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1

APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Pinheiro/MA foi elaborado pela Secretaria de
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pinheiro, visando o atendimento à Lei n°. 12.305
de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) –
regulamentada pelo Decreto n°.7.404 de 02 de agosto de 2010. Este Plano atende também
ao Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos do Maranhão.
O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Pinheiro/MA reúne os princípios, as diretrizes,
os objetivos, os instrumentos, as metas e as ações a serem adotadas pelo município de
Pinheiro, visando à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos
resíduos sólidos.
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2

INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS permite ao município
programar e executar as atividades capazes de transformar a situação atual da gestão dos
resíduos sólidos para a condição esperada e manifestada pela população. E também viável
ao Poder Público, convertida em melhorias e avanços no sentido de aumentar a eficácia e a
efetividade da gestão de resíduos. (MENDES et al. 2010).
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, deve caminhar em
perfeita sintonia com as diretrizes estipuladas na legislação – a adequação da destinação
dos resíduos coletados, a coleta seletiva com a inserção dos catadores, logística reversa
com responsabilidade compartilhada e destinação adequada dos resíduos coletados.

2.1 METODOLOGIA
Para realização do diagnóstico de resíduos sólidos em Pinheiro/MA foram efetuadas visitas
técnicas acompanhadas por profissionais da prefeitura e elaborados questionários para o
levantamento de dados e informações gerais sobre o município:
Frente operacional: Coleta de resíduos domiciliares, comerciais e sépticos, coleta de
entulhos da construção civil, coleta seletiva, unidades de tratamento, compostagem e
de destinação de resíduos, varrição, capina, poda, limpeza de lotes vagos, margens
de cursos d‟água, além da caracterização física dos resíduos sólidos urbanos
gerados no município;
Frente Social: Educação Ambiental, Catadores, Mobilização Social;
Frente Gerencial: Caracterização dos Aspectos Socioeconômicos, Aspectos
financeiros do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos no Município, Previsão de
gastos da Prefeitura com os serviços de Limpeza Urbana em 2013, Comparativo dos
gastos/despesas com as deficiências na gestão dos resíduos municipais, Estimativa
de custo para melhorias/implantação no serviço de limpeza; Urbana/Rural - coleta
domiciliar/comercial/rural, varrição, poda/capina, gastos com pessoal, Estimativa de
custos com a Coleta dos resíduos (Coleta convencional e coleta seletiva) e
destinação final (Aterro e Unidade de Compostagem), Indicação de iniciativas
adotadas como referências em outros municípios.
No Anexo I, encontram-se os questionários elaborados para o levantamento de dados.
Todas as informações obtidas no levantamento para realização do Diagnóstico Preliminar do
município de Pinheiro/MA foram obtidas junto aos técnicos da secretaria de Infraestrutura e
Obras, Secretaria de Meio Ambiente e através das visitas técnicas ao município da equipe
da Vivar Saneamento e Meio Ambiente.
Foram visitadas as áreas rurais: Paraíso, Pacas, Bacabal, Purão de Pirró, Santana dos
Pretos, Bom Viver, Paraíso do Gama, Carro Quebrado, Nova Ponta Branca, Madeira, para
avaliação da geração e disposição dos resíduos nos distritos e povoados.
No inicio dos trabalhos, foi constituído o grupo gestor, composto por representantes dos
órgãos municipais envolvidos no tema, instituições de ensino e sociedade civil, que
acompanharam todas as etapas da elaboração do referido Plano:
- Secretaria de Assistência Social,
- Secretaria de Infra estrutura,
- Secretaria de meio Ambiente,
- Secretaria de Educação,
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- Guarda municipal,
- UFMA,
- UEMA,
- Escolas municipais.
- Sociedade civil.
A versão preliminar do Plano de Gestão Integrada do Município, foi apresentada para o
Fórum Técnico, constituído por técnicos da secretaria de saúde, de educação,
infraestrutura, representante do CDL, vigilância sanitária, Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, dentre outros. O evento foi realizado no dia 10 de julho de 2013, às 14 horas, no
Centro de capacitação dos professores municipais. Nesta data foram coletadas as
contribuições do setor técnico para o PGIRS de Pinheiro.
No dia 11 de setembro de 2013, ás 8:00 hs, no Centro de capacitação dos professores
municipais, foi realizada a Audiência Pública Municipal, para apresentação do Plano de
Gestão de Resíduos Sólidos de Pinheiro-MA (PGIRS) a toda sociedade civil do município,
para recebimento das contribuições.
A comunicação da Audiência Publica, foi publicada em jornal de grande circulação: Jornal
Estado do Maranhão. Foi informando também que o Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de Pinheiro, estava disponível em meio impresso para consulta e
recebimento de contribuições, na Prefeitura Municipal. A convocação da audiência pública
encontra-se no Anexo VIII.
Na Audiência Publica, estiveram presentes representantes de toda sociedade civil
conforme pode ser observado na lista de presença (Anexo VII), que durante a apresentação
do Plano, fizeram contribuições que foram recebidas e inseridas conforme o contexto das
propostas apresentadas nas diretrizes e estratégias, firmadas no Plano.
Resalva-se que o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme orientação da
Lei 12.305, deverá estar sempre em consonância com as atividades e questões realizadas
no município. O referido Plano deve ser atualizado no máximo de 4 em 4 anos, conforme a
implementação das atividades propostas ou eventuais mudanças durante o processo de
gestão.
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3

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO
3.1

BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO

Segundo Aragão (2010), primeiramente criado como um distrito do município de Guimarães,
pela lei provincial 370 de 26 de maio de 1855, Pinheiro passou a condição de vila pouco
mais de um ano depois, após o desmembramento em 03 de setembro de 1856. Seu
fundador, Inácio José Pinheiro, originário da cidade de Alcântara, segundo versão difundida,
procurava melhores pastagens para seu rebanho. Um séquito de vaqueiros e camponeses o
acompanhou até fixarem-se nas margens do Rio Pericumã, que banha a cidade.
Em 1891, a vila divide-se em três distritos: Pinheiro, Bom Viver e Pacas – esses dois últimos
até hoje são povoados da cidade, cada um a 9 km de Pinheiro em sentidos opostos. Em
1920 passa a condição de cidade e em 1932, o município de Santa Helena é anexado a
Pinheiro, situação que se estenderia até 1935 quando aquela localidade volta a ter
autonomia administrativa (Aragão, 2010).
Conforme dados do IBGE (2010), ao longo do tempo, Pinheiro recebeu denominações de
Lugar de Pinheiro, Vila Nova de Pinheiro, Vila de Santo Inácio de Pinheiro e, finalmente,
Pinheiro, sendo o gentílico pinheirense.
O município está situado na Microrregião da Baixada Maranhense que formava, com parte
do Litoral Norte Ocidental do Estado, a Capitania de Cumã que foi reincorporada ao
patrimônio da Coroa Portuguesa, em 1754, pelo rei D. José I. Atualmente, tem uma área de
1.513 Km² onde vive uma população estimada em 78.000 habitantes (IBGE, 2010).

3.2

ASPECTOS GERAIS

Conforme Stella et al. (2011), o estado do Maranhão possui área superficial da ordem de
331.983,29 km², sendo o oitavo maior Estado brasileiro e o segundo do Nordeste em
extensão territorial (IBGE, 2002). Está localizado entre os paralelos 1°01‟ e 10°21‟ sul e os
meridianos 41°48‟ e 48°50‟ oeste. Ao norte limita-se com o Oceano Atlântico (639,5 km), ao
sul e sudoeste com o Tocantins (1.060 km), a oeste com o Pará (798 km) e a leste e
sudeste limita-se com o Piauí (1.365 km).
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Figura 1 - Mapa do Maranhão.
Fonte: Extraído de Google Maps, 2013.

O Estado possui cinco Mesorregiões Geográficas, subdivididas em 21 Microrregiões
Geográficas, onde estão inseridos seus 217 municípios, conforme mostra a Figura 3. Os
limites municipais foram estabelecidos com base na resolução IBGE N° 05 de 10 de outubro
de 2002. A composição das Mesorregiões Geográficas é detalhada na Erro! Fonte de
referência não encontrada. (IBGE, 2010).
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Figura 2 - Mapa de divisão das mesorregiões do Maranhão.
Fonte: IBGE, 2011.

Norte Maranhense (3) – composta por 60 municípios, agrupados em seis microrregiões:
Aglomeração Urbana de São Luís; Baixada Maranhense; Itapecuru Mirim; Lençóis
Maranhenses; Litoral Ocidental Maranhense; e Rosário;
Sul Maranhense (5) - composta por 19 municípios, agrupados em três microrregiões:
Chapadas das Mangabeiras; Gerais de Balsas; e Porto Franco;
Leste Maranhense (2) - composta por 44 municípios, agrupados em seis microrregiões:
Baixo Parnaíba Maranhense; Caxias; Chapadas do Alto Itapecuru; Chapadinha; Codó; e
Coelho Neto;
Oeste Maranhense (4) - composta por 52 municípios, agrupados em três microrregiões:
Gurupi; Imperatriz; e Pindaré;
Centro Maranhense (1) - composta por 42 municípios, agrupados em três microrregiões:
Alto Mearim e Grajaú; Médio Mearim; e Presidente Dutra.
O município de Pinheiro localiza-se na microrregião da Baixada Maranhense, mesorregião
do Norte Maranhense. O município tem 78.147 habitantes, segundo dados do IBGE de
2010, e área de 1.559 km².
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Figura 3 - Mapa de localização da Baixada Maranhense.
Fonte - IBGE, 2007.

A Baixada Maranhense abriga o maior conjunto de bacias lacustres do Nordeste, onde se
destacam os lagos Açú, Verde, Formoso, Carnaúba e Jatobá; extensos manguezais,
babaçuais, campos inundados e matas de galeria, uma rica fauna e flora, com destaque
para aves aquáticas e animais ameaçados de extinção como o peixe-boi marinho. O
complexo de lagos da Baixada Maranhense constitui uma região ecológica de distinta
importância no Estado e no Nordeste, não só como potencial hídrico, mas pelo papel
socioeconômico que representa para toda a população ribeirinha. No verão, somente no
Lago Açú, são pescados até 15 toneladas de peixes por dia e no Lago de Viana a produção
anual chega a 1000 toneladas (COSTA, 2013).
Outro conceito geográfico importante é o da Amazônia Legal, que abrange no Brasil
territórios, totais ou parciais de nove estados da federação. A porção maranhense da
Amazônia Legal abrange uma área equivalente a 80% da superfície territorial do Estado,
cerca de 264 mil km², e está situada a oeste do meridiano 44°W. Nesta área estão
localizados 188 municípios do Maranhão, de um total de 217 (STELLA et al. 2011).
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Figura 4 - Mapa da Amazônia Legal - Localização de Pinheiro/MA.
Fonte: Adaptado do Plano de ação para Prevenção e Controle do desmatamento e das queimadas no
estado do Maranhão, 2011.

Observa-se no mapa, que a baixada maranhense faz parte da chamada Amazônia Legal. A
Amazônia Legal foi instituída através de dispositivo de lei para fins de planejamento
econômico da região amazônica. Engloba os Estados da macrorregião Norte (Acre,
Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), e mais o Estado do Mato Grosso
(macrorregião Centro-Oeste), e parte do Maranhão, a oeste do meridiano de 44º
(macrorregião Nordeste) (STELLA et al. 2011).

3.2.1 SITUAÇÃO, LIMITES E EXTENSÃO
Enquanto “Baixada Maranhense” entende-se a região formada por grandes planícies baixas
que alagam na estação das chuvas, criando grandes lagos entre os meses de janeiro e
julho. Essa região se estende por mais de 20 mil quilômetros quadrados e abrange cerca de
vinte municípios, dentre os quais São Bento, Viana, Pinheiro, São Vicente Férrer, Arari,
Anajatuba, Pedro do Rosário, Peri Mirim, Bequimão, Palmeirândia entre outros (ARAGÃO,
2010).
O município de Pinheiro é banhado de norte a sul pelo rio Pericumã (ver Figura 5), principal
curso d'água da região, que serve de divisa entre Pinheiro e Palmeirândia, São Vicente de
Férrer, Viana, Peri-Mirim e Bequimão (VIEGAS, 2010).
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Figura 5 - Foto de satélite de Pinheiro/MA.
Fonte: Google Maps, 2013.
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O município de Pinheiro está Localizado na microrregião da Baixada Maranhense,
mesorregião do Norte Maranhense, conforme se observa na Figura 6.

Figura 6 - Localização de Pinheiro no Maranhão.
Fonte: Adaptado de IBGE, 2007.

Conforme se observa na Figura 7, Pinheiro faz limite com os municípios de Santa Helena,
Central do Maranhão, Pedro do Rosário, Presidente Sarney, Bequimão, Peri-Mirim,
Palmerândia, São Bento, e Mirinzal. Distante 335 km por via terrestre da capital São Luís (o
percurso dura em torno de seis horas), a principal via de acesso ao município é marítimo,
utilizando o ferry-boat, embarcação que atravessa a Baía de São Marcos em direção ao
povoado Cujupe, pertencente ao município de Alcântara. Após um trajeto de 17 km pelo
mar, completa-se a viagem com mais 78 km pela rodovia estadual MA-106 (ARAGÃO,
2010).
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Figura 7 - Mapa do limite municipal de Pinheiro/MA.
Fonte: Adaptado de IBGE, 2007.

3.2.2

CLIMA E HIDROGRAFIA

A temperatura do Estado do Maranhão apresenta médias térmicas anuais superiores a
22°C, devido a estar localizado na região Equatorial onde a temperatura do ar é
normalmente elevada e uniforme ao longo do ano. As temperaturas médias anuais mais
elevadas são, geralmente, registradas no centro-sul do Estado, especificamente nos
municípios de Loreto e Mirador, com aproximadamente 28,8 °C e 28,6 °C, porém alguns
fatores podem interferir neste comportamento, notadamente a altitude, a latitude, a
vegetação e a continentalidade (STELLA, 2011).
O estado do Maranhão possui dois tipos climáticos, o Úmido e Sub-úmido, que se divide em
quatro subtipos, Clima Úmido B2 e B1, Clima Sub-Úmido C2 e Clima Sub-Úmido Seco C1.
Sua temperatura é relativamente uniforme nos pontos cardeais, não se registrando nem
grandes máximas nem mínimas exageradas, temperaturas oscilando em torno de uma
média de 25°C a 27ºC (IMESC, 2007).
O norte do Estado do Maranhão localiza-se nas proximidades da linha do equador,
recebendo altos índices de radiação solar que se reflete nas altas medias térmicas do
estado, por volta de 22ºC. O Norte maranhense apresenta as maiores temperaturas do
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estado, devido à própria proximidade ao paralelo principal e ao relevo de planícies
(FEITOSA e TROVÃO, 2006).
A característica principal do clima da Baixada Maranhense, é a presença de dois períodos
distintos: um chuvoso e outro de estiagem, aparentando paisagens diferenciadas do local,
em função da sazonalidade.
Segundo Silva (2007), o município de Pinheiro apresenta clima quente e úmido, com duas
estações climáticas bem definidas: a estação de estiagem entre os meses de agosto e
dezembro e a estação chuvosa, de janeiro a julho com índices pluviométricos em torno de
2000 a 2400 mm/ano, com temperatura anual entre 26ºC a 32ºC e umidade relativa do ar
variando entre 79 e 82%.
O município de Pinheiro é drenado por dois rios de importância regional: o Turiaçu e o
Pericumã, ambos constituindo bacias secundárias do Estado do Maranhão. A bacia
hidrográfica do Pericumã tem abrangência de 10.800 km² de área. A cidade de Pinheiro é
banhada pelo rio Pericumã, que tem o pico máximo de cheia, no período de meados de
março a maio, e a cota mínima de outubro a novembro (SILVA, 2007). O mapa da
hidrografia do Município encontra-se na Figura 8.
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Figura 8 - Mapa de hidrografia do município de Pinheiro/MA.
Fonte: Adaptado de IBGE, 2007.

3.2.3

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SOLOS

A posição intracratônica do “Meio Norte” (Maranhão/Piauí) favorece a formação de uma
estrutura geológica sedimentar, constituindo vasta bacia cuja gênese está ligada às
transgressões e regressões marinhas, combinadas com movimentos subsidentes e
arqueamentos ocorridos do começo do Paleozóico ao final do Mesozóico. Durante os
movimentos negativos eram depositados sedimentos marinhos acumulando-se arenitos,
folhelhos e calcário, enquanto que durante os movimentos epirogênicos positivos
depositaram-se sedimentos basálticos de origem continental (IMESC, 2007).
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As terras da Baixada Maranhense são inundáveis, caracterizadas por campos, matas de
galeria, manguezais e bacias lacustres. Solos argilosos pouco consolidados com grande
capacidade de retenção de água, nos estuários, os manguezais ocorrem penetrando os
igarapés, por entre os campos, até onde existe influência das marés. Na época das chuvas,
entre dezembro e junho, os campos baixos ficam alagados restando “ilhas” de terra firme e
uma área de campos em terreno um pouco elevado, o “teso”. Área predominantemente
rural, basicamente ocupada por atividades agrícolas, pesqueira e exploração mineral de
barro e areia (COSTA, 2013).
Geologicamente, a Baixada Maranhense é constituída por rochas sedimentares, decorrente
da erosão de áreas cratônicas. As formações geológicas que compreendem a área de
estudo são:
Formação Itapecuru: Cretáceo Inferior, que ocupa a metade do território do estado, sendo
constituída de arenitos finos, avermelhados e róseos, cinza, geralmente com estratificação
horizontal (SILVA, 2007).
Grupo Barreiras: Período Terciário pertencente à Era Cenozóica, formada por
conglomerados, cascalhos, areias, siltes e argilas de cores variadas de coloração
avermelhada, creme amarelado, com granulação variando de fina e media, a matriz é
argilosa caulinita, com cimento argila-ferruginosa, às vezes silicoso. Os sedimentos da
Formação (ou série) Barreiras são mal selecionados, pouco classificados e compactados, de
fácil erosão, ou seja, desmoronam com muita facilidade (SILVA, 2007).
Conforme o mesmo autor, também são encontrados sedimentos inconsolidados, de idade
Quaternária, que ocorrem na região preenchendo as partes topográficas mais baixas e
planas, possuindo cobertura vegetal uniforme. De origem fluvial e lacustre, (Holocênico
muito recente) sendo representado pelos depósitos aluvionares nas áreas dos campos de
Pinheiro, Planícies Fluviolacustres periodicamente inundáveis, estuários e mangues.
Geomorfologicamente, a área insere-se na zona de planície da Baixada Maranhense cujo
relevo ora apresenta-se caracterizado por topografia plana, ora com formas tabulares
suavizadas tendo pequenas ondulações. Em todo o município de Pinheiro a variação de
altitude é pequena. O sítio urbano de Pinheiro localiza-se sobre uma superfície residual de
forma tabular e subtabular, com colinas de baixa declividade, e ao longo do rio Pericumã,
desenvolvem-se os campos inundáveis durante toda a estação chuvosa, formando
pequenas ilhas fluviais/tesos (VIEGAS, 2010).
De acordo com Carvalho Filho (2011) apud (Stella et al., 2011), as principais classes de
solos encontrados no Estado do Maranhão que expressam maior importância, do ponto de
vista socioeconômico são:
• Latossolo Amarelo (33,87%),
• Plintossolo Argilúvico (13,67%),
• Argissolo Vermelho-Amarelo (9,54%),
• Argissolo Vermelho-Amarelo petroplíntico (9,22%),
• Neossolos Quartzarênicos (8,84%),
• Neossolos Litólicos (6,98%), e
• Luvissolo Crômico (6,70%).
Silva (2007), cita que os solos encontrados na região de Pinheiro, são do tipo “laterita
hidromófico”, pouco profundos, mal drenados, geralmente com restrições ao uso agrícola
devido a problemas de inundações. São encontrados plintossolo, podzólico acinzentado,
podzólico vermelho e amarelo. Aparecem em manchas isoladas ou em associação com
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solos arenosos e latossolos com baixa drenagem, baixa fertilidade natural e pouca
capacidade de retenção de umidade.

