de araucárias e floresta subtropical do rio Uruguai. O local do

estudo está situado na Bacia Hidrográfica do Alto Uruguai, sub bacia do Rio das

Antas (PANORAMA, 2005, p. 40). O clima da Bacia é classificado como Cfa,

subtropical com verão quente, e Cfb, temperado, com verão ameno, conforme a

classificação  climática  de  Köeppen,  a  região  de  clima  temperado  varia

temperatura  em  -3ºC  e  18ºC.  A umidade  relativa  do  ar  possui  diferenças

expressivas em relação às estações do ano. No verão os valores são mais

baixos, entre 50 a 60%, e durante o inverno,  acima da 75%. (PANORAMA,

2005, p. 30-31).

3.1 Panorama da Gestão de Resíduos Sólidos no Município de São

José do Cedro - SC

O  município  não  possui  o  Plano  Municipal  de  Gestão  Integrada  de
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Resíduos  Sólidos,  em  virtude  de  estar  vinculado  ao  Plano  Municipal  de

Saneamento Básico (PMSB), elaborado em 2013. Este planejamento almejou

universalizar o serviço público de saneamento básico de qualidade, buscar com

a comunidade discutir e definir um conjunto de princípios e regras que orientam

as ações dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano. (SÃO JOSÉ

DO CEDRO, 2014). 

Os programas, projetos e ações estão abrigados sob os seis eixos do

PMSB de São José do Cedro, sendo: (i) abastecimento de água potável, (ii)

esgotamento sanitário, (iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, (iv)

manejo  de  águas  pluviais,  (v)  saúde  e  meio  ambiente  e,  (vi)  gestão

participativa,  adotados  como  unidades  de  planejamento  para  o  respectivo

PMSB. 

Os serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos

residenciais, comerciais, bem como os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS)

são efetuados pela  empresa Tucano Obras e  Serviços  LTDA.  A quantidade

média de resíduos gerados no município é de 167 toneladas/mês (PMSB, 2014,

p.115). Conforme SÃO JOSÉ DO CEDRO (2014), 

Não existe estudo gravimétrico dos resíduos sólidos urbanos e rural.
No município de São José do Cedro existem depósitos irregulares de
resíduos (...). Não há dados de produção per capta de resíduos tão
pouco dos resíduos provenientes de atividades especiais. Não foram
informados  os  indicadores  operacionais,  econômicos  financeiros,
administrativos e de qualidade dos serviços prestados.

A limpeza urbana é feita através de empresa terceirizada, que presta o

serviço de varredura das ruas da cidade. A prefeitura realiza poda de árvores,

recolha dos entulhos e resíduos conforme cronograma semanal pré-fixado. Os

materiais orgânicos são depositados no antigo lixão, o município não possui

área licenciada para alojamento de resíduos de construção civil.

A destinação de cada tipo de resíduo sólido é efetuada conforme sua

classificação e  características.  O trabalho desenvolvido  por  Bonadeo (2014,

p.35), apontou que os dados de serviço de limpeza pública no município de São

José do Cedro - SC cobrem cerca de 70,7% dos domicílios. Os destinos dos

resíduos sólidos são elencados na Tabela 01.
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    Tabela 01. Relação entre a disposição de resíduos e domicílios.

     Fonte: IBGE. Censo Demográfico (2010).

Verifica-se  que  a  população  que  está  inserida  na  área  urbana  dos

distritos de Mariflor e Padre Réus não possuem a coleta de resíduos sólidos

domiciliar através de empresa terceirizada, sendo que os moradores destinam

os resíduos, dessa forma a população utiliza-se de outros meios como queimar,

enterrar ou lançar em lotes baldios.

As principais deficiências pontuadas pela comunidade são falta de mão

de  obra  qualificada,  falta  de  coleta  seletiva,  conscientização  para  coleta

seletiva, falta lixeiras, falta organização dos coletores de lixo; falta dar destino

correto ao lixo eletrônico, inexistência de local adequado para que os resíduos

recicláveis sejam encaminhados. Na zona rural, verificou-se a falta de coleta de

embalagens de agrotóxicos, necessidade de conscientização da comunidade

quanto ao recolhimento de lixo; falta de um ponto de coleta; implantar a coleta

do lixo e a coleta seletiva. (SÃO JOSÉ DO CEDRO, 2014).

3.1.1 Projeto Recicle essa ideia

Em 2013,  iniciou  o  projeto  "Recicle  essa  ideia"  tinha  como propósito

incentivar/alavancar atividades de coleta seletiva de lixo reciclável implantadas

pelo  município.  As  instituições  de  ensino  público  e  particular  recebiam  os

materiais recicláveis uma vez por mês, com data pré-estabelecida.
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O projeto foi uma iniciativa de responsabilidade ambiental que teve como

principal  objetivo  conscientizar  a  população  sobre  a  importância  da  coleta

seletiva  e  da  reciclagem.  Todo  o  lixo  era  recolhido  pelos  catadores  e

despachado  para  um  aterro  sanitário  em  Anchieta  e  encaminhado  para

reciclagem. 