3.2.4

COBERTURA VEGETAL

A vegetação do Maranhão reflete o caráter transicional entre o clima semi-árido da Região
Nordeste e os climas úmidos e sub-úmidos da Região Norte do país. Na vegetação
maranhense destacam-se as áreas de florestas ombrófilas densa e aberta, cerrado,
manguezal, campos inundáveis, dunas e restingas (FEITOSA & TROVÃO, 2006).
No que se refere à Baixada Maranhense, essa região tem características fisiográficas
marcantes como terras baixas, planas, inundáveis, expressa por campo, mata galeria,
manguezais e bacias lacustres. Na época das chuvas, de dezembro a julho, os campos
baixos ficam alagados, restando apenas algumas ilhas, destacando-se na vegetação a
gameleira, imbaúba e o babaçu. Nas ilhas flutuantes encontram-se buritis, aningas,
embaúba e outras (ABREU et al. 2012).
A formação vegetal que abrange a área do município de Pinheiro é parte da Floresta
Ombrófila densa, conhecida na área como “Matas”, evidenciando testemunhos da Floresta
Amazônica já em regime de transição. Seguindo um roteiro na direção Norte-Sul, as
formações vegetais do município de Pinheiro, possuem os seguintes estratos: Manguezais
que margeiam o vale do rio Pericumã, no baixo curso entre a barragem e a foz, na baia de
Cumã. Apesar da construção da barragem, restam pequenos pontos dessa vegetação, à
montante, evidenciando a cobertura existente antes da construção, pois a área sofria
influência direta das correntes de maré, cujo solo do ainda apresenta características de
ambiente salino (VIEGAS et al. 2010).
Campos inundáveis, que se incidem por toda a planície de inundação dos lagos e dos
canais fluviais. E mosaicos de florestas abertas e vegetação degradada com babaçuais em
toda extensão a oeste onde se encontram as áreas relativamente mais altas até os limites
da floresta amazônica. A cobertura vegetal da área ao longo do município de Pinheiro vem
sofrendo alterações devido à ação antrópica, fazendo com isso a descaracterização da
paisagem natural, formando vegetações secundárias denominadas de capoeiras. Essa
descaracterização é provocada pela exploração de espécies vegetais e da atividade
agropecuária itinerante (SILVA, 2007).

3.2.5

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA

3.2.5.1 Município de Pinheiro
O município de Pinheiro – MA está inserido na região da Baixada Maranhense, onde atua
como centro econômico e de foco de atração para investimentos comerciais, agrícolas e
pecuários. Limita-se ao norte, com os municípios de Santa Helena e Central, ao Sul com
Pedro do Rosário e Presidente Sarney; ao leste com Bequimão, Perimirim, Palmerândia e
São Bento e, a oeste, com Presidente Sarney e Santa Helena. Com acesso pela Rodovia
MA 106 e MA 006, dista 333 quilômetros da capital do Maranhão, São Luís. (UEMA, 2012).
A população de Pinheiro é de 78.162 habitantes, distribuída em uma área de 1.512,682 km².
Do total populacional, 59,5% é urbana, correspondendo a 46.506,39 habitantes. Já a
população rural é de 31.655,61 habitantes, o correspondente a 40,5% do total. (IBGE,
2012). Possui dois distritos – Pinheiro e Roque e conta com bairros e mais a área central,
com predomínio de edificações uni familiares horizontais, característica urbana de
municípios de porte do interior do Maranhão.
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A Figura 9, apresentada a seguir, indica a localização do município no estado.

Figura 9 - Localização do município.
Fonte: Extraído de imagens disponíveis em http://www.google.com.br

3.2.5.1.1 Dinâmica Populacional
De acordo com os dados disponíveis dos Censos Demográficos realizados pelo IBGE, a
evolução da população de Pinheiro - MA tem se caracterizado por uma tendência ao
crescimento. Conforme demonstram os dados da Tabela 1, apresentada em seguida, a
população total entre 2000 e 2010, sendo que de 1991 a 2000, o município apresentou uma
taxa média de crescimento anual de 1,30%.
Tabela 1 - Pinheiro: População Residente, 2000 – 2010.
Anos
Urbana
Rural
2000
38.186
29.844
2010
46.487
31.675
Fonte: IBGE (2010).

Total
68.030
78.162

O recenseamento de 2000 apontou a existência de 68.030 habitantes no município quando
se mostrou que pouco mais de 43,9% dessa população estar residindo na zona rural, sendo
o grau de urbanização de 56,13%. O crescimento populacional no período de 2000 a 2010
foi de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social de 1,40% ao ano. Essa taxa foi
inferior à registrada no Estado do Maranhão (1,54% a.a), mas superior à taxa apresentada
pela Região Nordeste (1,08%). Essa elevação do grau de urbanização explica-se não só
pelo crescimento da população residente no núcleo urbano municipal, mas principalmente
pelo decréscimo da participação da população rural no total.
Em 2000, a população do município era composta por 34.632 (50,91%) mulheres e 33.398
(49,09%) homens. Em 2010, essa proporção era a seguinte: mulheres, 40.083 (51,28%) e
homens, 38.079 (48,72%).
A densidade demográfica local passou a ser de pouco mais do que 51,66 habitantes por km²
em 2010. Ao comparar a densidade demográfica do município com a do estado do
Maranhão (19,81 em 2010), verifica-se que ela é elevada.
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Em relação à distribuição da população municipal de Pinheiro segundo sua ocupação
econômica pode-se dizer que a principal fonte de ocupação dos moradores do município é o
setor Terciário. Notadamente o de comércio, que sozinho responde por de 1.627 postos de
trabalho, seguido pelo setor de Administração Pública com 1.516 postos em 2010.
Somados, estes dois setores representam 79% do tal de empregos formais no município em
2010.
Outros indicadores do mercado de trabalho local, baseados no Censo Demográfico de 2010
do IBGE, indicam que a PEA ocupada é de 32.901 pessoas. Já o número de pessoas não
economicamente ativas é bem significativo no município. São 11.779 homens e 18.816
mulheres, totalizando pessoas 30.595 pessoas.
Outro fator que deve ser considerado é a quantidade de jovens e jovens adultos
empregados no município: são 4.885 pessoas com idade entre 20 e 24 anos ativas em
Pinheiro. Essa faixa etária corresponde a 14,8% da PEA (IBGE, 2010).

3.2.5.1.2 Condições de Vida da população
De acordo com os dados apresentados pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD sobre o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, a qualidade
de vida em Pinheiro elevou-se no período de 1991 a 2000. A Tabela 2, apresentada em
seguida, ilustra a evolução deste índice no período.
Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio
desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do Brasil,
Pinheiro apresenta uma situação mediana: ocupa a 3.957ª posição, sendo que 1.550
municípios (28,1%) estão em situação pior ou igual e 3.956 municípios (71,9%) estão em
uma situação melhor.
Tabela 2 - Evolução do índice de Desenvolvimento humano em Pinheiro (1991 a 2000).
Município
Pinheiro

IDH

IDH - Renda

IDH - Longevidade

IDH - Educação

1991

2000

1991

2000

1991

2000

1991

2000

0,548

0,639

0,453

0,513

0,537

0,627

0,653

0,777

Fonte: PNUD (2013).

É importante considerar que, de acordo com o Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC (2010), o índice de desenvolvimento municipal
de Pinheiro é de 0,458. Comparado a outros municípios do Maranhão, o município de
Pinheiro ocupava a 18ª posição no ranking estadual 2010.
De acordo com o perfil traçado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome - MDS (2011), a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais no município
era de 16,4% em 2010. Na área urbana, a taxa era de 10,8 % e na zona rural era de 25%.
Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 6,6%. Considerando-se
os dados do Censo Demográfico de 2000 do IBGE, constata-se que a taxa de analfabetismo
é inferior para a população com mais de 10 anos. Este fato pode ser demonstrado pela taxa
de alfabetização do município para o período.
Em 2009 Pinheiro contava com 127 escolas atendendo aos níveis de ensino pré-escolar,
sendo 114 da rede pública municipal. 130 escolas de ensino fundamental e 20 do ensino
médio. Essa estrutura atendeu no ano de 2009 a um total de 16.151 alunos do ensino
fundamental (1ª a 8ª séries), 4.763 crianças na pré-escola e a 5.532 alunos do ensino
médio. No total, foram atendidos 26.446 estudantes entre crianças, adolescentes e adultos,
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ou o equivalente a 33,8% da população total do município (dados elaborados a partir do
Censo Escolar de 2002, do Ministério da Educação).
Os dados que tratam da existência de instituições de ensino revelam a existência de 4
estabelecimentos de ensino superior: Universidade Federal do Maranhão UFMA Campus
Pinheiro; Universidade Estadual do Maranhão – UEMA Campus Pinheiro; O Instituto Federal
do Maranhão – Campus Pinheiro e uma Instituição Particular.
Avaliando a desigualdade de rendimentos em Pinheiro, segundo dados do Mapa de Pobreza
e Desigualdade para os municípios brasileiros, pode-se constatar que a desigualdade social
no município, medida pelo Índice de Gini local era de 0,41 para o ano de 2003. Comparando
esse último indicador com os dos municípios vizinhos de Santa Helena (0,39), Pedro do
Rosário (0,36), Presidente Sarney (0,37); Bequimão (), Peri mirim (0,38), Palmerândia (0,38)
e São Bento (0,41), nota-se que a situação do município é igual ou melhor. Quanto à
população em níveis de extrema pobreza, o diagnóstico do MDS (2011) revela que 22,4%
da população está na extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (39,2%) da
população na extrema pobreza na área rural contra (11%) % na área urbana.
Em relação à oferta de serviços e equipamentos de saúde, a Tabela 3, apresentada em
seguida, revela o estado atual do município de Pinheiro.
Em relação aos equipamentos de saúde existentes em Pinheiro, os dados do Ministério da
Saúde de 2013 revelam que o município conta com 174 agentes comunitários de saúde,
cobrindo 100% da população. Outro dispositivo é o Programa Saúde Família – PSF.
Pinheiro conta com 19 equipes de PSF, cobrindo 83,11 % da população no período. Possui
39 estabelecimentos com atendimento ambulatorial (IBGE, 2010) e Ministério da Saúde
(2013).
Tabela 3 - Pinheiro: número de estabelecimentos e equipamentos de saúde, 2009.
Descrição
Número
Número de Estabelecimentos de Saúde
30
Número de Estabelecimentos de Saúde Públicos
26
Número de Estabelecimentos de Saúde Privados
4
Número de Estabelecimentos de Saúde que atendem pelo SUS
26
Número de Estabelecimentos de Saúde com internação total
0
Número de Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia total
3
Número de Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde
119
Número de Eletrocardiógrafos
3
Número de Equipamentos de Raio X até 100mA
2
Número de Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total
27
Número de Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com
atendimento odontológico com dentista
15
Número de Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial
25
Número de Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação
2
Fonte: IBGE (2009).

No intuito de atender à população com a oferta de especialidades médicas, serviços e
exames não disponíveis na localidade, alguns municípios brasileiros participam de
Consórcio intermunicipal, fato não registrado para Pinheiro.
Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, os dados do Censo Demográfico de
2010 demonstram que o acesso era de 40% dos domicílios particulares permanentes.
50,7% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado no município.
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Em relação ao setor de energia elétrica, dados do MDS e IBGE (2010), revelam que o
fornecimento é realizado em praticamente todos os domicílios.
Em relação à gestão dos resíduos sólidos em Pinheiro, os dados do IBGE(2010) revelam
que 53,5% dos domicílios têm o seu lixo coletado por serviço municipal de limpeza. A coleta
é realizada de modo regular.
No tocante ao turismo, os habitantes e os visitantes contam com o Rio Pericumã –
importante rio da baixada maranhense, passando por vários municípios e está localizado na
zona rural de Pinheiro. A atividade de turismo ainda não parece se constituir como uma
indústria com dinâmica própria no município. O setor é caracterizado pela comemoração de
datas festivas, tais como, Carnaval; Tambor de Crioula de Zé Macaco (11 a 13 de maio);
Festa Junina (20 a 30 de junho); Pinheiro Forró Fest (junho), Festa de Santo Inácio (Ultima
semana de julho); Aniversário da Cidade (3 de setembro) e Desfile de 7 de setembro, com a
presença de todas as escolas.

3.2.5.2 Estrutura Produtiva e Uso e Ocupação do Solo
A análise da estrutura produtiva do município demonstra que a base da economia
concentra-se basicamente nas atividades dos Setores Terciário (principalmente o Setor de
Serviços, que corresponde a 73,2% do total) e agricultura.
De acordo com dados do Censo Demográfico e o panorama municipal traçado pelo MDS
(2010), o setor secundário não acompanhou o comportamento do estado de Maranhão. O
desempenho de Pinheiro para o setor industrial passou de 8,1% do PIB em 2005 para 9,0%
em 2009, enquanto a participação do mesmo setor no total do produto do Estado decresceu
de 15,5% em 2005 para 13,9% em 2009.
Outro indicador importante da estruturação das atividades produtivas ao nível local é a
evolução do Produto Interno Bruto por setores de atividade econômica. A comparação entre
a participação de cada setor no PIB de Pinheiro e Maranhão é apresentada na Tabela 4, em
seguida. Nota-se que houve um crescimento de cada setor mais expressivo que do Estado.
Tabela 4 - Taxas de crescimento da participação do PIB nominal por Setor Econômico no Município
de Pinheiro e no Maranhão, no período de 2005 a 2009 (em %).
Setor
Agricultura
Indústria
Serviços
Impostos
Localidade
Maranhão
47,2
40,9
65,0
53,7
Pinheiro
0,6
102,5
102,3
124,6
Fonte: Elaborado com dados IMESC (2011) e IBGE (2010).

De acordo com IMESC e IBGE (2010) o PIB municipal total em milhões de Reais, passou de
R$ 174,9 milhões em 2005 para R$ 316,4 milhões em 2009, apresentando crescimento de
80,9%. Enquanto que para o Estado do Maranhão esse crescimento foi de 57,3%. Já a
participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,69% para
0,79% no mesmo período.
No setor agropecuário ocorreu um aumento do valor adicionado no período de 2002 a 2006
de R$ 19.568 milhões para R$ 33.119 milhões. Ocorreu o crescimento do PIB agropecuário,
mas uma queda na participação no total municipal de 18,02% para 17,16%. (IMESC, 2008).
No caso do Setor Secundário, ocorreu uma elevação do valor adicionado de R$ 9.183
milhões em 2002 para R$ 18.009 milhões. A participação do setor no total municipal variou
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de 8,46% para 9,33%. Já o setor Serviços, apresentou uma evolução de R$ 79.825 milhões
em 2002 para R$ 141.892 milhões em 2006.
Em relação à ocupação do solo, os dados de 2006 demonstram que no município de
Pinheiro predominam os estabelecimentos com produção voltada para as lavouras
temporárias. Segundo dados do IBGE(2010), estes representam uma área de 21.407 ha. As
áreas de mata e florestas, excluídas áreas de proteção permanente e sistemas agro
florestais utilizam 5.867 ha.
De acordo com dados do IBGE, 2011, o setor agrícola é caracterizado pela produção de
lavouras temporárias (Arroz, cana-de-açúcar, feijão, melancia e milho) e permanentes
(Banana, castanha de caju, limão e manga). Sendo que a maior parte dessas lavouras é
desenvolvida por agricultores familiares. A produção é voltada para auto-consumo e venda
do excedente. Em relação às culturas temporárias, em 2010 destacou-se o cultivo de arroz
em casca, com 1.563 hectares plantados e colhidos, com uma produção de 1.669 toneladas.
Neste período destacaram-se também os cultivos de milho e feijão.
Os dados da pecuária municipal indicam a existência de rebanhos numerosos de bovinos e
galináceos, o que se associa com uma prática de criação para a produção de leite e ovos.
Os dados do IBGE para 2011 revelam um rebanho de 33.390 bovinos e 23.669 suínos. Para
galináceos o número é ainda mais expressivo, com um rebanho de 77.983 cabeças, com a
produção de 89.000 dúzias de ovos no período.
A produção de origem animal evoluiu da forma como demonstrado na Tabela 5,
apresentada em seguida. O aumento da produção de leite é de 62,4%. A produção de ovos
cresceu 41,3%.
Tabela 5 - Pinheiro: produção de origem animal (2004/2011).
Produção

Produto
Leite de Vaca (mil litros)
Ovos (mil dúzias)
Fonte: IBGE (2010).