Estimou-se que, em 2014 foram recolhidos 9.655 quilos de lixo reciclável

além de 160 litros de óleo de cozinha, 211 quilos de pilhas e outros 66 quilos de

material  de  raio  X  (COLETA  SELETIVA  SOLIDÁRIA,  2015).  A  empresa

responsável pelo recolhimento do lixo no município vinha coletando cerca de

130  toneladas  de  lixo  a  cada  28  dias,  e  apenas  10%  desse  total  era

reaproveitado.

Na avaliação dos organizadores, desde o início do projeto, foi possível

arrecadar 30.503 quilos de lixo reciclável, 428 litros de óleo de cozinha usado,

864  quilos  de  pilhas  e  outros  176  quilos  de  raio  X  (COLETA SELETIVA

SOLIDÁRIA,  2015).  Desta  forma,  nota-se  que  a  população  se  envolveu  no

projeto  e  que  tem  a  percepção  que  a  coleta  seletiva  é  importante  para  a

manutenção de uma vida sustentável. 

Em vários âmbitos, a educação ambiental deve ser aplicada, desde o

despertar  para  a  recuperação  das  áreas  degradadas  como  também  a

conscientização  da  poluição  por  resíduos  líquidos  e  sólidos  dos  recursos

hídricos. 

3.2 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

3.2.1 Identificação do problema

O município de São José do Cedro, dentro das propostas e ações do

Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico,  em  2014,  prevê  iniciativas  para

incentivar a coleta seletiva. Diante do cumprimento das metas e formalização

da  coleta  seletiva,  há  a  necessidade  de  dispor  de  local  especializado  para

receber  os  materiais  recicláveis.  A  prefeitura  possui  o  terreno  disponível,

contudo não há edificação para esta finalidade, tampouco equipamentos para

operar a separação e destinação dos resíduos sólidos. 
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A Associação  dos  Catadores  do  Município  de  São  José  do  Cedro,

ACACER foi  contemplada  com uma  prensa  através  de  projeto  das  Cáritas

Regional de Santa Catarina, devido a existência da associação e a promessa

de  local  para  operá-la.  Contudo,  a  associação  é  composta  de  cidadãos

carentes, as quais dependem de recursos financeiros e apoio municipal para

desempenhar  suas  funções,  haja  visto  que,  são  fundamentais  para  a

funcionalidade  da  coleta  seletiva.  Além  disso,  é  necessária  a  capacitação

técnica  dos  sócios  para  gerenciar  os  recursos  humanos,  financeiros  e

estruturais  da  cadeia  da  reciclagem,  bem  como  conhecer  cooperativas  e

associações da região. 

A inexistência de local  para a ACACER trabalhar,  acarreta em outros

problemas,  pontos  de  separação  de  resíduos  sólidos  a  céu  aberto,

possibilitando  a  proliferação de vetores  causadores de  doenças epidêmicas

como  o  Aedes  aegypti.  Em  ação  com  a  Vigilância  Sanitária  Estadual  e

Municipal, os catadores e sócios da ACACER foram penalizados com multas de

R$1.000,00,  pelo  fato  de  existir  foco  do  mosquito  em  lotes  utilizados  para

separação do material.

A  prefeitura  cedrense  gasta  R$  492.403,44,  conforme  Processo

Licitatório Nº115/2015 e Aditivo Nº08/2016, com serviços de coleta e tratamento

e destinação final  de resíduos sólidos destinado à empresa T.O.S.  Obras e

Serviços  Ambientais,  destinado  ao  aterro  sanitário,  sem  a  separação  dos

resíduos recicláveis.  Com a redução do volume coletado,  este valor poderá

sofrer redução, os quais poderiam ser investidos no município.

3.2.2 Justificativa

A coleta seletiva, a princípio, traz transtornos para o município. Contudo,

com planejamento e gerenciamento, nota-se que é a solução de problemas já

enfrentados.  Em conjunto  com  a  educação  ambiental  para  a  população,  o

município  tem os  catadores  como  aliados  para  operar  a  triagem da  coleta

seletiva,  necessita  incentivá-los  através  de  capacitações  como  agentes

ambientais,  disponibilizar  materiais,  infraestrutura,  equipamentos,  assessoria

técnica e jurídica para ACACER.

A associação possui apenas uma prensa e sem condições financeiras
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para execução de obras como pavilhão e aquisição de equipamentos como

balança, guichês, rampas, esteiras, sacos para armazenamento dos resíduos,

galpão  destinado  ao  armazenamento  temporário  dos  resíduos  recicláveis  e

rejeitos.

 

3.2.3 Objetivo 

O intuito do projeto de intervenção é equipar a associação de catadores

do  município com  pavilhão para  desenvolver  suas  atividades  em  local

apropriado e com os  instrumentos necessários para efetuar a separação dos

resíduos sólidos do município de São José do Cedro, Santa Catarina. 

Outrossim,  os objetivos  específicos,  que  complementam  o  projeto

pretendem  verificar  os  custos  de  implantação  do  galpão  e  instrumentos

apropriados para o funcionamento da cooperativa de catadores, capacitar os

agentes ambientais  e  proporcionar  visita  aos  sócios  da  ACACER  em

cooperativas  de  reciclagem,  a  curto  prazo.  Além  destes  objetivos,  serão

realizadas medidas a longo prazo, como elaboração de lei específica para a

gestão da coleta seletiva, promover educação ambiental nas escolas e com a

população, incluir a ACACER em programas e sites de divulgação de compra e

venda dos produtos recicláveis;

3.2.4 Resultados e Impactos esperados

Os resultados e impactos esperados estão relacionados a elaboração do

projeto  de  intervenção  como estrutura  primária  para  a  gestão dos  resíduos

sólidos no município de São José do Cedro - SC. Além disso, espera-se que

haja a mobilização dos gestores públicos visando implementar a coleta seletiva

através da edição de legislação regulamentando a sua gestão; contrapartida

financeira  e  organizacional  do  município  para  auxiliar  na  implementação da

estrutura da associação de catadores de materiais recicláveis.

3.2.5 Ações de intervenção
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Para obter os resultados esperados e atingir os objetivos deste projeto

são necessárias algumas ações de intervenção que o gestor do projeto deverá

desenvolver, como:

1. Reunião com a associação de catadores e Secretário da

Assistência Social para a verificação da estrutura física necessária para

o funcionamento e separação dos materiais recicláveis pela associação;

2. Reunião com  o prefeito municipal, membros da ACACER,

Secretário da Assistência Social, o gestor do projeto para demonstrar a

problemática e sensibilizar os gestores municipais quanto a importância

da execução do projeto;

3. Encaminhar ao Departamento de Licitações e Contrato, o

Termo  de  Referência  e  projeto  do  pavilhão  (elaborado  pelo  setor  de

engenharia da prefeitura) para licitar a obra e equipamentos;

4. Agendar  visita  com a Associação  dos Catadores  de  São

Miguel do Oeste (ACOMAR) com a finalidade de demonstrar o trabalho

em equipe dos recicladores aos membros da ACACER;

5. Agendar  com  o  Secretário  da  Assistência  Social

capacitação com agentes cooperativistas e os catadores, para auxiliá-los

com a gestão dos produtos recicláveis, manejo e vendas; 

i. Medidas a longo prazo:

6. Realizar  reuniões  com  o  Secretário  da  Saúde,  agentes

comunitários da saúde, agentes epidemiológicos e vigilantes sanitários

para a divulgação de folders contendo as diferenças entre os materiais

são recicláveis e rejeitos, dias de coleta, importância da coleta seletiva;

7. Realizar palestras nas escolas com os agentes ambientais

explicando como será procedida a gestão dos resíduos sólidos;

8. Realizar  reuniões  com  os  gestores  municipais  a  fim  de

estabelecer regras para a efetivação da coleta seletiva, como a forma de

coleta, dias da coleta, quem efetuará a coleta (prefeitura, catadores ou/e

empresa privada), quais incentivos serão adotados (desconto no IPTU,

selo  verde),  determinar  qual  valor  da  taxa  de  coleta  dos  resíduos

urbanos (utilização de auto declaração) e qual setor ficará responsável

pela gestão da coleta seletiva;
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9. Elaborar a legislação da gestão da coleta seletiva com o

setor jurídico do município;

10. Encaminhar  a  lei  para  a  Câmara  de  Vereadores  para

votação;

11. Fazer o acompanhamento e tirar dúvidas dos vereadores;

12. Buscar  empresas  e  sites  para  divulgação  dos  materiais

reciclados destinados a comercialização.

Para a elaboração do diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos foram

necessárias as seguintes informações:

1. Entrevista com os membros do Conselho  do PMSB  para

verificar  quais  ações  foram  executadas  do  Plano  Municipal  de

Saneamento Básico, relacionadas a coleta seletiva; 

2. Entrevista com o diretor do SEMAE sobre a previsão de

cobrança de taxa de coleta de resíduo sólido, se há diferenciação desta

taxa para quem efetuar a separação dos resíduos;

3. Entrevista  com  o  Diretor  de  obras  urbanas  sobre  a

disponibilidade  de  caminhão  e  recursos  humanos  para  o  município

efetuar o recolhimento dos resíduos da coleta seletiva;

3.2.6 Atores Envolvidos

Para o projeto de intervenção e operacionalização da coleta seletiva os

principais  atores  envolvidos  são:  os  sócios  da  associação  de  catadores

(ACACER), secretário da assistência social, membros do conselho do PMSB, o

diretor do SEMAE, setor jurídico da prefeitura, vereadores e o diretor de obras

urbanas. 

Posteriormente,  com  a  elaboração  dos  parâmetros  legais  para  a

cobrança da coleta seletiva, a população, direção das escolas e os agentes

públicos da saúde estarão envolvidos no processo, os quais deverão receber e

promover a orientação aos munícipes através da educação ambiental.  Além

destes, as associações empresárias e administradores de indústrias farão parte

da  coleta  seletiva,  em programa específico,  com o  intuito  de  formalizar  os

incentivos fiscais para as empresas que destinam corretamente seus resíduos,
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originando o selo verde.