2004
553
63

2011
898
89

O uso urbano do solo pode ser depreendido da análise dos dados apresentados
anteriormente, ele é voltado para o setor de prestação de serviços e comércio.
Os principais meios de comunicação existentes em Pinheiro são rádios, televisão e mídia
impressa. O jornal local é o Pericumã Notícias. Em relação à televisão, são captadas as
transmissões das principais redes nacionais de televisão, além da TV por assinatura.
Encontra-se instalada agência postal e postal telegráfica da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos – ECT e os serviços de telefonia móvel são prestados pela OI, TIM, Vivo e
Claro.
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4

DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO
4.1

TIPOS DE RESIDUOS

O Diagnóstico dos resíduos sólidos de Pinheiro/MA, compreende a avaliação de todos os
resíduos conforme a tipologia descrita abaixo:
 domiciliares e comerciais;
 limpeza pública (varrição e poda);
 saúde;
 construção civil;
 logística reversa;
 transportes;
 mineração;
 agrossilvopastoril Orgânico;
 agrossilvopastoril Inorgânico

4.1.1

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - RSD, (COLETA DOMICILIAR/COMERCIAL)

O sistema de limpeza urbana no município de Pinheiro/MA é vinculado à Secretaria de
Infraestrutura e Obras, sendo todos os serviços de limpeza urbana realizados pela própria
Prefeitura, com funcionários próprios. Segundo informações levantadas junto a Secretaria, o
serviço de coleta regular destes resíduos atende 80 % dos domicílios da sede do município.
Não existem favelas no município.

Figura 10 - Mapa da área central de Pinheiro.

O município se divide em: município sede e distritos/povoados.
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Figura 11 - Vista da Avenida principal de Pinheiro e a da Praça da Matriz.

4.1.2

RESÍDUOS DA LIMPEZA PÚBLICA

O município de Pinheiro apresenta em sua grande maioria, uma malha urbana, na sede, de
pavimento asfáltico (aproximadamente 36 km), e em outros locais, massa asfáltica (brita).
Segundo PINTO, (I&T Gestão de Resíduos - 2011), a manutenção de áreas verdes urbanas
conjuga muitas tarefas de diferentes abordagens em nome do bem estar e do lazer para o
usuário. Do ponto de vista do mobiliário há o cuidado com a preservação dos materiais em
termos de estrutura e acabamento; os equipamentos de iluminação requerem permanentes
vistorias para, em nome da segurança da visita noturna, ganhe mais visitadores e no tocante
aos resíduos os investimentos em pessoal e serviços são quase diários.
A varrição desses logradouros, juntamente com a manutenção da população vegetal, é
primordial para que o recinto seja encarado como destino de visita constante e diversificado,
fazendo que o equipamento de lazer tenha vida.
As podas seguem um regime de periodicidade condizente com as espécies, que nessas
ações agudas de manutenção perfazem um volume extra, diferente do serviço cotidiano,
com geração de resíduos verdes. Dividir com o administrador público, a responsabilidade de
manter agradável e seguro esse espaço de repouso e lazer, pode gerar iniciativas de
interesse comum, exigindo parcela de investimento proporcionalmente pequena diante do
ganho na imagem do parceiro privado que se envolva nesse tipo de iniciativa (I&T Gestão
de Resíduos - 2011).

4.1.2.1 Varrição
O horário das equipes de varrição, iniciam as atividades entre 4 e 5 horas da manhã no
primeiro turno e entre 3 e 4 horas da tarde, até ás 8 horas da noite.
Os equipamentos utilizados pela equipe de garis são: 1 carrinho (mão), vassouras, pás de
lixo, a coleta é realizada pelo trator caçamba que recolhe o resíduo, nos pontos de
confinamento nas ruas e praças da cidade.
Os Garis partem da Secretaria de Infraestruturas e Obras para as atividades diárias.
A varrição da Av. Principal e das ruas paralelas, é efetuada de segunda a sábado. Os garis
da varrição não utilizam EPI's.
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Não existem coletores leves instalados no município.

Figura 12 - Varrição em logradouros públicos.

Apresenta-se no município, alguns locais com grande concentração de pessoas
diariamente, nestes locais há diariamente uma equipe de garis, para manterem a limpeza
pública. Abaixo a relação dos locais (praças, monumentos, feiras...) apresentados na Tabela
6.
Tabela 6 - Locais e n° de funcionários envolvidos na limpeza publica
LOCAL
N° DE FUNCIONÁRIOS
Praça da Mariz
02
Obelisco ao Banco do Brasil
05
Praça do Centenário
05
Praça São José
04
Beiradão e Praça dos Moraes
06
Parque do Povão/ Praça da
04
Liga/Praça Sana Luzia
Praça São Benedito/ Praça
04
Pedro Lobato
Parque do Babaçú/ Cohab/João
04
Castelo
Feira Manoel Tucura
01
Total
35

PERIODICIDADE
Segunda a Sábado
Segunda a Sábado
Segunda a Sábado
Segunda a Sábado
Segunda a Sábado
Segunda a Sábado
Segunda a Sábado
Segunda a Sábado
Segunda a Sábado

Encontram-se trabalhando diariamente vendedores ambulantes próximos a Feira Municipal
(rua Granal), sendo que todo resíduo gerado é coletado pela equipe de limpeza pública da
Prefeitura.
A média de idade dos (as) garis da varrição, é de 40 anos de idade.
4.1.2.2 Capina e Poda
Atualmente a Prefeitura contratou uma empresa para fazer a limpeza da jardinagem das
praças e jardins do município.
O serviço de poda no município é realizado de 6 em 6 meses, porém, em períodos
chuvosos, realiza-se no prazo de 30 dias.
A Capina/Poda está sendo realizada desde o início do mês de maio no município.
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Os garis utilizam botas, no entanto não se utilizam de luvas e máscaras.

Figura 13 - Capina realizada no município.

A capina mecânica conta com 3 equipes com 4 trabalhadores (2 cortam e 2 juntam o
material), trabalham com 6 roçadeiras para realização de todo o serviço.
A capina manual conta com 3 equipes de 4 pessoas. Todo material coletado é direcionado
ao lixão.
A capina é realizada de segunda a sábado, nos passeios das residências e nos locais
apontados com necessidade.
A limpeza das praças públicas são realizadas de segunda a sábado, com a varrição, poda e
capina
A Limpeza de rios e córregos é executada de acordo com a necessidade ou a demanda.
A Prefeitura não realiza a limpeza dos lotes vagos no município, sendo responsabilidade do
proprietário.
Segundo os dados do SNIS/2010 (sistema nacional de informação sobre saneamento), o
serviço de capina/poda no município, é do tipo manual.

4.1.3

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO – RCD

"A gestão e manejo de resíduos da construção e demolição estão disciplinados, desde
2002, pela Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. As
legislações recentes, que regram o saneamento básico e definem a política nacional
para os resíduos sólidos incorporaram as diretrizes gerais desta resolução e posicionam
suas definições no que tange o saneamento e gestão do conjunto dos resíduos".
(CONAMA/2002)
Os resíduos da Construção e Demolição gerados no município, são em grande parte
reutilizados pelos moradores, seja para calçamento das ruas, ou mesmo para aterro de
terrenos alagados.
Existem caçambas estacionárias para a coleta de resíduos nas feiras do município.
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A Prefeitura planeja colocar caçambas estacionárias ao longo das avenidas, com grande
concentração, para a disposição por parte da população dos resíduos da construção civil.
Existem em alguns pontos da cidade lançamento clandestinos de resíduos da construção e
demolição - RCD, juntamente com materiais de poda, com uma concentração maior nas
periferias e população ribeirinhas, como se pode observar na Figura 14.

Figura 14 - Disposição inadequada de resíduos da Construção civil e Demolição.

4.1.4

RESÍDUOS VOLUMOSOS

"O aumento na geração dos resíduos volumosos tem sido alimentada, em grande
medida, pelas campanhas agressivas de propaganda e marketing dos grandes
varejistas, que de forma cíclica, ao longo do ano, invadem os meios de comunicação
com ofertas nas datas festivas, e conjuntamente, pela má qualidade dos produtos
oferecidos". (I&T Gestão de Resíduos)
No município de Pinheiro os resíduos volumosos gerados nas residências e comércio em
geral, são encaminhados para o "lixão" do município. Visto que grande parte da população
coloca estes resíduos defronte as residências/comércios e a Prefeitura Municipal, realiza a
coleta. Não há cobrança por este tipo de serviço.
4.1.5

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

"Os resíduos de serviços de saúde são gerados por todos os serviços que constam na
Resolução RDC 306/2004 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e Portaria CVS nº
21, de 10/09/2008, tais como: hospitais, pronto socorros, unidades de saúde e clínicas
médicas/odontológicas".
Não existe coleta diferenciada dos resíduos provenientes do serviço de saúde.O veículo da
coleta domiciliar/comercial parte do pátio de Infraestrutura e obras a partir das 07:00 horas,
e realiza a coleta também dos resíduos hospitalares e de descarregando este resíduo no
lixão municipal.
O hospital Regional Dr. Antenor de Abreu, possui lixeiras espalhadas em seus setores, os
resíduos são todos misturados e acondicionados em sacos de lixo “preto” , conforme
apresentado na Figura 15.
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Figura 15 - Lixeiras do hospital.

Os materiais perfuro cortantes, são depositados em caixas especiais “Sharp Box", porém
existe o hábito para reaproveitamento das caixas, os resíduos são colocados em sacos para
coleta e levados até o local da coleta de lixo no hospital.

Figura 16 - Disposição resíduos perfuro cortantes no hospital.

Na área externa do hospital os resíduos são acondicionados em um local ao fundo, para
posterior coleta, realizado juntamente com a coleta domiciliar e comercial, sem que haja
separação.

Figura 17 - Local de acondicionamento dos resíduos, no hospital.
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4.1.6

RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA

Conforme SOUZA al. 2009, o termo logística reversa não possui uma definição „universal‟. É
considerado bastante apropriado o conceito apresentado pelo Reverse Logistics Executive
Council (RLEC), que define a logística reversa como:
Processo do planejamento, implementação e controle da eficiência e custo do fluxo de
matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e as informações
correlacionadas do ponto do consumo ao ponto de origem com o propósito de recapturar
valor ou para uma disposição apropriada. (RLEC, 2004)
As atividades de logística reversa variam desde a simples revenda de um produto até
processos que abrangem inúmeras etapas como: coleta, inspeção, separação, levando a
uma remanufatura ou reciclagem. A logística reversa envolve todas as operações
relacionadas à reutilização de produtos e materiais, na busca de uma recuperação
sustentável. Como procedimento logístico, trata-se também do fluxo de materiais que
retornam por algum motivo – devolução de clientes retorna de embalagens, retorno de
produtos e/ou materiais para atender à legislação etc. A logística reversa não trata apenas
do fluxo físico de produtos, mas também de todas as informações envolvidas nesse
processo.
Hoje, as definições de logística reversa dependem da companhia, ou do segmento da
indústria que define esse conceito.
Nas últimas décadas, a atenção dada à logística reversa cresceu bastante pelos mais
variados motivos. Inicialmente a atenção a ela provinha de preocupações com meio
ambiente e reciclagem, e com o passar do tempo, razões econômicas expressas pela
competição e pelo marketing tornaram-se grandes responsáveis pelo desenvolvimento da
logística reversa. O aumento de retornos pode ser facilmente notado em indústrias,
processos de recall, termos de garantia, serviços de retorno, descarte adequado ao final da
vida útil, e assim por diante (SOUZA al.2009).
A tipologia dos resíduos da logística reversa obrigatória
Os resíduos de logística reversa obrigatória são: Eletroeletrônicos, Pneus, Pilhas, Baterias,
Embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos, Lâmpadas fluorescentes.
Segundo REIDLER et. al. (2007), logo antes da grande explosão da indústria eletrônica, na
década de 80, utilizava-se, para uso doméstico, na grande maioria das vezes, as baterias
em forma de bastonetes de vários tamanhos, principalmente as de zinco-carvão. Devido ao
surgimento de uma série de novos equipamentos movidos à bateria, como aparelhos de
surdez, ferramentas elétricas sem fio, máquinas fotográficas, microcomputadores portáteis,
apareceram novos tipos de pilhas e baterias: baterias do tipo botão, do tipo cassete, do tipo
fixa e acoplada ao aparelho, entre outros.
Abaixo a descrição dos principais tipos de pilhas e baterias segundo REIDLER et. al. (2007).
4.1.6.1 Pilhas e Baterias
 Baterias Automotivas
 Baterias Industriais
 Baterias de Telefonia Celular
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Hoje existem mais aparelhos celulares que habitantes, segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, informou que no Brasil tem 123,87 celulares para cada cem
habitantes (2012).
Com a grande dificuldade de controle sobre os descartes junto aos resíduos domiciliares, é
necessário que se realize uma campanha de educação ambiental com a população,
considerando as características tóxicas e poluidoras dessa tipologia, e, concomitantemente,
tratá-los e dispô-los como resíduos Classe I. Hoje há empresas especializadas na
reciclagem desses produtos.
Não existem postos de coleta de pilhas e baterias instaladas no município. Os resíduos
gerado é disposto juntamente com o lixo gerado e coletado das residências/comercio.

4.1.6.2 Lâmpadas Fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e luz mista
Segundo dados do Instituto de Artes da Unicamp-SP (2012), existem alguns tipos de
lâmpadas, tais como:
 Lâmpadas fluorescentes compactas
 Lâmpadas fluorescentes Tubulares
 Lâmpadas de descarga de vapor sódio, alta pressão
 Lâmpadas de descarga de vapor de sódio, baixa pressão
 Lâmpadas de descarga de vapor mercúrio
 Lâmpadas de luz mista
Não existe coleta diferenciada de lâmpadas fluorescentes município. Todo o resíduo gerado
é disposto juntamente com o lixo residências/comércio.
4.1.6.3 Pneus
No Brasil, as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a
coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis
(Resolução CONAMA nº 416/09). Podemos afirmar ser essa a Logística Reversa da
indústria do pneu no País. Hoje há empresas especializadas na reciclagem desses
produtos.
No município de Pinheiro, não existe coleta especial para pneus, porém no lixão, os
catadores separam para comercialização. Compradores, que adquirem os pneus, separando
os que estão em melhores condições. Existe a possibilidade de que estes pneus sejam
utilizados para recauchutagem.
Segundo dados disponíveis no site da Reciclanip (2010), o estado do Maranhão conta com
8 municípios com coleta de pneus.
Em São Luís, encontra-se instalado posto de coleta de pneus, segundo a Reciclanip (2010).
4.1.6.4 Óleos Lubrificantes, seus resíduos e embalagens
Segundo SILVA et. al. 2011, óleos lubrificantes, sintéticos ou não, são derivados de
petróleo, apresentam alta viscosidade e longas cadeias de hidrocarbonetos alifáticos e
aromáticos empregados em fins automotivos ou industriais, que após o período de uso
recomendado pelos fabricantes dos equipamentos, deterioram-se parcialmente, formando
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compostos oxigenados (ácidos orgânicos e cetonas), compostos aromáticos polinucleares
de viscosidade elevada (e potencialmente carcinogênicos), resinas e lacas.
Além dos produtos de degradação do óleo básico, estão presentes no óleo usado os
aditivos que foram acrescidos ao básico no processo de formulação de lubrificantes, e que
ainda não foram consumidos, e também metais de desgaste dos motores e das máquinas
lubrificadas e contaminantes diversos, tais como água, combustível, poeira e outras
impurezas. O óleo lubrificante usado pode ainda conter produtos químicos que, por vezes,
são inescrupulosamente adicionados ao óleo e seus contaminantes característicos.
O artigo dois da Resolução n. 362/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)
estabelece alguns conceitos para os óleos lubrificantes:
(I) óleo lubrificante básico: principal constituinte do óleo lubrificante acabado, que atenda a
legislação pertinente; (II) óleo lubrificante acabado: produto formulado a partir de óleos
lubrificantes básicos, podendo conter aditivos e (III) óleo lubrificante usado ou contaminado:
óleo lubrificante acabado que, em decorrência do seu uso normal ou por motivo de
contaminação, tenha se tornado inadequado à sua finalidade original.
Não foi observada a coleta de embalagens de óleo lubrificante no município.
4.1.6.5 Produtos Eletroeletrônicos e seus componentes
Conforme NATUME-2011, em meio à grande quantidade de resíduos sólidos gerados, um
tipo específico merece um foco especial pela sua característica de periculosidade ao meio
ambiente, que são os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, também
denominados Resíduos Eletroeletrônicos (REE's), Resíduos Tecnológicos, e resíduos ou
popularmente lixo eletrônico.
“Lixo eletrônico é o nome dado aos resíduos da rápida obsolescência de equipamentos
eletrônicos, que incluem computadores e eletrodomésticos, entre outros dispositivos. Tais
resíduos, descartados em lixões, constituem se num sério risco para o meio ambiente, pois
possuem em sua composição metais pesados altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio,
berílio e chumbo. Em contato com o solo estes metais contaminam o lençol freático e, se
queimados, poluem o ar além de prejudicar a saúde dos catadores que sobrevivem da
venda de materiais coletados em lixões”.
No município, todo resíduo eletroeletrônico gerado, é coletado juntamente com os resíduos
domiciliares/comerciais, sem que exista nenhum tipo de separação/destinação especial.

4.1.7

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

"São os resíduos resultantes dos processos aplicados em Estações de Tratamento de
Água (ETAs) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), ambos envolvendo carga de
matéria orgânica. Correspondem também aos resíduos dos sistemas de drenagem, com
predominância de material inerte proveniente principalmente do desassoreamento de
cursos d’água". (PGIRS - Venda Nova do Imigrante ES/ 2012)
Os resíduos gerados na Companhia de Água e Esgoto do Maranhão - CAEMA, do município
de Pinheiro/MA, são coletados pela própria Prefeitura e encaminhados para o lixão do
município.
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Figura 18 - Companhia de Água e Esgoto do Maranhão/CAEMA - Pinheiro MA.

A CAEMA é a empresa responsável pelo tratamento de água do município de Pinheiro/MA.
A Prefeitura Municipal é responsável pela manutenção dos sistemas de drenagem urbana,
assim como do esgotamento sanitário.
Não existe coleta de esgoto sanitário no município, grande parte das casas, despejam o
resíduo, com ligações defronte as residências, sem que haja nenhum tipo de coleta e
tratamento para os mesmos.

Figura 19 - Esgoto sanitário em via pública.

4.1.8

RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS

"Os resíduos sólidos cemiteriais são formados pelos materiais particulados de restos
florais resultantes das coroas e ramalhetes conduzidos nos féretros, vasos plásticos ou
cerâmicos de vida útil reduzida, resíduos de construção e reforma de túmulos e da
infraestrutura, resíduos gerados em exumações, resíduos de velas e seus suportes
levados no dia a dia e nas datas emblemáticas das religiões, quando se dá uma
concentração maior de produção de resíduos". (I&T Gestão de Resíduos)
A separação destes resíduos, hoje tem grande importância, devido a necessidade da
destinação dos diversos materiais mas é também uma questão de organização da própria
área, para que sua qualidade receptiva aos visitantes seja ponto de excelência daquele
ambiente de homenagens.
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O município de Pinheiro possui 02 cemitérios, abaixo a Figura 20 mostra a fachada do
cemitério municipal, "Refojos", localizado na rua Luís Domingues, n° 148, bairro Floresta.

Figura 20 - Entrada do Cemitério Municipal Refojos - Pinheiro/MA.

4.1.9

RESÍDUOS DE ÓLEOS COMESTÍVEIS

São os resíduos de óleos gerados no processo de preparo dos alimentos. Provém de
fábrica de produtos alimentícios, do comércio especializado (restaurantes, bares e
congêneres) e também de domicílios. Apesar de não serem sólidos, ultimamente vêm
sendo gerido em conjunto com os resíduos sólidos em geral, devido aos impactos que
provocam nas redes de saneamento e nos cursos d’água. (PGIRS - Venda Nova do
Imigrante ES/ 2012).
Atualmente, estes resíduos vêm recebendo mais atenção e já existem algumas estimativas
sobre a taxa de geração entre 0,1 e 0,5 litros mensais por família das Classes A e B e taxa
de geração entre 1 e 1,5 litros mensais por família das Classes C e D(INSTITUTO PNBE,
2011).
Não existem informações de coleta e ou tratamento de óleos comestíveis, no município de
Pinheiro/MA.

4.1.10 RESÍDUOS INDUSTRIAIS
"De acordo com a nova ordem colocada através de uma série de acordos ambientais
nacionais e internacionais com os quais o Brasil corrobora e com a nova legislação
vigente, o setor industrial deverá se adequar às metas do Plano de Ações para Produção
e Consumo Sustentáveis, o que inclui a P+L (Produção mais Limpa) e conforme
explicitado em capítulos anteriores e com o Plano Nacional de Mudança do Clima, além
da Política Nacional de Saneamento Básico e Política Nacional de Resíduos
Sólidos".(PGIRS - Venda Nova do Imigrante ES/ 2012).
Em 2010 foi sancionada Lei que criou o Distrito Industrial de Pinheiro/MA. A área localizada
nas margens da Rodovia MA-106, (Estrada Pinheiro-Santa Helena), próximo a Ponta de
Santana (Figura 21).
Hoje a área do Distrito Industrial está reservada, porém ainda não existem industrias
instaladas no local, não havendo coleta de resíduos.
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Existe no município instaladas Fábricas (móveis e Farinha), porém o resíduo gerado é
coleado pela Prefeitura e destinado ao lixão.

Figura 21 - Localização do Distrito Industrial em Pinheiro/MA.

4.1.11 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES (AÉREO, FERROVIÁRIO,
RODOVIÁRIO, PORTOS)
Os resíduos de serviços de transporte correspondem aos gerados em atividades de
transportes: rodoviário, aéreo, ferroviário e de portos.
Não existe transporte Ferroviário no município.

4.1.11.1 Transporte rodoviário
As empresas de transporte intermunicipal que atuam na rodoviária de Pinheiro são Sideral,
Serv Porto e transporte interestadual Boa Esperança. O transporte é efetuado por 2 ônibus
por dia (em média), conforme informação da própria rodoviária.
A Figura 22 apresenta a vista parcial do terminal rodoviário do município.

Figura 22 - Vista da rodoviária de Pinheiro.
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4.1.11.2 Transporte Aquaviário
O Rio Pericumã é a única via de acesso à sede urbana de Pinheiro para muitas
comunidades ribeirinhas. As comunidades que dependem do barco para transporte para
Pinheiro são:
 Urucuzal;
 Comporta;
 Ilhinha;
 Córigo;
 Ponta Branca;
 Nova Ponta Branca;
 Ponta de Santana;
 Boa Vista;
 Serro;
 Estrada Nova;
 Vitória dos Braga;
 Banco de Areia;
 Cuba;
 Refúgio;
 Coco;
 Serraria;
 Cabo de Ferro;
 Cachoeira.
Os pescadores fazem o transporte das pessoas para Pinheiro, por canoa, conforme Figura
23 a seguir. O transporte significa uma renda a mais para os pescadores, principalmente no
período em que a pesca é proibida.
Conforme informação dos pescadores, o tempo gasto pelas canoas na “subida” do rio
(sentido comunidades Pinheiro) é em torno de 40 a 50 minutos e na descida gastam
aproximadamente meia hora até a comporta do rio. Não foi identificada geração de resíduos
neste transporte. Devido ao curto intervalo de tempo de transporte e à falta de espaço nas
canoas, o resíduo que ficar acumulado no fundo da canoa é descartado na lixeira mais
próxima ao local de desembarque cuja destinação é o lixão de Pinheiro.

Figura 23 - Transporte feito por canoa pelo Rio Pericumã.
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4.1.11.3 Transporte Aéreo
Existe uma pista de pouso usada para aviões de pequeno porte. Não existem vôos
comerciais para o município, portanto não é efetuada a coleta de resíduos no local.
A Figura 24, apresenta a localização e imagem da pista de pouso no município de Pinheiro.

Figura 24 - Localização do Aeroporto de Pinheiro/MA.

4.1.12 RESÍDUOS DA MINERAÇÃO
"São classificados como estéreis e rejeitos. Os estéreis são os materiais retirados da
cobertura ou das porções laterais de depósitos mineralizados pelo fato de não
apresentarem concentração econômica no momento da extração. Os rejeitos são os
resíduos provenientes do beneficiamento dos minerais, para redução de dimensões,
incremento da pureza ou outra finalidade. Somam-se a esses, os resíduos das
atividades de suporte: materiais utilizados em desmonte de rochas, manutenção de
equipamentos pesados e veículos, atividades administrativas e outras relacionadas.
(PGIRS - Venda Nova do Imigrante ES/ 2012).
Segundo da ANEPAC (Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados
para Construção Civil) dados A areia é constituída predominantemente por quartzo de
granulação fina e pode ser obtida a partir de depósitos de leitos de rios e planícies aluviais,
rochas sedimentares e mantos de alteração de rochas cristalinas. Areias de praias e dunas
litorâneas não apresentam boa qualidade como material para construção civil devido à
presença de sais.
Em Pinheiro/MA, é realizada a extração de areia pela Prefeitura. Existe também a extração
de argila, conforme observa-se na Figura 25.
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Figura 25 - Extração de argila.

O impacto do extrativismo mineral é visual, sendo necessária a recomposição do terreno
após a retirada do mineral. Esta medida deve ser fiscalizada pela secretaria de meio
ambiente a partir do licenciamento ambiental.

4.1.13 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS ORGÂNICOS E RESÍDUOS DA ZONA
RURAL
Foi avaliada a existência de resíduos sólidos orgânicos gerados no setor agrossilvopastoril
em Pinheiro, nos segmentos de:
 Agricultura e agroindústrias associadas;
 Pecuária;
 Aquicultura;
 Resíduos da zona rural.
4.1.13.1 Agricultura
Os principais produtos da agricultura de Pinheiro são: Arroz, cana de açúcar, feijão,
mandioca, melancia, milho, banana, castanha de caju, coco, laranja, limão e manga,
conforme se observa na Tabela 7.

Lavoura temporária

Produto
Arroz (em casca)
Cana de açúcar
Feijão (em grão)
Mandioca

Produção anual
2.771 ton.
840 ton.
142 ton.
14.783 ton.

Melancia

362 ton.

Milho (em grão)

735 ton.

Lavoura permanente

Tabela 7 - Produção agrícola de Pinheiro/MA no ano de 2010.
Produto
Banana (cacho)
Castanha de cajú
Coco-da-baía
Laranja

Produção anual
717 ton.
5 ton.
158.000 frutos
9 ton.

Limão

52 ton.

Manga

24 ton.

Fonte: Adaptado de IBGE, 2012.

Apesar da agricultura do município de Pinheiro ser basicamente familiar e de subsistência,
observa-se uma produção significativa de alguns produtos como a Mandioca que é utilizada
para a fabricação de farinha no município.
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a - Agroindústria associada - Fábrica de Farinha
No município encontram-se instaladas várias fábricas de farinha, os resíduos sólidos
gerados são as cascas, que são jogadas aos animais (Figura 26).

Figura 26 - Fábrica de farinha localizada no povoado de Purão Grande

Os resíduos sólidos gerados na produção de farinha são na etapa de descascamento, as
cascas que, se colocado ao ar livre e receber água da chuva, pode ocorrer à contaminação
do solo pela manipueira presente na casca, provocando alteração físico-química do solo, e
exalando cheiro desagradável, atraindo roedores e insetos.
Proporcionalmente, de acordo com a quantidade (em quilogramas) de
raízes, os resíduos gerados na produção de farinha são de cerca de 18% de
cascas; 30% de manipueira e 24% de crueira (aglomerados) e perdas com
a evaporação (ZOLDAN et al. 2006).

Segundo ZOLDAN et al. (2006), recomenda-se que as cascas, antes da destinação final,
sejam secadas ao sol e permaneçam armazenadas em locais cobertos e protegidas da
chuva e umidade.
Além da dos resíduos sólidos, a água utilizada na lavagem resulta em um efluente líquido
com presença de manipueira. Segundo CORREIA et al. (2008), outro resíduo líquido gerado
é o provindo da prensagem da mandioca que, quando despejada inadequadamente, pode
causar sérios problemas ambientais, devido a seu alto índice de matéria orgânica e
presença de glicosídeos tóxicos.
A lavagem das raízes descascadas e de maquinários também produz
efluente contaminado com manipueira e seu lançamento está estimado em
cerca de três metros cúbicos em cada dez toneladas raízes processadas
(ZOLDAN et al. 2006).

Estes efluentes líquidos devem ser separados da rede de drenagem e posteriormente
levados para o tratamento adequado, em lagoas de sedimentação, decantação e
estabilização.
Geração e disposição de resíduos na Agricultura
Para determinar a produção das diferentes culturas agrícolas em Pinheiro/MA, e posterior
cálculo da geração de resíduos, foram utilizados dados do IBGE sobre a produção do ano
de 2010 (IBGE, 2012).
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Através de pesquisa bibliográfica, foram levantados dados de literatura sobre peso de
resíduos gerados (para cada produto processado nas agroindústrias associadas as
principais culturas). Com esses dados, foi estimado o fator residual. Multiplicando-se este
fator residual o total da produção obtida no ano de 2010, estimou-se o montante de resíduos
gerados.
Tabela 8 - Percentual em peso de geração de resíduos sólidos na agricultura.
Produto

Taxa de geração de resíduos em peso

Fonte

Arroz (em casca)

20%

MATOS, 2005

Cana de açúcar

28%

MATOS, 2005

Feijão (em grão)

53%

ABIB, 2011

Mandioca

91%

ABAM, 2005

Melancia

30%

ANEEL, 2002

Milho

58%

ABIB, 2011

Banana (cacho)

50%

SILVA et al. 2009

Castanha de cajú

73%

ANEEL, 2002

Coco-da-baía

60%

ANEEL, 2002

Laranja

50%

ALEXANDRINO, 2007

Limão

50%

ALEXANDRINO, 2007

Manga

53%

ALVES et al. 2002

Fonte: Adaptado dos autores citados na tabela.

A partir dos dados da Tabela 8 apresentada anteriormente, e dados de produção agrícola do
IBGE, foi possível realizar uma estimativa de geração de resíduos dos principais produtos
agrícolas de Pinheiro, e o total gerado. (ver Tabela 9).
Tabela 9 - Geração de resíduos total e por produto agrícola.
Resíduos gerados (t/ano)

Lavoura temporária

Produção anual (tonelada)

Arroz (em casca)

Mandioca

14.783,0

Melancia

362,0

108,6

Milho (em grão)

735,0

426,3

Lavoura permanente

Produto

2.771,0

554,2

Cana de açúcar

840,0

235,2

Feijão (em grão)

142,0

75,3

Banana (cacho)

717,0

358,5

13.452,5

Castanha de cajú

5,0

3,7

Coco-da-baía

79,0

47,4

Laranja

9,0

4,5

Limão

52,0

26,0

Manga

24,0
Total de resíduos gerados

12,7
15.304,9

Fonte: IBGE, 2012; Dados da Tabela 8.

A Tabela 10, apresenta uma estimativa de geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos
na produção de farinha de mandioca.
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Tabela 10 - Geração de resíduos na fabricação de farinha.
Produção de mandioca em
Pinheiro (IBGE, 2012)

Taxa de geração de
resíduos (ZOLDAN
et al. 2006)

Resídu
os
sólidos

Resíduo

Efluentes
líquidos

14.783,00 toneladas

Geração de resíduos
Total

Cascas

18,0%

2.660,94 ton.

Crueira

24,0%

3.547,92 ton.

Manipueira
Água lavagem
(contaminada com
manipueira)

30,0%

4.434,90 ton.

300 L / ton.

6.208,86

ton.

8.869,80

ton.

4.434.900,00 litros

Fonte: IBGE (2012); ZOLDAN et al. (2006).

A quantidade de resíduos sólidos gerados na produção de farinha município de Pinheiro é
de 2.660,94 tonelada de cascas e 3547,92 toneladas de Crueira, totalizando 6.208,86
toneladas de resíduos por ano. Na produção de farinha é gerado também um efluente
líquido proveniente da lavagem e da prensagem, totalizando 8.869,80 metros cúbicos de
efluente.
As cascas geralmente são jogadas para os animais, não sobrando resíduo sólido na
produção da farinha.
4.1.13.2 Pecuária
As principais criações de animais em Pinheiro são: Bovinos, suínos, búfalos, caprinos, aves
(galinhas e frangos), e equinos, conforme Tabela 11.
Tabela 11 - Efetivo de animais da pecuária do município de Pinheiro/MA em 2010.
Espécie

Efetivo de animais (cabeça)

Bovinos

33.390

Equinos

2.200

Bubalinos

5.169

Asininos

391

Muares

785

Suínos

23.669

Caprinos

3.567

Ovinos

810

Galos,frangas, frangos e pintos

77.983

Galinhas

25.344

Vacas ordenhadas

1.995

Fonte: Adaptado de IBGE, 2012.

A Tabela 12, apresenta a produção e valor da pecuária do município de Pinheiro. Observase uma produção significativa de leite de vaca, com 898.000 litros por ano, e renda de R$
1.167.000.
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Tabela 12 - Produção da pecuária no município de Pinheiro/MA em 2010.
Produção da Pecuária

Produção

Leite de vaca

Valor da produção (R$)

898.000 Litros

Ovos de galinha

1.167.000

89.000 Dúzias

355.000

Fonte: Adaptado de IBGE, 2012.

A - Abatedouro - agroindústrias associadas
Geração e disposição de resíduos na Pecuária
Para determinação dos resíduos gerados na agropecuária, fez-se necessário efetuar a
avaliação da geração dos dejetos das criações pecuárias da região, conforme foi
apresentado na Tabela 11.
Como a pecuária no município de Pinheiro é basicamente de subsistência, os pequenos
produtores aproveitam o esterco animal na propriedade como adubo, o que caracteriza um
impacto não significativo. Com isso, não foi realizada uma análise de geração de resíduos
na criação de animais, e optou-se em analisar os resíduos gerados nos abatedouros,
conforme se segue.
Devido a ausência de dados referentes ao número de animais abatidos no município de
Pinheiro, foi utilizado o percentual de abate de animais do estado, obtido através de dados
do IBGE, conforme apresentado na Tabela 13.
Tabela 13 - Abate de animais no estado do Maranhão em 2011.
Efetivo de animais

Número de animais abatidos

Percentual de abate

Bovinos

7.264.106

688.609

9,48%

Suínos

1.304.193

18.249

1,40%

Frangos

7.202.099

-

-

Fonte: Adaptado de IBGE (2012).

Aplicou-se o percentual de abate dos animais do estado para o efetivo de animais de
Pinheiro, conforme se observa na Tabela 14.
Tabela 14 - Estimativa de abate de animais em Pinheiro/MA.
Animais

Efetivo de animais
(cabeças)

Percentual de abate

Nº Animais abatidos
(cabeças)

Bovinos

33.390

9,48%

3.165

Suínos

23.669

1,40%

331

Frangos

77.983

5,44%**

4.242

**Considerou-se uma média percentual de abates de bovinos e suínos, e atribuiu para o abate de
frangos.
Fonte: Adaptado de IBGE (2012).

Para a estimativa do peso total dos animais abatidos, utilizou-se o peso por animal obtido
através dos dados de animais abatidos do estado do Maranhão disponibilizados pelo IBGE,
em que dividiu-se o peso das carcaças de animais abatidos pelo número de animais
abatidos e obteve-se o peso por carcaça, como é possível observar na Tabela 15.
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Tabela 15 - Estimativa de peso dos animais abatidos em Pinheiro.
Animais

Animais abatidos por ano

Peso por carcaça¹ (kg)

Peso total das carcaças (kg)

Bovinos

3.165

236,39

748.244

Suínos

331

74,19

24.572

Fonte: IBGE, 2012;
1 - Obtido pela divisão do peso total das carcaças de animais abatidos no Maranhão, dividido pelo
número de animais abatidos.

A estimativa de resíduos em abatedouros de bovinos e suínos foi calculada com base nos
dados apresentados na Tabela 16.
Tabela 16 - Geração de resíduos em abatedouros de bovinos e suínos.
Resíduos (origem)

Quantidade (kg/cabeça, bovino
de 250 kg de peso vivo)

Quantidade (kg/cabeça, suíno
de 90 kg de peso vivo)

4,5

1,6

-

1,0

Esterco (currais/pocilgas)
Pelos/ partículas de couro (depilação)
Material não-comestível para graxaria (ossos, gorduras,
cabeça, partes condenadas, etc. -abate)

95

18

Conteúdo estomacal e intestinal (bucharia e triparia)

20

2,7

Sangue (abate)

15

3

Fonte: CETESB (1993); UNEP; DEPA; COWI apud. Guia Técnico Ambiental de Abate (Bovino e
Suíno), 2008.