3.2.7 Recursos necessários

Para a gestão dos resíduos sólidos são necessários recursos cognitivos,

ligados ao poder político, organizacional, estrutural como aquisição de balança,

guichês,  rampas, esteiras,  sacos para armazenamento dos resíduos, galpão

destinado ao armazenamento temporário dos resíduos recicláveis e rejeitos.

3.2.8 Orçamento

Conforme o Termo de Referência,  a  aquisição dos equipamentos e a

execução do galpão teriam um custo de R$ 177.400,30. 

3.2.9 Viabilidade

O  projeto  mostra-se  viável  em  virtude  da  relevância  ambiental,

cumprimento às metas do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo que

os recursos para coleta,  destinação e manutenção dos resíduos sólidos são

advindos das taxas de coleta de lixo e recurso proveniente do convênio com o

Governo De Santa Catarina por meio do fundo social.

3.2.10 Riscos e dificuldades

Os riscos e dificuldades quanto ao projeto de intervenção envolvem a

percepção dos entraves da gestão dos resíduos sólidos, bem como a obtenção

das  informações  necessárias  das  inter-relações  entre  as  instituições. Além

disto,  verifica-se  que  o  trabalho  de  gestão  de  resíduos  sólidos  deve  ser

intermitente, em virtude da assimilação dos objetivos do projeto pelos agentes

envolvidos.

O  principal  risco  e  dificuldade  está  no  deferimento  do  projeto  de

intervenção pelo gestor municipal, pois depende de sua prioridade perante aos

outros objetivos do governo. Outros riscos envolvidos são o não cumprimento

com  os  prazos  estabelecidos,  sendo  que,  quando  o  projeto  depende  de
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licitação, execução e elaboração de legislação, torna-se um processo moroso.

 

3.2.11 Cronograma

Quadro 02. Cronograma 

ETAPA 

PERÍODO 2018/2019

A
B

R
IL

M
A

IO

JU
N

H
O

JU
LH

O

A
G

O
S

T
O

S
E

T
E

M
B

R
O

O
U

T
U

B
R

O

N
O

V
E

M
B

R
O

D
E

Z
E

M
B

R
O

 2
01

9

1) Elaboração do 

projeto de intervenção
x x X x

1) Entrevista com os 

membros do Conselho do 

PMSB para verificar quais 

ações 

x x

2) Entrevista com o diretor do

SEMAE 
x

3)  Entrevista  com  o  Diretor

de obras urbanas
x

4) Reunião com a associação

de catadores e Secretário da

Assistência  Social  para  a

verificação da estrutura física

x

5)  Reuniões  com  os

administradores municipais e

Acacer  –  aprovação  do

projeto de intervenção

x

6)  Elaboração  do  projeto  e

execução  da  usina  de

reciclagem

x x x x x

7) Licitação e execução x x x

8) Visita na ACOMAR x

9)  Capacitação com agentes

cooperativistas  e  os

catadores

x x x

10)  Planejamento,

elaboração das estratégias e

x x
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incentivos,  determinar  a

padronização  da  coleta

seletiva  Cadastramento  da

auto declaração

11)  Votação  das  legislações

no legislativo
x x

12) Implantação da coleta e 

educação ambiental
x x x

13) Realizar reuniões com o 

Secretário da Saúde, agentes

comunitários da saúde, 

agentes epidemiológicos e 

vigilantes sanitários

x x

14)  Realizar  palestras  nas

escolas  com  os  agentes

ambientais

x x

15)  Operacionalização  da

coleta seletiva

x x x x x

16)  Buscar empresas e sites

para  divulgação  dos

materiais  reciclados

destinados  a

comercialização.

x x

3.2.12 Gestão, acompanhamento e avaliação

A  execução  de  obras  do  pavilhão  deverá  ser  acompanhada  pelos

engenheiros da prefeitura municipal para garantir a estrutura de qualidade. A

compra dos materiais e recebimento fica de responsabilidade aos profissionais

do setor de compras e licitação e pelo diretor do setor responsável pela gestão

dos RSU (a definir), respectivamente.

A capacitação dos catadores como  os agentes ambientais, bem como

proporcionar  visita  aos  sócios  da ACACER em cooperativas  de  reciclagem,

poderá ser  desenvolvida pelo Secretário  da Assistência Social  e  gestor  dos

RSU,  com  planilhas  de  acompanhamento  e  questionários  que  auxiliem  na

verificação do entendimento dos associados da ACACER. 
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O gestor deverá coordenar a elaboração de lei específica para a gestão

da coleta seletiva, realizar o acompanhamento da votação pelos vereadores,

com  intuito  de  sanar  as  dúvidas.  A promoção  da  educação  ambiental  nas

escolas  e  com  a  população,  pode  ser  efetuado  pelos  agentes  ambientais,

agentes  epidemiológicos  e  da  vigilância  sanitária,  através  de  palestras  e

elaboração de folders. 