Na Tabela 17 é apresentada a estimativa de geração de resíduos nos abatedouros de
Pinheiro, por tipo de resíduo e o total. Observa-se um grande volume de resíduos sólidos
(357.660,49 quilos) gerados nos abatedouros de bovinos e 6.361 quilos de resíduos gerados
nos abatedouros de suínos.
Tabela 17 - Estimativa dos resíduos gerados nos abatedouros de bovinos e suínos de Pinheiro/MA.
Geração de resíduos (kg)
Animais

Peso total das
carcaças (kg)

Esterco
(currais/pocilgas)

Bovinos

748.243,71

13.468,39

Suínos

24.572,21

436,84

Pelos/ partículas
de couro
(depilação)

273,02

Material nãocomestível para
graxaria (ossos,
gorduras,
cabeça, partes
condenadas, etc.
-abate)

Conteúdo
estomacal e
intestinal
(bucharia e
triparia)

Total de
resíduos
sólidos

284.332,61

59.859,50

357.660,49

4.914,44

737,17

6.361,47

Fonte: Adaptado de IBGE (2012); CETESB (1993).

Os resíduos líquidos gerados nos abatedouros (incluindo o sangue dos animais) não foram
estimados neste cálculo.
A
Tabela 18, apresenta dados de estimativa de geração diária de resíduos sólidos em um
abatedouro de frangos.
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Tabela 18 - Quantidades de resíduos sólidos gerados na produção diária de uma unidade industrial
com capacidade de abate médio de 165.000 aves por dia.
Tipo

Quantidade ( em Kg)

Penas

18.500

Vísceras cruas

26.000

Cabeças

7.000

Pés

1.500

Peles

1.500

Gorduras

300

Ossos

6.000

Resíduos de cama de aviário

1.000

Restos de carcaças (resíduos)

18.200

Fonte: adaptado de PADILHA et al. (2005).
Tabela 19 - Quantidade de resíduos líquidos gerados na produção diária de um abatedouro de
frangos.
Tipo

Quantidade ( em Kg)

Sangue

14.000

Borra do Flotador

9.000

Efluentes líquidos

2.400

Fonte: adaptado de Padilha et.al. (2003).

Utilizando como base os valores das Tabelas 18 e 19, bem como a capacidade de abate/dia
do referido abatedouro, determinou-se um índice de geração média de resíduo por cada
U.A. (unidade abatida).
O índice obtido é apresentado na Tabela 20.
Tabela 20 - Quantidade de resíduos gerados em abatedouro de aves (kg ou L. ou m³/U.A).
Tipo

Quantidade (em Kg)

Penas

0,112

Vísceras cruas

0,158

Cabeças

0,042

Pés

0,009

Peles

0,009

Gorduras

0,002

Ossos

0,036

Resíduos de cama de aviário

0,006

Restos de carcaças (resíduos)

0,11

Sangue

0,085 (L/U.A)

Borra do Flotador

0,055

Efluentes líquidos

0,015 (m³/U.A)

Fonte: Calculado com base nos valores apresentados por Padilha et.al. (2003).

Os índices apresentados na tabela acima foram aplicados ao número de aves abatidas no
ano de 2010, obtendo assim uma estimativa da quantidade de resíduos sólidos gerados.
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Tabela 21 - Estimativa de geração de resíduos no abate de frangos em Pinheiro.

Resíduos sólidos

Tipo de resíduo

Quantidade
resíduos gerados
(por unidade
abatida)

Unidade

Quantidade de
frangos abatidos
por ano

Total de resíduos
gerados (kg/ano)

Penas

0,112

kg/unidade abatida

475,10

Vísceras cruas

0,158

kg/unidade abatida

670,24

Cabeças

0,042

kg/unidade abatida

178,16

Pés

0,009

kg/unidade abatida

Peles

0,009

kg/unidade abatida

38,18

Ossos

0,036

kg/unidade abatida

152,71

Resíduos de cama de aviário

0,006

kg/unidade abatida

25,45

kg/unidade abatida

466,62

Restos de carcaças (resíduos) 0,11
Total

4.242

38,18

2.044,64

Fonte: Calculado com base nos valores apresentados por Padilha et.al. (2003); e estimativa
apresentada na Tabela 14.

Os resíduos gerados no abatedouro são todos encaminhados diariamente para o lixão,
localizado na sede urbana de Pinheiro. Na Figura 27 vista do abatedouro municipal
localizado em Bom Viver.

Figura 27 - Abatedouro municipal localizado no povoado de Bom Viver.

Os resíduos gerados no abatedouro (carcaças de animais) são encaminhados para o lixão.
B – Aquicultura
No município de Pinheiro existem aproximadamente 8 mil pescadores cadastrados na
ASSOPESCA, Colônia dos pescadores e Sindicato dos pescadores, no entanto apena 5 mil
deles tem a carteira Nacional de pescador.
Os pescadores ligados à Secretaria Nacional de Pesca recebem um benefício financeiro de
4 salários mínimos, no período em que a pesca é proibida, “defeso”, que é dado apenas
para aqueles que possuem a carteira nacional de pescador.
A ASSOPESCA tem 7 anos e possui aproximadamente 1.100 associados, denominados
Pescadores Artesanais, aquele que pesca e vende sozinho. A cooperativa compra e vende
malharia, isopor e chumbo, e vende a preço de custo para os associados.
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Figura 28 - Imagem de tanques de criação de peixes em Pinheiro

Comercialização do pescado
Conforme informado pela associação, cada pescador pesca em média 18 kg por semana,
sendo aproximadamente 80 kg/mês, nos períodos ruins de pesca.
Quando a safra é boa para pescar, (agosto/setembro) chegam a pescar 180 kg por semana,
ou seja, aproximadamente 700 kg de peixe por mês. No entanto o pescador profissional
consegue pescar mais de 200kg por semana, sendo que estes profissionais são a minoria
da classe. A maioria é pescador de subsistência, que pesca para o consumo próprio e as
vezes vende.
O preço médio de venda é R$ 8,00 o quilo do pescado sendo considerada uma iguaria
consumida por todo Pinheirense.

Figura 29 - Imagens da feira de pescado em Pinheiro.
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Geração e disposição de resíduos na Aquicultura
Segundo dados do SEBRAE/ES e SEAG (Secretaria Estadual da Agricultura,
Aquicultura, Abastecimento e Pesca - 2010), os resíduos da pesca e aqüicultura oriundos
do beneficiamento ou processamento de pescados são constituídos por cabeças, vísceras,
nadadeiras, peles, escamas, espinhos.
Segundo a NBR 10.004 (ABNT, 1987) os
classificações:
 Classe I: Perigosos – Apresentam
infectocontagiosas, que oferecem risco à
resíduos de pescado contaminados;
 Classe II: Não Inertes – Possuem
biodegradabilidade ou solubilidade em
contaminados.

resíduos de pescados possuem duas
propriedades físicas, químicas ou
saúde pública e ao meio ambiente, como
propriedades como: combustibilidade,
água, como resíduos de pescado não

Os resíduos de Classe II da indústria pesqueira e da aqüicultura são aqueles com maior
potencial para a reciclagem.
Uma importante finalidade destes resíduos é seu reaproveitamento para a fabricação de
farinha de peixe (MACHADO, 1984), que é utilizada na produção da ração para animais,
proporcionando o aproveitamento integral e sustentável dos pescados.
No município de Pinheiro todo o resíduo gerado com a aqüicultura não é coletado e não é
tratado. Os pescadores e suas famílias que comercializam o pescado na feira fazem a
limpeza dos peixes em suas próprias residências, seja em tanques, bacias e entre outras
formas rudimentares, sem que haja qualquer tipo de recolhimento e reciclagem.

4.1.13.3 Resíduos Sólidos da Zona Rural
O Município de Pinheiro possui 41% da sua população em área rural, segundo IBGE de
2010. Conforme apresentado na Figura 30 houve um crescimento da população total de
68.030 pra 78.162 entre os anos de 2000 e 2010

Figura 30 - População Urbana e Rural de Pinheiro-MA
Fonte: IBGE, 2010.
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No entanto observa-se uma redução no percentual da população rural, de 44% para 41% da
população total, entre os anos de 2000 para 2010 conforme apresentado na Figura 31.

Figura 31 - Percentual da população urbana e rural do município de Pinheiro-MA
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

O município possui 102 povoados e 11 pólos, cadastrados na prefeitura conforme
apresentado na Tabela 22.
O maior deles em população é Paraíso que fica a aproximadamente 40 km da sede urbana
do município e o mais próximo é Pacas, que já é considerado bairro de Pinheiro.
Tabela 22 - Povoados e Pólos do município de Pinheiro-MA.
Nº

Povoados

1

Centro das Mangas

2

Madeira

3

Oiteirinho de Pedra

4

Nova Ponta Branca

5

Ponta de Santana

6

Ipiranga

7

São Sebastião

8

São Luiz da Chapada

9

Ponta Branca Velha

10

Bom Viver

11
12
13
14

Barros
Buriti
Campo Novo
Queimada de João

15
16

São Paulo da Chapada
Viveiro

17
18
19
20

Mais Perto
Altamira
Tatuzinho
Porão dos Pirrós

21
22
23

Bacabal
Fortaleza
Coco

Pólo

Bom Viver

Campo Novo

Fortaleza
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24
25

Refúgio
São Raimundo

26

Porãozinho

27
28
29
30
31
32

Vitória do Pericumã
Espírito Santo
Miranda
Boa Vista
Estrada Nova
Pacas

33
34
35
36
37
38

Estrada Grande
Pampilhosa
Maranhão Novo
Ribeirão do Meio
Pracinha
Pacas

39
40
41
42

Pacas
Forquilha
Tiqueireiro
Pedrinhas

43
44

Macapazinho
Santa Cruz

45
46
47
48
49
50

Paraíso
Taboqueiro
Santa Maria
Rumo do Amaral
Santa Rosa
Jacaré

51
52
53
54
55
56

Paraíso
Bacabal Gama
Juçara
Olho D'água
Montes Claros
Conceição

57
58
59

Pacoã
Sudário
Boa Lembrança

60
61
62

Pirinã
Cabo de Ferro
Pericumã dos Queirós

63
64
65
66
67
68

Viveira
Juçaral
Livramento
Pericumã dos Araújos
Fidel
Santana dos Pretos

69

Porão Grande

Pacas

Paraíso

Pirinã

Porão Grande
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70
71
72

Santa Vitória
Gaturama
Boa União

73
74
75
76
77
78
79

Paraíso Gama
Ave Maria
Belo Monte
Santa Sofia
Santa Rosa
Urucuzal

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Angelim
Estrela
Santo Antônio
Fé em Deus
Cutindiba
Cuba

Santa Vitória

Santo Antônio dos Carvalhos

Experimenta
Floresta
Rumo dos Abreu
São Paulo
Guaribal
Andirobal
Oiteiro
Bandeira Branca
Tingidor
Bem Fica

São Caetano

São Caetano
Olho D'água
Canarana
Ribeirão Sítio
Apertado
Vila Filuca
Enseada

Vila Filuca

Enseada
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinheiro-2013.

A Figura 33, apresenta o mapa dos povoados de Pinheiro, em que se observa o grande
número destes. No entanto possuem certa independência, porque todos têm escolas e
alguns possuem pequenos pontos comerciais no local, vendas, mercados e mercearias. A
via de acesso para a sede urbana é a MA-006 e MA-106 (anexo II).
A Figura 32 apresenta imagem do mercado municipal localizado no povoado de Bom Viver.
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Figura 32 – Mercado Municipal de Bom Viver.
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Figura 33 - Mapa de localização dos povoados de Pinheiro-MA.
58

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS
PINHEIRO - MARANHÃO

Geração e disposição de resíduos na zona rural
Para a avaliação da geração e destinação dos resíduos da zona rural de Pinheiro foram
efetuadas visitas em alguns povoados e entrevistados moradores sobre os hábitos de
disposição dos resíduos sólidos.
As moradias são simples, muitas casas são de Taipa ou de assentamentos rurais feitos pelo
INCRA. Os moradores entrevistados afirmaram que não existem restos de alimentação, pois
estes são dados aos animais e que os demais resíduos são queimados nos fundos das
casas, comércios e escolas.
Os resíduos sólidos, não orgânicos, na zona rural de Pinheiro são queimados nos fundos
dos quintais das casas dos moradores e/ou dispostos nas beiras de estradas. Os restos de
alimentos são dados aos animais, não existindo, portanto resíduo orgânico disposto junto ao
resíduo queimado (Figura 34).

Resíduos no povoado de Bom Viver

Resíduos Estrada de Fortaleza / Bacabal

Resíduos na escola do povoado de Paraíso
Figura 34 - Imagens dos resíduos sólidos da zona rural de Pinheiro.

Podem ser classificados segundo suas características orgânicas e inorgânicas. Dentre os de
natureza orgânica devem-se considerar os resíduos de culturas perenes (café, banana,
tangerina, etc.) e temporárias (feijão, milho, etc.).
Quanto à criação de animais, precisam ser consideradas as de bovino, equinos, caprinos,
ovinos, suínos, aves e outros, bem como os resíduos gerados nos abatedouros e outras
atividades industriais. Também estão entre estes, os resíduos das atividades florestais. Os
resíduos de natureza inorgânica abrangem os agrotóxicos, os fertilizantes e os produtos
farmacêuticos e suas diversas formas de embalagens.
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Os volumes de resíduos gerados nas atividades agrossilvopastoris apresentam certa
complexidade e deverão ser levantados junto aos responsáveis pelos empreendimentos
situados no município. Entre estes resíduos estão aqueles com grande capacidade de
geração de gases de efeito estufa (GEE's), sendo necessário um mapeamento das unidades
geradoras e seus volumes, para o preparo da discussão do planejamento das ações que
serão necessárias para o tratamento e aproveitamento destes resíduos.

4.1.14 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS INORGÂNICOS
Os resíduos sólidos inorgânicos gerados no setor agrossilvipastoril, no município de
Pinheiro, nos segmentos de:
 Embalagens de agrotóxicos;
 Embalagens de fertilizantes;
 Insumos farmacêuticos veterinários na pecuária;
O consumo de agrotóxicos e fertilizantes está vinculado à produção agrícola no Brasil,
porque estas culturas que demandam o consumo destes e geram as embalagens. Devem
respeitar a NBR 10.004/2004, por possuírem resíduos tóxicos no seu interior as embalagens
deste composto são classificadas como resíduos perigosos, devido sua toxidade.
A Lei 4.074/2002 (BRASIL, 2002) regulamenta as responsabilidades dos fabricantes,
revendas, agricultores (usuários) e o poder público (fiscalizador), para a destinação
adequada das embalagens vazias já utilizadas.
No município de Pinheiro não existe coleta das embalagens de agrotóxicos devido a
ausência de postos de coleta e mesmo da coleta itinerante que é realizada em outras
localidades do estado. Também não existe a coleta das embalagens de fertilizantes.
Foram visitados alguns estabelecimentos que vendem produtos farmacêuticos veterinários e
estes informaram que não existe a coleta das embalagens por parte do comerciante e
também do comprador.

4.2 GERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
4.2.1

ESTUDO GRAVIMÉTRICO DOS RESÍDUOS URBANOS

Para avaliação da geração de resíduos em Pinheiro foi necessária efetuar antes a
caracterização dos resíduos descartados pela população.
A caracterização dos resíduos sólidos urbanos: domiciliares e comercias, em Pinheiro/MA,
foi realizada entre os dias 20/05/13 e 24/05/13, no pátio do Setor de Infraestrutura e Obras
do município (Figura 35).
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Figura 35 - Pátio do Setor de Infraestrutura e Obras de Pinheiro/MA.

A coleta domiciliar/comercial do município, é realizada de segunda a sábado com
atendimento de 80% da sede do município e aos domingos em toda a área central.
A coleta inicia-se as 7:00 da manhã, com todos os veículos saindo do Setor de Infraestrutura
e Obras, e coletando o lixo, seguindo o roteiro por setor em toda a sede da cidade.
Aos domingos a coleta é realizada apenas na área central da cidade. A coleta destes
resíduos foi considerada na pesagem juntamente com os resíduos do dia posterior, ou seja,
na segunda-feira.
Visto que a coleta aos sábados é realizada somente no período diurno, e aos domingos, não
existe coleta nos bairros, todo este resíduo é coletado na rota de segunda-feira.
Neste dia, devido a grande quantidade de resíduos a ser coletada, em toda a cidade, faz
com que alguns veículos realizem duas viagens para coleta no mesmo bairro, sendo
característico das coletas realizadas ás segundas-feiras.
No período de caracterização foram coletadas e analisadas amostras recolhidas,
respectivamente, no centro comercial, e em bairros predominantemente residenciais.
As características dos resíduos podem ser divididas em físicas, químicas e biológicas. Para
efeito deste trabalho, serão estudadas as características físicas dos resíduos sólidos
urbanos referentes aos parâmetros de composição gravimétrica, massa específica aparente
e geração per capita, pois são estes os principais parâmetros que influenciam diretamente
no planejamento e dimensionamento do sistema de limpeza urbana de um município.
É importante considerar, ao se realizar a caracterização física dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais, que estes podem variar suas características ao longo do seu
percurso, até seu destino final, bem como ao longo do tempo. Antes de iniciar a
caracterização, fez-se necessária a realização de um estudo detalhado sobre o sistema de
limpeza pública da região. Tal estudo buscou conhecer o número de setores de coleta,
frequência da coleta, características dos veículos coletores, distância do local de disposição
final e quantidade de resíduos gerados.

4.2.1.1 Procedimentos operacionais
A coleta das amostras se dá com resíduos extraídos dos caminhões da coleta
domiciliar/comercial, que perfazem os roteiros definidos em função da divisão por
rotas/bairros (Tabela 23).
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Tabela 23 - Programação da rota da coleta domiciliar e comercial e coleta das amostras para
caracterização dos resíduos.
DIA DA
SEMANA

SEGUNDA-FEIRA
20/05/13

TURNO

INÍCIO (BAIRRO)

1°
1°

Fomento
Ilha de Leonor
Sitio Bar/ Santa
Luzia/Antigo
Aeroporto
Feira / Bubalina
COHAB
Centro
Antigo Matadouro
Sete
Kyola Sarney
Quinta da Boa
Vista
São Benedito/
Campinho/ Rua
Marechal
Alcântara
Vila Zé Arlindo
Floresta
Pacas/Sete
Bubalina
João Castelo
Matriz
Centro
Alcântara
Tony Ferreira/ Vila
Filuca
Campinho
Tiririca/ São
Francisco
Dondona Soares
Ilha Ventura
Av. Principal Comércio

1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°

TERÇA-FEIRA
21/05/13

QUARTA-FEIRA
22/05/13

1°
2°
2°
2°
2°
1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°

QUINTA-FEIRA
23/05/13
SEXTA-FEIRA
24/05/13

1°
1°
1°
2°

Placa do
Veículo

Classificação

Coleta

HORÁRIO
Caracterização

HOO7606
HPE 0554

Residencial
Residencial

07:30
07:30

09:00
10:30

HPT 0745

Residencial

07:30

11:30

JTN 4025
BYB 1367
HPE 0554
HOM 8413
HPE 0554
KDA 4852

Residencial
Residencial
Comercial
Residencial
Residencial
Residencial

07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30

13:30
15:00
09:00
09:45
10:30
11:00

HPT 0745

Residencial

07:30

11:30

JTW 4412

Residencial

07:30

13:00

BYB 1367
JTW 4412
HOO7606
HPE 0554
JTN 4025
KDA 4852
HOM 8413
HPE 0554
BYB 1367

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Comercial
Residencial

14:00
14:00
14:30
14:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30

15:30
16:30
17:00
17:30
09:00
09:30
10:30
11:30
14:30

HOO 7606

Residencial

14:00

15:30

JTW 4412

Residencial

14:30

16:30

JTN 4025

Residencial

07:30

09:00

KDA 4852
HOM 8413

Residencial
Residencial

07:30
07:30

10:00
11:30

HPE 0554

Comercial

19:00

09:00

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Obra do Município de Pinheiro/MA.

As amostras para realização do trabalho foram todas extraídas dos caminhões basculantes,
não apresentando amostras do caminhão compactador (Figura 36).

Figura 36 - Veículos utilizados na coleta domiciliar e comercial.

Não existem catadores de lixo na rua, no roteiro da coleta domiciliar/comercial.
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Cada amostra de resíduos com características domiciliar e comercial compreende,
aproximadamente, 150 kg de resíduos não compactados (resíduo solto). Este material
constitui a amostra, a ser utilizada para a análise das características físicas dos resíduos.
Para analisar a composição física dos resíduos sólidos utiliza-se os seguintes
procedimentos:
 Escolha, de acordo com o objetivo que se pretende alcançar, a lista dos componentes
que se quer determinar, como por exemplo: matéria orgânica (restos de alimento e
restos de podas), papel (papel reciclável, papelão e tetra pak), plásticos (mole, duro
e PET), metais (ferrosos, não ferrosos e alumínio), vidro, trapo, entulho e outros;
 Coleta de amostras de aproximadamente 150 kg de resíduos, a partir do lixo não
compactado (lixo solto);
 Pesagem de todos os resíduos coletados;
 Disposição dos resíduos coletados sobre uma lona. Este material constitui a amostra,
utilizada para a análise da composição física dos resíduos;
 Separação do lixo por cada um dos componentes desejados;
 Classificação como “outros”, qualquer material encontrado que não se enquadre na
listagem de componentes pré-selecionada;
 Pesagem dos materiais separadamente para cada tipo de componente;
 Os resultados são anotados em um formulário próprio (Anexo III);
 Divisão do peso de cada componente pelo peso total da amostra, para se obter a
composição gravimétrica em termos percentuais.
Para efeito deste estudo, atribui-se ao componente “outros” todo e qualquer material que
não se enquadra aos componentes pesquisados, tais como tapetes, cordas, embalagens
laminadas, material cerâmico, couro, etc., sendo também classificados como “outros” os
componentes da sobra da triagem que, em função do seu tamanho (pequenas partículas), e
da mistura dos mesmos, não foi possível promover a sua separação.
Buscando-se evitar possíveis distorções nos resultados, motivadas pela realização de
eventos (festas, feriados ou comemorações públicas), ou por oscilações do poder de
compra da população no intervalo mensal, optou-se pela realização da caracterização
durante o período de 20/05/13 a 24/05/13, considerado típico ou comum.
Os recipientes para classificação da composição gravimétrica dos resíduos encontram-se
devidamente identificados, com a tara e o nome do componente a que se destina (Figura
37).

Figura 37 - Tambores utilizados na caracterização dos resíduos.
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O resíduo coletado dos roteiros da coleta convencional é transportados até o pátio do setor
de Infraestrutura, onde são descarregados (Figura 38), para a etapa de pesagem e triagem
qualitativa dos resíduos.

Figura 38 - Resíduos descarregados para separação das amostras.

4.2.1.2 Procedimento de triagem dos resíduos
De acordo com o objetivo pretendido, foi determinada a listagem dos componentes que se
desejava determinar, como: matéria orgânica (restos de alimentos, restos de podas), papel
(papel reciclável, papelão e tetra pak), plástico (mole, duro, PET), metal (ferroso, não
ferroso, alumínio), trapo, restos de banheiro, entulho e outros.
O termo “outros” refere-se a pilhas, baterias, óleos combustíveis, lâmpadas fluorescentes,
medicamentos, resíduos de solventes, tintas, CDs, etc. O termo “entulho” refere-se a cinzas,
terra, areia, cerâmica, restos de reboco e concreto provenientes, possivelmente, tanto da
varrição de quintais, ruas e passeios, quanto de pequenas reformas realizadas nos
domicílios. Já o termo “trapos” refere-se a têxteis e couros. "Resto de banheiro" refere-se a
papel toalha, papel higiênico, guardanapos, fraldas descartáveis e fezes de animais.
Para a triagem dos materiais, a equipe é composta por 04 trabalhadores da Secretaria de
Infraestruturas, todos utilizando EPIs.
A etapa de triagem dos componentes dos resíduos desenvolveu-se da seguinte forma:
1. Os resíduos de cada amostra são misturados na caçamba do caminhão, e espalhados
(Figura 39), tornando-se uma amostra homogênea, onde se promove a triagem dos
materiais. (Amostra obtida pela melhor mistura possível das alíquotas dos resíduos ABNT/NBR 10.007, 2004).

64

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS
PINHEIRO - MARANHÃO

Figura 39 - Etapa de homogeneização e triagem das amostras.

2. Os materiais são armazenados separadamente por tipo de material em tambores de
210 litros previamente pesados e identificados por tipo de material.

Figura 40 - Materiais separados conforme a tipologia.

3. Classifica-se como “outros” qualquer material encontrado que não se enquadrasse na
listagem de componentes pré-selecionadas.
4. Em seguida, utilizando-se uma balança tipo plataforma, marca Ramuza, capacidade
de carga de 300kg e precisão 100g, cada tipo de material é pesado separadamente
(Figura 41), sendo os resultados anotados em formulário próprio.
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Figura 41 - Balança utilizada para pesagem das amostras.

A massa líquida total, por amostra analisada, variou de 128,5 a 166 kg de resíduos, e foi
suficiente para a análise com precisão equivalente, ou seja, uma amostra representativa
(parcela do resíduo a ser estudada, obtida através de um processo de amostragem, e que,
quando analisada, apresenta as mesmas características e propriedades da massa total do
resíduo).
O intervalo, de 91 a 140 kg, para o peso das amostras de resíduos sólidos é
recomendado, também, pela American Society for Testingand Materials (ASTM), ASTM
(1992). Como podemos notar, na pesquisa, foi encontrada uma massa líquida média de
146 kg (MATOS et al.).
4.2.1.3 Recursos Utilizados na Caracterização
Recursos materiais e humanos utilizados para a realização da caracterização física dos
resíduos sólidos com características domiciliar e comercial em Pinheiro/MA.

4.2.1.3.1 Recursos humanos
Realizou-se uma breve capacitação dos funcionários da prefeitura que participariam da
caracterização dos resíduos, logo no 1° dia da realização, para que os mesmos soubessem
quais os objetivos da caracterização e a sua importância para gestão dos resíduos sólidos
urbanos para o município.
Assim, utiliza-se os seguintes recursos humanos para realização da caracterização dos
resíduos:
 01 gestor da caracterização, com funções que incluem a preparação e organização da
caracterização, a coordenação dos meios materiais e humanos e a capacitação do
pessoal disponível.
 04 funcionários, para manejo das amostras, especialmente treinados.

4.2.1.3.2 Recursos materiais
Utilizam-se os seguintes recursos materiais:
 Coleta realizada em caminhões abertos, com capacidade volumétrica de 6m3
(aproximada), com motorista e 2 coletores/garis;
 04 lonas plásticas resistentes, dimensões mínimas 6 x 6m (36m2);
 02 pás quadradas, 02 enxadas largas, 02 gadanhos;
66

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS
PINHEIRO - MARANHÃO

 04 máscaras tipo filtro, para nariz e boca; 06 pares de luvas de raspa, cano longo;
 16 tambores, capacidade de 200 litros cada, com tara definida e devidamente
identificada por tipo de material;
 balança rodoviária, capacidade mínima de 30 toneladas (Para pesagem de todo o
resíduo coletado no município durante 1 semana);
 balança de plataforma, capacidade de 300 kg, precisão 100 g (Para pesagem das
amostras dos resíduos caracterizado);
 04 trabalhadores, para recolhimento e manejo das amostras, a serem especialmente
treinados no período da caracterização;
 Área livre utilizável > 50 m2 (Pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras).

4.2.1.3.3 Característica qualitativa e quantitativa
A pesquisa restringiu-se à caracterização qualitativa e quantitativa, por tipos, dos resíduos
sólidos urbanos gerados na área urbana da sede do município, não se estendendo,
portanto, à caracterização físico-química e/ou microbiológica dos mesmos.
Os resultados alcançados possuem o intuito, prioritário, de se ter dados confiáveis para
planejar e implementar programas relativos à gestão e manejo de resíduos sólidos urbanos
no município.
4.2.1.4 Tratamento dos dados
A NBR 10.007/04 - Amostragem de resíduos trata da técnica de obtenção de uma
amostra homogênea de uma determinada massa de resíduos, entretanto, a maior
dificuldade é a obtenção de uma amostra que seja representativa dos resíduos gerados
no município como um todo devido às diferentes características urbanas.
Para o estudo quantitativo dos diversos tipos de resíduos sólidos gerados no município de
Pinheiro foram pesados, cheios e vazios, todos os veículos transportadores de resíduos na
cidade, na semana de realização da caracterização dos resíduos sólidos urbanos.

Figura 42 - Coleta de resíduos domiciliares/comerciais e de serviços de limpeza pública.

A coleta das amostras foi realizada em toda a sede do município, não sendo considerada a
população rural, em vista que não existe periodicidade de coleta domiciliar nesta área.
Todos os veículos da coleta domiciliar e comercial foram pesados devidamente na semana
da realização da caracterização dos resíduos sólidos urbanos de Pinheiro.
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Foram retiradas as taras de todos os veículos antes do início da coleta. Posteriormente,
após a coleta de lixo, os veículos foram pesados, para se obter o peso liquido do lixo e
depois eram encaminhados até o "lixão" da cidade.

Figura 43 - Local da pesagem dos resíduos da coleta domiciliar/comercial.

4.2.1.4.1 Estação climática: Clima/Tempo
A caracterização dos resíduos foi realizada na estação de outono.
A temperatura no município de Pinheiro/MA na semana da caracterização apresentava-se
com mínima média de 24,3º e máxima de 31,9º. O índice de precipitação nesta semana com
a taxa acumulada do mês era de 217,5 mm (INMET).
Durante a semana, choveram todos dos dias, durante o dia ou à noite.
Para não comprometer a triagem, todas as amostras recolhidas, no período chuvoso, foram
acondicionadas sobre uma lona plástica e devidamente cobertas.

4.2.1.5 Resultados Obtidos
Os resultados encontrados na caracterização dos resíduos sólidos urbanos do município de
Pinheiro/MA compreendem aos dados tratados e apresentados nas tabelas e gráficos
abaixo.

4.2.1.5.1 Índice Geração per capita
Conforme se observa na Tabela 24, o índice per capita de geração de resíduos domiciliares
e comerciais, da sede do município de Pinheiro é de 0,6 kg/hab./dia, considerando a
população sede de 36.217 habitantes, atendida pela coleta diária de resíduos.
Tabela 24 - Índice de contribuição per capita da população.
Massa Média
Pop. Sede Municipal
Índice Per Capita
ANO
Diária de RDO
Atendida pela coleta
RDO* (kg/hab./dia)
(kg/dia)
domiciliar/comercial
2013
21.328
36.217
0,6
* Refere-se aos resíduos gerados na sede municipal com características residencial e comercial.

68

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS
PINHEIRO - MARANHÃO

Abaixo na Figura 44, está apresentada à massa de resíduos coletados por dia, durante a
semana da realização da caracterização dos resíduos.

Figura 44 - Massa de resíduos domiciliares/comerciais coletados por dia.

4.2.1.5.2 Composição Gravimétrica dos Resíduos Domiciliares e Comerciais
Os resultados da composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais
gerados e coletados no período da caracterização encontram-se apresentados na Tabela
25, para os resíduos de origem residencial e também os de origem em estabelecimentos
comerciais da cidade.

Figura 45 - Composição Gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos - Pinheiro/MA.
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Tabela 25 - Composição gravimétrica coleta domiciliar e comercial.
Componentes

Residencial (%)

Comercial (%)

Media (%)

Matéria Orgânica

Restos de alimentos 35
Restos de podas
9

21
8

34
9

Recicláveis

Papel reciclável
Papelão
Tetra Pak
Plástico mole
Plástico duro
Pet
Metal
Metal (alumínio)
Metal não ferroso
Vidro

6
6
3
7
4
4
1
2
1
2

6
10
5
9
8
5
5
4
0
2

6
6
3
7
5
4
1
2
1
2

Rejeito

Trapo
Madeira
Restos de banheiro
Entulho
Outros/Rejeitos

4
0
6
1
9

1
0
2
0
12

4
0
5
1
9

100

100

100

Total
(1)

1

Média da composição gravimétrica dos resíduos domiciliares/comerciais do município.

As Figuras 46 a 50 referem-se ao comportamento médio dos principais componentes
potencialmente recicláveis presentes nos resíduos domiciliares de Pinheiro/MA.
Os resíduos com comportamento Orgânico, sendo a matéria orgânica presente no lixo
domiciliar junto a quantidade de poda e capina, representam 43% do resíduo caracterizado
(Figura 46)

Figura 46 - Comportamento do componente Matéria Orgânica Compostável.

O papel representado pelo seu comportamento apresenta 14,2% do resíduo caracterizado, é
composto por:
 Papel reciclável (folhas de papel, livros, revistas...);
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 Papelão (caixas de embalagens);
 Tetra Pak (caixas de leite, sucos...).

Figura 47 - Comportamento do componente Papel.

O plástico representado pelo seu comportamento
caracterizado, é composto por:
 Plástico mole (sacolas plásticas);
 Plástico duro (embalagens de produtos de limpeza);
 Pet (garrafas de refrigerantes, sucos).

apresenta 14,9% do resíduo

Figura 48 - Comportamento do componente Plástico.

O metal representado pelo seu comportamento apresenta 4% do resíduo caracterizado, é
composto por:
 metal (aço);
 metal alumínio (latinhas de refrigerantes, sucos...);
 metal não ferroso (cobre, bronze...).
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Figura 49 - Comportamento do componente Metal.

O vidro representado pelo seu comportamento apresenta 2% do resíduo caracterizado, é
composto por garrafas de condimentos, de bebidas entre outras.

Figura 50 - Comportamento do componente Vidro.

O rejeito presente no resíduo caracterizado apresenta 20% do resíduo caracterizado, é
composto por:
 trapo (retalhos de roupas);
 madeira;
 restos de banheiro (fraldas, papel higiênico...);
 entulho (restos de material de construção, areia...);
 outros/rejeitos.

72

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS
PINHEIRO - MARANHÃO

Figura 51 - Comportamento do componente “Rejeito”.

Os resíduos de dos estabelecimentos comerciais, segundo ao seu comportamento,
apresentam que a grande parcela encontrada no resíduo caracterizado, é de recicláveis, em
se tratando de ser área comercial, resíduo característico de lojas, com a grande parcela de
papelão e plásticos.
O resíduo orgânico neste caso mostrou-se em quantidade menor, sendo quase a metade
dos recicláveis.
Os rejeitos encontram-se em torno do resultado geral apresentado. Grande parcela dos
rejeitos é de papel/papelões misturados junto a matéria orgânica, molhados, que
comprometem o processo da reciclagem.
A Figura 52 apresenta comportamento médio dos principais componentes potencialmente
recicláveis presentes nos resíduos comerciais de Pinheiro/MA.

Figura 52 - Comportamento dos resíduos dos Estabelecimentos Comerciais.
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A geração do componente resíduos da Construção e demolição “entulho” no município,
por grande parte da população é utilizada para “calçamento” ou “aterramento da área
alagada”, sendo assim apresentada uma pequena quantidade, contida juntamente com os
resíduos domiciliares e comerciais.
Outra grande parte dos resíduos da construção civil gerados no município são coletados por
caçambas estacionarias particulares e destinadas para calçamentos em todo o município.
Os resultados da caracterização apresentam que pouco mais de 1% (1,3% RCD) destes
resíduos estão presentes nos resíduos domiciliares e comerciais.
Na semana da caracterização, os resíduos da construção civil coletados em obras
realizadas pela própria Prefeitura, foram pesados, para se obter uma média deste resíduos
gerados em construções de obras públicas. O resultado foi de geração média de 10
toneladas/semana.
A pesagem foi realizada no dia 22/05/13, pelo caminhão basculante NGX1798. Após a
pesagem o resíduo foi utilizado para calçamento, para aterramento do lixo, e demais
atividades compreendidas pela Prefeitura.
Com relação à geração dos resíduos de limpeza pública, todo material coletado pela
Prefeitura, com limpeza e manutenção das:
 praças;
 parques;
 vias principais;
 varrição;
 poda/ capina;
 limpeza das margens das áreas alagadas entre outras.
Todo o resíduo gerado é coletado pela Prefeitura e encaminhado para o “lixão”.
Na caracterização os resíduos de limpeza pública presentes, são os de podas das
residências, que são dispostos juntamente com o lixo da coleta domiciliar e comercial.
Assim os dados apresentados, apontam que em média 9% dos resíduos gerados nos
domicílios do município, são compostos de material de podas.
De acordo com os resultados encontrados, verifica-se que:
A composição dos resíduos domiciliares de Pinheiro apresenta o percentual de matéria
orgânica, com valor médio de 35,%, quando a origem é residencial; sendo que este
percentual é de 21%, para a mesma tipologia de resíduos, quando provenientes dos
estabelecimentos comerciais.
Já a matéria orgânica potencialmente compostável (restos de alimentos, restos de podas e
jardinagem) representa a maior parcela dos resíduos sólidos domiciliares de Pinheiro, 43 %,
valor próximo ao percentual indicado para o Brasil por Philippi Júnior (1999), Figura 53.
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Figura 53 - Composição média dos resíduos no Brasil.
Fonte: Philipp Júnior, 1999.