Para gerir objetivo de promover a ACACER registros em programas e

sites  de  divulgação  de  compra  e  venda  dos  produtos  recicláveis,  são

necessários controles de produção, como explica  Silva et al. (2003),  sobre a

gestão  de  resíduos  sólidos,  pontuam  algumas  etapas  num  sistema  de

avaliação, como:

• Elaboração dos indicadores de desempenho a serem medidos: custo

da  tonelada  coletada  ao  mês;  quantidade  de  resíduos  coletados  ao  mês;

percentual de participação da população; percentual de resíduos coletados que

retornam  ao  processo  produtivo;  percentual  de  resíduos  coletados  e  não

reciclados; geração de empregos diretos e indiretos; resgate social; receita da

venda de reciclados coletados; aumento da vida útil de aterros sanitários;

• Identificação  de  responsáveis  para  cada  etapa  do  processo  de

mensuração.

• Coleta de dados, com instrumento adequado e dados confiáveis, pois

dados ruins são piores do que a falta deles.

• Identificação de ações corretivas.

• Implantação de mudanças.

3.3 Termo de Referência

3.3.1 Objeto

Contratação de empresa especializada para:

1. Executar a construção de um pavilhão de alvenaria, em estrutura

pré-moldada,  para  abrigar  projetos  relativos  de  recepção,  triagem  e

estocagem  (m²  e  demais  especificações)  destinado  a  Associação  de

Catadores de São José do Cedro,  com fornecimento de mão-de-obra e

materiais necessários à execução do objeto, conforme projetos, memoriais

descritivos e orçamentos anexos. Recurso proveniente do convênio com o
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Governo de Santa Catarina através do fundo social;

2. Aquisição  de  estrutura  física  e  equipamentos  mínimos  para

funcionamento  da  separação  dos  resíduos  sólidos  recicláveis  como:

balança, rampa, esteiras de rolamento de resíduos, bombonas específicas

para cada material, sacos de acondicionamento, guichês de separação.

3.3.2 Justificativa

A implantação da coleta seletiva é de fundamental importância para o

município, que busca a destinação correta dos resíduos sólidos, eliminação dos

depósitos de recicláveis a céu aberto e oportuniza aos catadores de recicláveis

melhores condições de trabalho. Para isso, é necessário que haja contrapartida

do  município  para  auxiliar  na  implantação  da  estrutura  física  e  locação  de

galpão em terreno apropriado. 

3.3.3 Descrição do objeto

Quadro 3. Descrição do objeto

Item Descrição Unid

dade

Quanti

dade
1 Balança mecânica móvel, com 

capacidade de 1.000 kg

un. 1

2 Carrinho plataforma un. 1
3 Carrinho de carga para tambor ou 

bag

un. 1

4 Embalagens para 

condiocionamento (sacos)

un. 30

5 Empilhadeira un. 1
6 Tambor un. 21
7 Mesa para triagem do produto 

reciclável

un. 2

8 Galpão em alvenaria, em estrutura

de pré-moldado

un. 1
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3.3.3.1-  Balança  Mecânica: mecânica  móvel  (com  rodízios  para

movimentação), com capacidade de 1.000 kg, compostas em aço carbono SAE

1020, com acabamento em pintura industrial martelada, com réguas superior e

inferior em alumínio, indicador com cursores grande (para indicar dezenas) e

pequeno  (para  indicar  unidades  e  frações)  sobre  réguas  graduadas  em

alumínio.

3.3.3.2 Carrinho plataforma: desmontável com tampo em madeira para

a movimentação de cargas e auxílio no transporte, com a capacidade de 600

kg. Carro plataforma com estrutura reforçada, rodas com rolamento de agulhas

e cabo com punho de borracha.

3.3.3.3 Carrinho  de  carga  para  tambor  ou  bag: produzido  em  aço,

capacidade de 200 kg e rodas maciças de borracha.

3.3.3.4 Embalagens para condicionamento: contentores flexíveis novos

(Big  Bags),  tamanho:  90(larg.)  x  90(larg.)  x  1,20(alt.),  tecido  160mg/m²  em

polipropileno,  4  alças  com  vão  de  25cm,  resistência  1000kg/cada,  fundo

fechado,  boca aberta,  na cor  branca,  sem logomarca do fabricante,  contém

etiqueta do fabricante com data de fabricação e forma de utilização, incluso

sacola para fixação de etiqueta (boca de bagre).

3.3.3.5  Empilhadeira: hidráulica,  em  aço,  com  ração  e  elevação

manual, ajuste dos garfos, capacidade para 1 tonelada.

3.3.3.6 Tambores: tambor de aço com capacidade de 200 litros e tampa

removível.

3.3.3.7. Mesa para triagem de material reciclável: com dimensões de 3

metros de comprimento, 1,5 metros de largura por 1 metro de altura, em chapa

de aço. 

3.3.3.8.  Galpão  em alvenaria  e  pré-moldado:  galpão com 170,00m²,

paredes  em  alvenaria,  telhas  em  aluzinco,  esquadrias  em  vidro,  pintura,

instalações elétricas,  preventivos contra incêndio,  hidrossanitárias,  aparelhos

acessórios, limpeza de terreno (conforme orçamento).
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3.3.4 Fundamentação legal

O Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor

preço  por  ITEM e  Presencial,  sob  regime de  entrega  parcelada,  cujo  setor

interessado  é  a  Secretaria  de  Planejamento  e  Assistência  Social,  conforme

dispõe a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da

Lei  8.666/93  e  suas  alterações  posteriores,  Lei  Complementar  nº123/2006,

Decreto Municipal nº 4.399/2007, Decreto Nº4.579/2009 e demais legislações

vigentes e pertinentes à matéria.