Em relação aos materiais potencialmente recicláveis gerados nos domicílios e constituídos
por materiais como papel, papelão, tetra pak, plásticos, metais, vidro, estes representam,
em média, 37,0%, valor acima da média do Brasil (31%), de acordo com Philippi Júnior
(1999).
Se for computada a estes valores a percentagem de matéria orgânica presente nos resíduos
que é passível de ser reciclada pelo processo de compostagem, o índice médio de
reaproveitamento do resíduo domiciliar na cidade de Pinheiro chega a, aproximadamente,
80,0%.
O percentual do componente “restos de banheiro” se mostrou bastante uniforme nas
amostras, em torno de 5%.
Constata-se que, de maneira geral, estes valores encontram-se dentro dos limites já
estabelecidos por outros pesquisadores em outras cidades de mesmo porte.
A geração de resíduos sólidos urbanos é diretamente proporcional ao consumo. Quanto
mais se consome e quanto mais recursos são utilizados, mais resíduos são produzidos. O
que ressalta a necessidade da gestão dos resíduos sólidos urbanos, tendo em vista que
diferentemente do meio natural, a localidade não pode se desfazer dos resíduos gerados
por sua população e estes, por sua vez, merecem devida atenção dos poderes públicos
municipais para que os impactos por eles gerados sejam minimizados.
Uma observação a ser destacada é de que na semana da pesagem dos resíduos, o
caminhão compactador realizou coleta apenas na segunda-feira (20/05/13), devido a
problemas mecânicos, sua rota de coleta foi dividida entre os demais caminhões, não
comprometendo a coleta de resíduos.
4.3 COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS
A coleta de lixo no município de Pinheiro/MA, é realizada de segunda á sábado, em toda
sede do município. Aos domingos a coleta é realizada no período da manhã, perfazendo a
av. principal(Av. Castelo Branco/ Av. Washington Luiz / Av. Getulio Vargas/ Rua Presidente
Dutra), do município.
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Os caminhões partem da Secretaria de Infraestrutura e Obras, as 07:00 horas e retornam,
após a disposição dos resíduos coletados no lixão.

Figura 54 - Vista geral da Secretaria de Infraestrutura e Obras.

O serviço de coleta convencional é executado por uma guarnição composta por 01 motorista
e 03 coletadores, totalizando 04 funcionários para este serviço. O quadro funcional da coleta
de resíduos é de 10 motoristas (terceirizado) e 2 motoristas (prefeitura) e de 33 coletadores.
A maioria dos coletadores utilizam EPI‟s (botas, luvas de raspa, calça, bonés), alguns não
usam EPI‟s, com destaque para não utilização de mascaras, na qual não tem o costume.

Figura 55 - Coleta de resíduos domiciliar/comercial - Pinheiro/MA.

De acordo com os dados levantados junto ao setor de Infraestrutura e obras em abril de
2013, o serviço de coleta de lixo domiciliar e comercial, é representado por 90% da frota de
veículos terceirizados. O serviço de coleta regular dos resíduos sólidos urbanos atende a
um percentual da ordem de 95% dos domicílios da sede municipal.
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Tabela 26 - Frequência da coleta domiciliar e comercial de Pinheiro/MA.
Frequência da coleta
Localidade (Bairro/Rua)
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
MATRIZ
x
x
x
ILHA DE VENTURA
x
ANTIGO MATADOURO
x
x
CAMPINHO
x
x
x
SÃO BENEDITO
x
x
FLORESTA
x
x
FLORESTA / ILHA DE LEONOR
x
PACAS / SETE
x
ENSEADA
x
FLORESTA
x
PACAS / ILHA DE LEONOR
x
x
RUA M. PAIVA / A. PAIVA
SÍTIO BAR
x
x
x
SANTA LUZIA
x
x
x
ANT. AEROPORTO
x
x
x
QUINTA DA B.VISTA
x
x
x
ALCANTARA
x
x
COHAB
x
x
x
JOÃO CASTELO
x
x
KIOLA SARNEY
x
x
DOMDONA SOARES
x
TIRIRICA
x
x
CENTRO
x
x
x
x
x
BUBALINA
x
x
VILA NOVA
x
x
SÃO FRANCISCO
x
x
AV. PRINCIPAL
x
x
x
x
x
FOMENTO
x
RES. VERDES CAMPOS
x
VILA ZÉ ARLINDO
x
MATADOURO/AV. PRINCIPAL
x
x
x
CENTRO/AV. PRINCIPAL
x
x
AV. PRINCIPAL/CENTRO
x
x
VILA
FILUCA/ENSEADA/TONY
x
FERREIRA
ALCANTARA / CENTRO
x
x
MATRIZ
x
MERCADINHO VELHO
x
x
x
x
x
Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Obras do Município de Pinheiro/MA.

Sab
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

Uma das características do município de Pinheiro/MA é que grande parte da população
encontra-se na área rural, 40%(31.675 hab.) e destes apresenta no roteiro da coleta de lixo.
Para a realização da coleta domiciliar/comercial, o município é dividido por setores de
coleta, de tal forma que os veículos coletores realizam o trabalho no turno da manhã e em
alguns setores, se faz necessário a coleta no período da tarde. Devido a grande quantidade
de lixo disposta para o recolhimento, o caminhão completa a coleta com duas viagens,
manhã e tarde.
Os setores atendidos pela coleta de lixo estão apresentados no Anexo IV - Mapa Roteiro
coleta domiciliar/comercial, cedido pelo setor de Infraestrutura e Obras do município.
Encontra-se mapeado todos os distritos/povoados, e suas sedes do município de Pinheiro,
onde em sua grande maioria não existe coleta de lixo.
77

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS
PINHEIRO - MARANHÃO

Na área central, a coleta de lixo do comércio concentra-se, como ponto principal o percurso
das avenidas/rua (Av. Castelo Branco/ Av. Washington Luiz/ Av. Getulio Vargas/ Rua
Presidente Dutra) onde a coleta do lixo é realizada de segunda a sábado, as 07:00 e as
19:00 horas. Aos domingos no turno da manhã.
Os itinerários por setores foram propostos pelo Setor de Infraestrutura e Obras e estão
sendo realizados deste janeiro/2013.
A Tabela 10 a seguir apresenta os veículos utilizados na coleta domiciliar/comercial e rural
do município de Pinheiro/MA. Estes veículos ficam todos alocados no pátio do setor de
Infraestrutura e Obras.
Realiza-se o controle de quilometragem dos veículos da coleta domiciliar/comercial, no
momento em que os veículos abastecem e o controle é anotado junto a nota fiscal.
Os veículos alugados e os da Prefeitura realizam a manutenção em oficinas particulares do
município.
Tabela 27 - Frota de veículos utilizada na coleta domiciliar/comercial da área urbana e rural.
Veículo

Capacidade

Carroceria

Placa

Propriedade

CAMINHÃO
BASCULANTE

6,00 m³

TOCO

HOM-8413

PRIVADO

CAMINHÃO
BASCULANTE

6,00 m³

TOCO

JTW-4412

PRIVADO

CAMINHÃO
BASCULANTE

6,00 m³

TOCO

XXX-XXXX

PRIVADO

CAMINHÃO
BASCULANTE

5,00 m²

TOCO

HPT-0745

PRIVADO

CAMINHÃO
BASCULANTE

6,00 m³

TOCO

BYB-1367

PRIVADO

CAMINHÃO
BASCULANTE

6,00 m³

TOCO

KDA-4852

PRIVADO

CAMINHÃO
BASCULANTE

6,00 m³

TOCO

HPF-4541

PRIVADO

CAMINHÃO
BASCULANTE

6,00 m³

TOCO

JTM-4025

PRIVADO

6,00 m³

TOCO

HOO-7606

PRIVADO

6,00 m³

TOCO

HOQ-6730

PRIVADO

6,00 m³

TOCO

XXX-XXXX

PRIVADO

4,00 m³

CARRETA

XXX-XXXX

PÚBLICO

CAMINHÃO
BASCULANTE
CAMINHÃO
BASCULANTE
CAMINHÃO
BASCULANTE
TRATOR

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Obra do Município de Pinheiro/MA.
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Figura 56 - Frota de veículos da coleta domiciliar/comercial.

Não existe um padrão de acondicionamento dos resíduos em Pinheiro/MA, a disposição do
lixo para coleta é realizada em sacos plásticos e depositado nos passeios defronte as
residências. Pode-se observar, conforme apresentado na Figura 57, uma grande incidência
de sacos de lixo rasgados pelos cães, urubus no centro da cidade.

Figura 57 - Disposição dos resíduos em baldes e sacolas plásticas.

Existem alguns pontos de disposição clandestina na sede municipal, que mesmo com a
coleta programada pro setores, ainda é possível observar lixo espalhado as margens da
estrada na saída do município e na entrada da cidade, na parte alagada, como pode-se
observar nas Figuras 58 e 59.
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Figura 58 - Disposição inadequada de resíduo, as margens da rodovia.

Figura 59 - Disposição inadequada de resíduo, na entrada da cidade - área alagada.

4.3.1

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E PODA

No município de Pinheiro/MA, grande parte dos resíduos verdes da cidade, são coletados e
encaminhados ao "lixão" municipal. Não existe processo de compostagem implantado no
município pela Prefeitura Municipal, processo este que uma vez implantado, diminuirá a
quantidade de resíduos dispostos no "lixão" e retornando as praças e jardins da cidade,
como adubo orgânico para as plantas.
A seguir na Figura 60 é possível observar a presença de podas (tronco/galharia fina) junto
com os resíduos da coleta domiciliar/comercial, onde os mesmos são dispostos no lixão.

Figura 60 - Disposição de Materiais Verdes no lixão.
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Todo o material recolhido da jardinagem é encaminhado diretamente para o lixão. O
pagamento para este serviço é realizado mensalmente.

Figura 61 - Coleta de resíduos de poda/capina.

4.3.2

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE SAÚDE

A coleta de lixo dos hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos de saúde, é
realizada juntamente com a coleta domiciliar/ comercial, não havendo nenhum tipo de
separação.
Os resíduos de serviços de saúde dos hospitais e postos de saúde no município de
Pinheiro/MA, são coletados juntamente com os resíduos domiciliares e comerciais, a coleta
é realizada no período da manhã e executada pelo setor de Infraestrutura e Obras.
A coleta das farmácias, clínicas odontológicas, laboratórios, postos de saúde e clínicas
veterinárias, seguem o mesmo roteiro.
Em alguns casos, note-se que a um consume de fazer a queima dos resíduos hospitalar,
como pode ser observado no hospital municipal.

Figura 62 - Queima de resíduos hospitalar.

Este tipo de atividade, não deve ser realizada, em vista que os materiais queimados desta
forma, são contaminantes e o resíduo desta queima, ainda apresenta alto teor de
periculosidade, como se tratando das seringas e agulhas queimadas.
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Esta pratica não é aconselhada, devendo a Prefeitura orientar para não realização deste tipo
de serviço, com o resíduo gerado.
É importante que o hospital tenha um incinerador para queima dos resíduos dos serviços de
saúde.
Além dos hospitais, é comum a presença de resíduos infectantes dispostos juntamente com
lixo domiciliar/comercial, como pode ser observado na Figura 63.

Figura 63 - Presença de resíduos de serviços de saúde no lixo domiciliar e comercial.

A coleta é realizada gratuitamente, não havendo nenhum tipo de cobrança pelo serviço.

4.3.3

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

Segundo dados do SNIS/2010 (sistema nacional de informação sobre saneamento), a coleta
de resíduos da construção e demolição, quando realizada é efetuada principalmente por
caçambeiros e autônomos, que coleta-se em média 125 toneladas/mês e pelo próprio
gerador de 58 toneladas/mês.

4.3.4

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS

Não existe coleta de lixo diferenciada para os resíduos gerados no cemitério, o lixo é
coletado juntamente com os resíduos domiciliares/comerciais.
 O Cemitério Municipal Refojos, tem a periodicidade na coleta de lixo, as terças-feiras,
quintas-feiras e aos sábados;
 O Cemitério localizado em Pacas, tem a periodicidade da coleta de lixo, as terçasfeiras e quintas-feiras.
Abaixo na Figura 64 a localização do cemitério.
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Figura 64 - Localização do Cemitério Municipal, segundo a rota de coleta de lixo.

4.3.5

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Não existe coleta diferenciada de resíduos industriais no município de Pinheiro/MA.

4.3.6

COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO

A coleta dos resíduos de transporte rodoviário é realizada juntamente com a coleta
domiciliar/comercial, e a sua disposição é no lixão da cidade.
4.4

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Todos os resíduos coletados pela coleta convencional na área urbana do município de
Pinheiro são dispostos no "lixão, sem que aconteça nenhum tipo de separação por tipologia.
Como no caso dos resíduos de serviços de saúde, que são dispostos juntamente com os
demais.
A área do atual “Lixão” de Pinheiro-MA está localizada próximo ao rio Pericumã,
aproximadamente 1,5 km da zona urbana do município.
O “Lixão" recebe uma quantidade média diária de, aproximadamente, 21 toneladas de
resíduos sólidos domiciliares e comerciais/dia, além dos resíduos da construção e
demolição, resíduos de varrição, resíduos de poda.
A estrada que dá acesso ao local não é pavimentada, os veículo consomem cerca de 10
minutos para transpor o percurso da sede ao destino final.
O “Lixão” não é totalmente cercado e não possui vigilância constante na área. Não possui
qualquer sistema de drenagem de água superficiais, chorume e gás no local.
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Figura 65 - Via de acesso dentro do lixão - Pinheiro/MA.

 Tipo: “Lixão”
 Início de operação: Vem sendo utilizado como lixão, visto que em anos anteriores á
área foi utilizada com "Aterro Controlado" e foi realizado um projeto de Aterro
Sanitário para o município. Esta atual situação, segundo informações do Setor
responsável (Infraestruturas e Obras), iniciou-se me 2004, exatamente á 8 anos de
operação como Lixão.
 Quantidade de Resíduos Dispostas Diariamente: 21.000 kg
 Número de trabalhadores envolvidos na área: Não existe.
 Estado de conservação: Precário
 Propriedade: Área sob responsabilidade da Prefeitura (2013)
 Responsável pela operação e manutenção: Secretaria de Infraestrutura e Obras da
Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA.
O lixo disposto no lixão de qualquer forma, sem que haja qualquer controle para posterior
recobrimento.
A destinação dada aos animais mortos no lixão, é disposta juntamente com os demais
resíduos.
Embora não existam quaisquer tipos de estudos específicos concernentes aos impactos
ambientais causados pela disposição dos referidos resíduos dispostos e de sua dimensão,
pôde-se facilmente constatar no local, a partir de uma vistoria sumária, a contaminação do
solo superficial (Figura 66).
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Figura 66 - Lixão do município de Pinheiro/MA.
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5

CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

Os catadores de material reciclável costumam coletar resíduos recicláveis nas ruas, em
eventos ou nos lixões. No município de Pinheiro não foi identificada nenhuma cooperativa
ou organização de Catadores.
5.1

ABORDAGEM AOS CATADORES NO LIXÃO

Em Pinheiro os resíduos coletados são dispostos diariamente lixão. O material é depositado
a céu aberto e não é feita nenhuma cobertura, conforme observado na Figura 67.

Figura 67 - Vista do caminhão de coleta da prefeitura de Pinheiro descarregando.

Em visita ao aterro sanitário foi possível identificar a presença de catadores coletando
materiais. Também foi possível visualizar animais, como cães e muitos urubus que vão à
busca de alimento.
Segundo conversa com os catadores, o horário de trabalho deles iniciam as 11 horas, sendo
este o horário de chegada dos primeiros caminhões da coleta domiciliar/comercial. A partir
das 15 horas chegam os caminhões da limpeza da feira, neste horário é possível observar
muitas crianças, que segundo os catadores vem em busca de restos de alimentos e
brinquedos. Quanto as horas trabalhadas por dia, alguns catadores informaram que
trabalham o dia todo, enquanto outros informaram que trabalham 3 ou 4 horas por dia.

Cata
Vista de catadores no lixão de Pinheiro
dora no lixão de Pinheiro
Figura 68 - Vista dos catadores e animais em meio aos resíduos descarregados pelo caminhão da
prefeitura.
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A estrutura fisica do lixão é composta por 2 galpões (sem telhas com apenas piso grosso), 1
portaria e um local que poderia ser a administração. Segundo relatos dos catadores, o
galpão contava com duas prensas que eram utilizadas para fazer fardos com o material
separado e que o local já foi um aterro sanitário há mais de 10 anos atrás.
A seguir (Figura 69), vista parcial do antigo galpão onde os catadores triavam e prensavam
o material coletado no lixão.

Vista de catadores próximos ao antigo galpão

Vista do antigo galpão e do material coletado
pelos catadores para comercializar (pneus e
plásticos)
Figura 69 - Vista do antigo galpão dos catadores, segundo informação dada por eles.

5.2 DIAGNÓSTICO DOS CATADORES
A primeira visita ao lixão foi feita em companhia de 2 técnicos da prefeitura de Pinheiro e da
secretário de Meio Ambiente do município. Na chegada, foi possível visualizar várias
pessoas correndo, dentre elas, várias crianças.
5.2.1

QUANTIDADE E FAIXA ETÁRIA DOS CATADORES ENTREVISTADOS

Um questionário elaborado pela Vivar Saneamento e Meio Ambiente foi aplicado ao
catadores para o diagnóstico da situação dos mesmos. Obteve-se uma amostra total de 16
catadores entrevistados.

Figura 70 - Número de catadores total e por gênero
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Observa-se na Figura 71 que o número de mulheres da amostra tem uma pequena
vantagem (9 mulheres), enquanto os homens são 7.