3.3.5. Estimativa de custos

Quadro 04. Estimativas de custos

Item Descrição Unidade 

(un.)

Quantidade Custo/uniR$

1 Balança 

mecânica

un. 1 3.200,00

2 Carrinho 

plataforma

un. 1 700,00

3 Carrinho de carga para 

tambor ou bag

un. 1 200,00

4 Embalagens de 

acondicionamento

un. 30 45,00

5 Empilhadeira un. 1 3.100,00
6 Tambor 200l un. 21 70,00
7 Mesas un. 2 1.500,00
8 Galpão un. 1 164.660,30
Total 177.400,30

3.3.6. Critérios de julgamento

3.3.6.1 –  Aberta  a  Sessão  Pública,  os  interessados  ou  seus

representantes, devidamente credenciados em atendimento aos itens 04.3 ou

04.4, apresentarão a documentação constante no item 05.1 e entregarão os

envelopes n. 01 e 02.

3.3.6.2 - Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação
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do objeto deste PREGÃO PRESENCIAL será o MENOR PREÇO POR ITEM.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste

Edital.

 

3.3.6.3 -  Serão  abertos,  primeiramente,  os  envelopes  contendo  as

Propostas de Preços, que deverão estar em conformidade com as exigências

do presente edital, ocasião em que se classificará a proposta de menor preço

de cada item e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o

limite de 10% (dez por cento), relativamente a de menor preço. Não havendo

pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os

autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas

escritas. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas

empatadas, independentemente do número de licitantes.

3.3.6.4 – Preços propostos de valor inferior a 65 % (sessenta e cinco

por  cento)  dos  valores  máximos definidos por  este  edital,  obrigatoriamente,

deverão  estar  acompanhadas  de  demonstrativos  de  custos  e  despesas

específicos  e  de  coeficientes  de  produtividade,  inclusive  notas  explicativas,

comprovando  a  viabilidade  das  propostas,  firmadas  por  administrador  e

contabilista  do  proponente,  sob  pena  de  serem  considerados  inexequíveis,

conforme inciso II,  do artigo 48,  da Lei  n.  8.666,  de 21 de junho de 1993,

atualizada,  e/  ou  declaração  formal,  sob  as  penas  da  lei,  firmada  pelo(s)

administrador(es) e contabilista no sentido de que os custos e despesas do

proponente viabilizam os fornecimentos conforme proposto, a ser apresentada

com a proposta ou, mediante compromisso lavrado em ata do credenciado, até

a data do recebimento da autorização de fornecimento.

3.3.6.5 - No curso da Sessão Pública, os autores das propostas que

atenderem  aos  requisitos  dos  itens  anteriores  serão  convidados,

individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do

autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
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3.3.6.6 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que

for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo

vedada a oferta de lance com vista ao empate ou o uso de mais de duas casas

após a vírgula. Dos lances ofertados não caberá retratação. A desistência em

apresentar  lance  verbal,  quando  convocado  pelo  pregoeiro,  implicará  a

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último

preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso

os licitantes não apresentem lances verbais,  será verificada a conformidade

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação,

podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja

obtido preço melhor. 

3.3.6.7 -  O  encerramento  da  etapa  competitiva  dar-se-á  quando,

convocadas pelo  pregoeiro,  as  licitantes  manifestarem seu desinteresse em

apresentar novos lances. 

3.3.6.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas

válidas selecionadas e as não selecionadas para a etapa de lances, na ordem

crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço

ofertado.  O  pregoeiro  verificará  a  aceitabilidade  da  proposta  de  valor  mais

baixo, de acordo com as especificações do Anexo I, a este edital, fazendo dele

parte  integrante  para  todos  os  fins  e  efeitos,  decidindo,  motivadamente,  a

respeito. 

3.3.6.9 -  Ocorrendo  empate  previsto  no  Art.44,  §  2º  da  Lei

Complementar nº 123/06 não será assegurada a preferência de contratação

para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a melhor

oferta inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno

porte.

3.3.6.9.1- Entende-se por empate as situações em que as propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais

ou até 5%(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
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3.3.6.9.2 - Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:

I  –  a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto

licitado;

II  –  não  ocorrendo  a  contratação  da  microempresa  ou  empresa  de

pequeno  porte,  na  forma  do  item  09.9.2  –  I,  serão  convocadas  as

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 09.9.1, na

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III–no  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo

previsto  no  item  09.9.1,  será  realizado  sorteio,  entre  elas  para  que  se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

3.3.6.9.3 – Para as situações previstas no item 09.9 a microempresa e

empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  classificada  será  convocada  para

apresentar  nova  proposta  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  minutos  após  o

encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

3.3.6.10 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor

valor com vistas à obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público.

3.3.6.11 - Em caso do licitante desatender às exigências, o pregoeiro a

inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes,

na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que

atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta

não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá negociar

com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.

3.3.6.12 -  Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o

pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos

licitantes para que manifestem a intenção de interpor  recurso,  esclarecendo

que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência
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do  direito  de  recurso  por  parte  do  licitante,  registrando  na  ata  da  Sessão

Pública a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de

que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar

sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo

do  recorrente,  proporcionando-se,  a  todos,  vista  imediata  do  processo,  em

Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão

Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

3.3.6.13 -  Da Sessão Pública do Pregão Presencial  será lavrada ata

circunstanciada,  contendo,  sem prejuízo  de  outros,  o  registro  dos  licitantes

credenciados,  das propostas  escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem de

classificação,  da análise da documentação exigida para a habilitação e dos

recursos  interpostos,  estes,  em  conformidade  com  as  disposições  do  item

acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro e por todos os

licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública,

será  marcada  nova  data  para  a  continuação  dos  trabalhos,  devendo  ficar

intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.

3.3.6.14 -  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão

apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de

regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma restrição.

3.3.6.14.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade

fiscal,  a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  poderá  requerer  a

suspensão da sessão pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual

período  a  critério  da  administração,  para  regularização  dos  documentos

relativos à regularidade fiscal.

3.3.6.14.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto

no item anterior, implicará em decadência do direto à contratação, sem prejuízo

das  sanções  previstas  no  art.  81  da  Lei  8666/1993,  sendo  facultado  à

administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de

classificação, para entrega dos itens, ou revogar a licitação.

3.3.6.15 -  Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o

pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos

licitantes para que manifestem a intenção de interpor  recurso,  esclarecendo

que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência
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do  direito  de  recurso  por  parte  da  licitante,  registrando  na  ata  da  Sessão

Pública a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de

que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar

sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo

do  recorrente,  proporcionando-se,  a  todos,  vista  imediata  do  processo,  em

Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão

Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

3.3.6.16 -  Da Sessão Pública do Pregão Presencial  será lavrada ata

circunstanciada,  contendo,  sem prejuízo  de  outros,  o  registro  dos  licitantes

credenciados,  das propostas  escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem de

classificação,  da análise da documentação exigida para a habilitação e dos

recursos  interpostos,  estes,  em  conformidade  com  as  disposições  do  item

acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro e por todos os

licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública,

será  marcada  nova  data  para  a  continuação  dos  trabalhos,  devendo  ficar

intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.

3.3.7. Prazo, local e condições de entrega

3.3.7.1. Das  Condições  de  Entrega  –  Os  ITENS  deverão  ser

entregues  conforme  solicitação  da  Secretaria  responsável  e  deverá  ocorrer

dentro  dos prazos constantes  no item 7.2,  oportunidade que será  conferido

quanto a QUANTIDADE, QUALIDADE e ESPECIFIÇÕES DO ITEM.

3.3.7.2. O prazo máximo de entrega dos itens será de 5 (cinco)

dias, contados a partir da solicitação feita pelo responsável.

3.3.7.3. Não  serão  aceitos  itens  que  não  atendam  a  descrição

completa mínima exigida, conforme anexo I do Edital.

3.3.7.4. O  proponente  vencedor  de  algum  dos  itens  licitados

DEVERÁ  REALIZAR  A ENTREGA,  A INSTALAÇÃO  OU  MONTAGEM  POR

MEIO  DE  RESPONSÁVEL  DA  PROPONENTE  VENCEDORA,  (não  será

recebido itens entregues por correios, transportadoras, ou por terceiros), bem

como o proponente vencedor,  deverá DEIXAR O ITEM TODO INSTALADO,

MONTADO,  APRESENTANDO  O  FUNCIONAMENTO  DO  MESMO  aos

responsáveis que irão receber os itens, sem custas ao município.
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3.3.7.5. O município se reserva o direito de retirar apenas parte dos

materiais licitados, e de retirar parceladamente.

3.3.8. Obrigação das partes

3.3.8.1. O Município ficará obrigado a:

a)  promover,  através de seu representante,  o  acompanhamento e a

fiscalização  dos  produtos  entregues,  sob  os  aspectos  quantitativos  e

qualitativos,  anotando  em  registro  suas  próprias  falhas  detectadas  e

comunicando  as  ocorrências  de  quaisquer  fatos  que,  a  seu  critério,  exijam

medidas corretivas por parte da VENCEDORA.

b) efetuar o pagamento à VENCEDORA, de acordo com as condições

estabelecidas neste Edital.

3.3.9. Pagamento

3.3.9.1. Da Forma de Pagamento

3.3.9.1.1. O  pagamento  dos  fornecimentos  efetuados  será  feito

através de crédito em conta, no banco indicado pela Licitante, que irá ocorrer

em  ordem  cronológica,  conforme  recebimento  das  notas  fiscais  pela

contabilidade,  e  de  acordo  com  a  liberação  dos  recursos  financeiros,  não

acarretando qualquer acréscimo nos valores contratados. A nota fiscal deverá

estar devidamente assinada pela pessoa indicada pela Secretaria.

3.3.9.1.2. A nota  fiscal  deverá  conter  todas  as  especificações  dos

produtos,  conforme  itens,  objeto  deste  Edital,  devidamente  atestada  pela

Secretaria  responsável,  pela  pessoa  indicada  como  responsável  pelo

recebimento.

3.3.9.2. Do reajuste

3.3.9.2.1. Os  preços  cotados  não  sofrerão,  em  hipótese  alguma,

reajuste em decorrência de qualquer fato.

3.3.10 Sanções

3.3.10.1. A  vencedora  que  não  cumprir  com  as  obrigações

assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades,

isolada e conjuntamente: 
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a) Advertência;

b) Multa de 10% sobre o valor do contrato;

c) Suspensão do direito de licitar junto ao município por até dois (02)

anos;

d) Declaração  de  idoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a

administração  pública  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  vencedora

ressarcir  a  administração  pelos  prejuízos  resultantes.  A  declaração  de

inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis

técnicos.

3.3.10.2. Ainda nos termos do artigo 7°,  da Lei 10.520, de 17 de

julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua

proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução, comportar-se de modo inidôneo ou

cometer fraude fiscal, ficará impedida de contratar através de licitações com a

União,  Estados,  Distrito  Federal  ou  Municípios,  e  será  descredenciada  nos

sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

sem  prejuízo  das  multas  previstas  neste  Edital  e  das  demais  cominações

legais.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão dos resíduos sólidos é um desafio para o gestor municipal,

devido a sua complexidade. Contudo, compõe um dos instrumentos que podem

ser utilizados para evitar a poluição hídrica, do solo, visual, evitar a propagação

de doenças e vetores, proteger e conservar a fauna e flora.

No  município  de  São  José  do  Cedro,  SC,  conforme  informações

levantadas no diagnóstico, necessita-se que haja criação de leis municipais que

regulamente o processo de coleta, separação, destino final e incentivos fiscais.

Contudo, para realizar efetivamente a coleta seletiva é fundamental que

haja  local  apropriado  e  capacitação  aos  operadores  da  separação.  Em

consonância,  o  município  necessita  incentivar  os  catadores  através  de

capacitações  como  agentes  ambientais,  propor  incentivos  econômicos  às

empresas e aos munícipes, como o selo verde e descontos da taxa de lixo para

quem  realiza  a  separação,  além  de  disponibilizar  materiais,  infraestrutura,

equipamentos,  assessoria técnica e jurídica para agentes ambientais,  peças

fundamentais para a implantação da coleta seletiva.

Além de depender das prioridades do gestor municipal,  tratar sobre a

gestão  de  resíduos  sólidos  necessita  de  ações  em  conjunto,  desde  a

formalização do setor responsável pela gestão, a comunidade abrangida, seja

os cidadãos geradores de resíduos como associações de catadores, entidades
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e lideranças das comunidades, e principalmente as escolas e agentes públicos

da saúde que podem auxiliar em campanhas, atuando na educação ambiental.

Denota-se  que  este  trabalho  buscou  apontar  os  mecanismos  de

operacionalização de implantação do sistema de coleta seletiva,  como ideia

primária.  Este  deverá  ser  aprimorado,  em  virtude  do  pouco  tempo  para

elaboração do estudo, sendo que é necessário analisar outros pontos como

custo de processo, o fortalecimento da logística reversa, gestão dos resíduos

para os distritos urbanos e comunidades rurais. Além disso, é pertinente utilizar

a composição gravimétrica dos resíduos sólidos para calcular a quantidade de

resíduo gerado e sua classificação. Deste modo, obter valor estimado para gerir

a cadeia comercial dos produtos e também o volume produzido de resíduo para

definir o modelo de coleta e os custos do processo.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Questionário aplicado com o intuito de identificar a situação atual da 

gestão dos resíduos sólidos no município.

Atores
envolvidos Questionário

Comissão

1. Existe algum formato de coleta seletiva pré-estabelecido pela gestão 
municipal? Se sim, qual?
2. A coleta seletiva seria efetuada pelo município ou empresa 
contratada? Possui planilha de custo?
3. Quanto as instalações de PEVs: existem definições de locais para 
destinação de resíduos com tratamento diferenciados como pilhas, 
pneus, linha branca?

Diretor do setor de
obras

4. Há disponibilidade de caminhão municipal para efetuar a coleta 
seletiva?
5. Qual o custo de operacionalização do caminhão que recolhe restos de
varrição e vegetais?

6. Quais dias que realiza a coleta dos resíduos de varrição e vegetais?
7. Quais os recursos humanos (servidores públicos municipais) 
disponíveis?

Associação de 
Catadores

8. Qual a quantidade coletada de material por mês?
9. Quais as categorias de separação dos materiais reciclados que são 
realizadas até o momento? 

10. Qual é o destino dos rejeitos da triagem?
11. Após a triagem, qual é a destinação final dos resíduos sólidos? Para 
quem vendem o material? Qual o valor ejetado na economia local?

12. Possuem noções de trabalho em cooperativismo?

13. Já visitaram uma cooperativa de reciclagem?
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14. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela associação? 
(cooperativa ou associação)?

15. Quais os principais equipamentos necessários para o processo da 
triagem até a destinação final?

16.Os associados estão preparados para mudança, de local de trabalho, 
de horário, funções diferentes?