Figura 71 - Número de catadores por faixa de idade

Os 16 catadores entrevistados tem idade entre 18 e 63 anos, sendo que a maioria estão nas
faixas de idade com mais de 51 anos, e 3 catadores informaram ter menos de 30 anos,
conforme observa-se na Figura 71.
O município está atualmente no período de chuvas, o que afasta os catadores do lixão pela
dificuldade na catação e porque afasta os compradores que não conseguem entrar no lixão
devido a dificuldade no acesso da área.

5.2.2

SITUAÇÃO DOS FILHOS DOS CATADORES

Foi informado ainda que no lixão existem aproximadamente 30 adultos, sendo 20 mulheres,
10 homens, além de 40 crianças de mais ou menos 7 anos que vem buscar comida e
brinquedos. Os catadores vão diariamente coletar resíduos recicláveis, coisas que possam
ser reaproveitas, restos de alimentos que chegam da feira e até brinquedos. Ainda segundo
relato dos catadores, o número de catadores aumenta ou diminui, por exemplo quando a
época de pesca é fechada os pescadores vem buscar uma renda extra.
Verifica-se na Figura 72 que a maioria dos catadores da amostra (11) informou não levar as
crianças para o trabalho, no entanto 1 catador informou que as crianças o acompanham no
trabalho de triagem no lixão.
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Figura 72 - Número de catadores por existência de crianças no trabalho com os pais.

Segundo relatos dos catadores, algumas crianças são levadas para o lixão pelas próprias
mães, porque não tem com quem deixar em casa, ou para ajudar na catação. Conforme
observa-se na Figura 73, a maioria (7 catadores) informou que o filhos ficam com parentes
enquanto trabalham, e 2 catadores informaram que os filhos ficam em casa sozinhos. O
restantes dos entrevistados não quiseram responder.

Figura 73 - Número de catadores, por onde ficam as crianças durante o trabalho.

Observa-se na Figura 74 que a maioria dos entrevistados (9 catadores) informaram que
seus filhos com idade acima de 6 anos estão matriculados na escola, enquanto que apenas
1 catador informou que não estão matriculados.
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Figura 74 - Número de catadores que os filhos estão na escola

5.2.3

ESCOLARIDADE DOS CATADORES

Verifica-se na Figura 75 que a maioria dos catadores do lixão de Pinheiro (33%) estudou da
"1ª a 4ª série incompleto" e 27% informou que "nunca foram à escola". Dos demais
catadores da amostra, 13% informou "5ª a 8ª série completo"; 13% informou "5ª a 8ª série
incompleto"; 7% informou "2° grau completo"; e 7% informou "1ª a 4ª série completo".
Observa-se um baixo nível de escolaridade entre eles, visto que 60% deles nunca foi à
escola ou não completou a 4ª série.

Figura 75 - Percentual de catadores por nível de escolaridade

5.2.4

ATENDIMENTO POR PORGRAMAS SOCIAIS

Não existe nenhum documento formalizado de apoio da prefeitura aos catadores.
Na Figura 76 verifica-se que a maioria dos entrevistados (9 catadores) informou que não é
atendido por nenhum programa social, 5 catadores informaram receber o benefício da
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Bolsa família/bolsa escola, e 1 catadora informou receber "Defeso" porque faz parte da
associação de pescadores.

Figura 76 - Número de catadores por atendimento de programas sociais

5.2.5

CONDIÇÕES DE MORADIA DOS CATADORES

A construção de casas de "Taipa" na região de Pinheiro é muito comum, devido ao baixo
custo. Trata-se de um sistema rudimentar de construção de paredes e muros, à base de
argila (barro) e cascalho empregue com o objetivo de erguer paredes. Observa-se na
Figura 77 que 10 catadores (62,5% da amostra) informaram que suas moradias são
construídas de "Taipa", seguido por "Alvenaria" (2 catadores - 12,5%), e "Madeira" (1
catador - 6,3%).

Figura 77 - Número de catadores e percentual, por tipo de construção da moradia
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5.2.6

PROFISSÃO ANTERIOR DOS CATADORES

É possível observar na Figura 78 que 5 catadores informaram que tinham "outras"
profissões anteriores a de catadores, como pescador, pedreiro, diarista, entre outros. 5
catadoras informaram que eram "donas de casa" antes de trabalhar com a catação e 3
informaram trabalhar na lavoura.

Figura 78 - Número de catadores por Profissão anterior a de catador.

A maioria dos catadores da amostra (31%) informou que trabalha como catador ha menos
de 1 ano e "de 1 a 2 anos" com 12%. Somando-se 43% aqueles que trabalham a menos de
2 anos no lixão. 13% da amostra de entrevistados trabalham "de 3 a 5 anos" e 19% há mais
de 5 anos (13%, de 5 a 10 anos e 6%, "de 11 a 20 anos"), conforme Figura 79.

Figura 79 - Percentual de catadores por tempo de trabalho como catador.

Quanto a carteira assinada e contribuição no INSS, observa-se na Figura 80 que a maioria
dos entrevistados (12 e 15 catadores respectivamente) nunca tiveram a carteira de trabalho
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assinada e nunca contribuíram com INSS. 4 catadores informaram que já tiveram a carteira
assinada e apenas 1 informou contribuição com INSS.

Figura 80 - Número de catadores por existência de carteira assinada e contribuição no INSS.

5.2.7

RENDA FAMILIAR DO CATADOR

É possível observar na Figura 81, onde 56,3% dos entrevistados (9) informaram que a sua
renda familiar total não chega a 1 salário mínimo, enquanto que 18,8% destes catadores (3)
informaram que a renda familiar está entre 1 a 2 salários mínimos, e 4 entrevistados não
responderam.

Figura 81 - Número de catadores por renda familiar total.
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Figura 82 - Percentual de catadores conforme renda como catador.

A maioria dos catadores entrevistados (37,5% da amostra) informou que ganham R$ 100,00
ou menos por mês com a catação, seguido por "1 até 2 salários mínimos" (25%), "R$ 300,00
até 1 salário mínimo" (12,5%), e "mais de R$ 100,00 até R$ 300,00" com 6,3%.

Figura 83 - Número de catadores por despesas mais relevantes.

As despesas mais relevantes dos catadores estão relacionadas com condições básicas de
sobrevivência, e são respectivamente alimentação, saúde e energia elétrica. Conforme
verifica-se na Figura 83, 12 catadores (75% do total da amostra) informaram que a
alimentação é a despesa mais relevante, enquanto que 8 catadores (50% do total da
amostra) informaram que as despesas com saúde são mais relevantes, e 7 catadores
(43,8% do total da amostra) informaram que as despesas maiores são com energia elétrica.
Em seguida os catadores informaram como despesas mais relevantes "Água", "Aluguel",
"Escola" e "Transporte" respectivamente.
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5.2.8

COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL DOS CATADORES

Os catadores coletam apenas o material que conseguem vender. Reclamaram que tem
poucos compradores, neste momento, e somente 2 buscam o material separado. Na Figura
84 estão alguns materiais separados pelos catadores para comercialização.
Foi informado que um dos compradores de material reciclável, já chegou a colocar 5
catadores dentro do lixão “trabalhando” só para ele. Estes recebiam de R$ 300,00 a R$
500,00 por mês pelo material coletado.

Pneus separados pelos catadores para
Plásticos separados pelos catadores para
comercialização
comercialização
Figura 84 - Vista dos materiais separados pelos catadores para comercialização.

Os catadores informaram que o tipo de material coletado, tem o preço por quilograma
comercializado, conforme descrito na Tabela 28.
Tabela 28 - Preço dos materiais comercializados pelos catadores.
Tipo de material
Preço comercializado (R$/kg)
Plástico duro
0,30
Balde
0,40
Cadeira
1,00
Papelão
0,10
PET
0,20
Ferro
0,15
Cobre
9,00
Alumínio duro/Latinha
1,20
Alumínio mole
1,70
Antimônio
1,00
Metal amarelo
3,00
Fonte: Entrevista aos catadores no lixão de Pinheiro/MA.

Alguns materiais são vendidos por unidade, como é o caso dos pneus, das garrafas inteiras
de “51” e de conhaque, conforme apresentado na Tabela 29 a seguir.
Os pneus devem estar em bom estado de conservação, porque serão reutilizados para
recauchutagem.
Tabela 29 - Preço dos materiais comercializados pelos catadores, por unidade.
Tipo de material
Preço comercializado (R$)
Vidro litro de “51”
0,15 a unidade
Vidro – litro de conhaque
0,10 a unidade
Pneu (mais conservados)
2,00 a unidade
Fonte: Entrevista aos catadores no lixão de Pinheiro/MA.
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Foi identificado no município um galpão do comprador do material reciclável dos catadores.
Neste galpão foi possível verificar que o comerciante compra o material solto dos catadores
e prensa o papel e o metal, com isto agrega-se valor ao vender o material prensado.
Também foi possível verificar que o plástico é vendido triturado e ensacado, para um
comprador em São Luís.
A existência de compradores locais é importante para os catadores, no entanto o valor
recebido é baixo porque não conseguem agregar valor ao reciclável com a prensagem,
trituração ou sequer tem capacidade de juntar uma carga para vender diretamente para São
Luís, porque trabalham individualmente.

5.2.9

COMENTÁRIOS

A Lei Nacional de Resíduos Sólidos 12.305/10 aponta o ano de 2014 para o fim dos lixões.
Considerando que esta data, deve-se observar a retirada dos catadores do lixão e a
implantação da coleta seletiva no município. Observa-se que o município apresenta
potencial de geração de material reciclável suficiente para a implantação da coleta seletiva
em parceria com os catadores.
No entanto será necessária a organização e capacitação para trabalhar em grupo, dos
catadores.
É importante uma parceria para a garantia da infraestrutura mínima para o trabalho dos
catadores, de um galpão, prensa e balança. Esta parceria pode acontecer via prefeitura com
o apoio do governo federal e dos diversos projetos de apoio aos catadores de material
reciclável.
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6

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
6.1

6.1.1

MOBILIZAÇÃO SOCIAL
CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR E REALIZAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO
SOCIAL NO MUNICÍPIO

A garantia de um processo participativo, ordenado e eficiente na formulação dos Planos de
Gestão de Resíduos Sólidos depende da adequada estruturação de instâncias de
coordenação e representação, para condução coletiva e consistente do processo. Estes
procedimentos são importantes também para a institucionalização dos Planos pelos estados
e municípios. Nesse sentido, deverão ser constituídos dois fóruns com atribuições distintas.
Segundo o Manual de orientação elaborado pelo Ministério Nacional do Meio Ambiente
(ICLEI 2012) devem ser criados dois comitês descritos a seguir:
a) Comitê Diretor - deverá ser formado por representantes (gestores ou técnicos) dos
principais órgãos envolvidos no tema: municipais, no caso dos planos locais; municipais e
estaduais, no caso dos planos regionais.
O Comitê Diretor terá caráter técnico, e será responsável pela coordenação da elaboração
dos planos. Terá também papel executivo quanto às tarefas de organização e viabilização
da infraestrutura (convocatória de reuniões, locais apropriados, cópias de documentos, etc.)
e a responsabilidade de garantir, inclusive com recursos, o bom andamento do processo.
b) Grupo de Sustentação - será o organismo político de participação social. Deverá ser
formado por representantes do setor público e da sociedade organizada; instituições de
âmbito estadual ou regional, e instituições locais. Deverão ser considerados todos os que
estão envolvidos de alguma forma com o tema (representantes dos Conselhos de Meio
Ambiente, de Saúde, de Saneamento Básico e de Desenvolvimento Urbano; representantes
de organizações da sociedade civil como entidades profissionais, sindicais, empresariais,
movimentos sociais e ONGs, comunidade acadêmica e convidados de modo geral).
O Grupo de Sustentação será responsável por garantir o debate e o engajamento de todos
os segmentos ao longo do processo participativo, e por ajudar na consolidação das políticas
públicas de resíduos sólidos.
O Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação:
Juntos, devem elaborar uma agenda de todo o processo de construção dos Planos de
Gestão, a ser pactuada com a comunidade local ou regional, por meio de suas
representações. Esta agenda deverá conter:
» a frequência de reuniões com suas datas, horários e locais;
» datas para a divulgação da pauta de discussão, com a antecedência necessária, para
que todos possam preparar-se para os eventos. É fundamental que todos os setores sociais
e econômicos envolvidos tenham tempo para o debate entre seus pares, e a construção de
posições em relação às temáticas em discussão;
» o anúncio dos debates públicos (seminários e/ ou conferências) previstos para momentos
chave do processo. Estes debates visam apresentar o conteúdo do Plano para o
estabelecimento do compromisso coletivo da construção da política. São momentos de
validação dos documentos
Em reunião realizada na Prefeitura Municipal de Pinheiro, no dia 20/05/2013 foi constituído o
Grupo Gestor/Grupo de Sustentação, formado por representantes dos principais órgãos
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envolvidos no tema e também de duas universidades do município, conforme mostra a
Tabela 30 e a Figura 85.
Tabela 30 - Membros do Grupo Gestor
N
Nome
1
2

Ana Cristina Nunes Alves Costa
Cleomara de Jesus Ferreira Morais

3
4
5
6
7
8

Clewton José Lopes Briton
Eliane Froz
Erivelton Almeida Pereira
Eulália Aline Pereira Guterres
Gilberto Vicente Ferreira Matos
Hugo Fernando Moreira Cordeiro

Instituição de origem
Secretaria de Assistência Social
UEMA
Secretaria de Infraestrutura
Secretaria de Assistência Social
Superintendente da Guarda Municipal
UEMA
Secretaria de Infraestrutura
Secretaria de Meio Ambiente

9
Kelianne do Socorro Ribeiro Mendonça
UEMA
10
Luana Márcia Pereira Souza
Secretaria de Educação
11
Maria Rita Sodré
UFMA
12
Marildete de Jesus Moreira Cordeiro
Secretaria de Educação
Fonte: Reunião de formação do Grupo Gestor na Prefeitura de Pinheiro.

Figura 85 - Reunião do Grupo Gestor.

Na reunião foram levantados os temas a serem trabalhados durante a elaboração:
1 – Fazer a mobilização nas escolas, igrejas e comunidades rurais sobre o tema Resíduos
Sólidos;
2 – Sensibilizar os familiares, amigos e conhecidos sobre o tema;
3 – A prefeitura deverá instituir advertência e multa para quem jogar lixo fora do horário
definido para a coleta de lixo, a partir de mudança na legislação e do código de meio
ambiente. O objetivo é manter a cidade mais limpa.
4 – Reunião com catadores no lixão para criação do cadastro destes junto à assistência
social;
O desenvolvimento dos temas foi iniciado na mesma semana da reunião.

6.2

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Os programas, projetos e ações de educação ambiental desenvolvidos pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente estão embasados nas orientações das grandes conferências
internacionais promovidas pela Organização das Nações Unidas bem como, em nível
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federal na Lei nº 9.795/1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002, que evidencia
no seu art. 2º “a Educação Ambiental como um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, de caráter formal e não formal
Conforme orientação do grupo gestor, os alunos da 5ª série da Escola Municipal, visitaram o
local onde estava sendo realizada a caracterização dos resíduos sólidos
domiciliares/comerciais coletados em Pinheiro-MA. Posteriormente sob orientação das
professoras, apresentaram de forma lúdica, desenhos e textos sobre a visita ao trabalho de
caracterização dos resíduos, para o Secretário Municipal de Meio Ambiente, conforme
apresentado a seguir.

Visita dos alunos à caracterização dos resíduos
sólidos de Pinheiro

Secretário de Meio Ambiente respondendo
duvidas dos alunos

Apresentação de desenhos e textos elaborados pelos alunos após a visita à caracterização
Figura 86 - Participação dos alunos da Escola Municipal na caracterização dos resíduos sólidos de
Pinheiro.

6.2.1

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O reconhecimento da necessidade de uma orientação educacional, como estratégia para a
adesão da população na atuação em parceira com a Prefeitura é determinante para a
inserção da Educação Ambiental nos programas direcionados para a correta gestão
municipal de resíduos sólidos.
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6.2.1.1 Planejamento de Ações
As iniciativas de educação ambiental deverão ser preparadas pela Secretaria de Educação
em parceria com o grupo gestor.
A elaboração de um programa de educação ambiental, no âmbito das ações para a
elaboração participativa do Plano, deverá contemplar iniciativas visando pautar o assunto
“resíduos sólidos” no dia a dia da comunidade, com campanhas, seminários, entrevistas em
rádio e mídias impressas e outros meios.
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7

CUSTOS NO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA MUNICIPAL
7.1

ESTRUTURA OPERACIONAL

A Secretaria de Infraestrutura e Obras é a responsável pela limpeza urbana do município, e
é composta pela seguinte estruturação:
Gerencial:
 1 secretário;
 1 subsecretário;
 1 assessor especial;
 3 Técnicos na área administrativa.
Operacional:
 Coleta de Lixo: 10 motoristas, 33 coletadores, 1 fiscal;
 Varrição: 9 grupos (36 garis) e 1 coordenador (Sra. Dora);
 Poda: 3 funcionários;
 Roçagem: 12 funcionários e 1 coordenador (Sr. Jaílson);
 Capina: 15 funcionários e 1 coordenador (S. Jardel);
 Jardinagem: 4 funcionários e 1 coordenador;
 Limpeza da Secretaria: 2 Faxineiras;
 Segurança: 6 funcionários;
 Motorista: 1.
No município o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), só é pago quando é realizada a
compra ou venda de imóveis. A base de calculo do IPTU não é vinculada a localização.
Não existe tabela de preço público no município, que está sendo elaborada para atender as
necessidades.
Não é realizada a cobrança pela limpeza urbana no município.
O município conta com uma estruturação de apuração de custos com a limpeza urbana,
entre elas, gastos com funcionalismo, aluguel da frota de veículos e toda a estrutura
administrativa para realização das atividades.

7.1.1

RECURSO PRODUTIVO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA

Para realização das atividades do setor de limpeza urbana, a equipe é composta pela
estruturação:
 Administrativa: (planejamento, supervisão, escritório, controle de contratos, etc.);
 Educativa: (Mobilização Social e Fiscalização); Fiscalização: 3 fiscais (Poda e Varrição)
 Operacional: (Coleta Domiciliar e Comercial Urbana, Coleta Domiciliar e Comercial
Rural, Coleta em Estabelecimentos de Saúde, Coleta Seletiva, Varrição, Capina,
Limpeza de Margens de Rios e Córregos, Raspagem, Aterro, Compostagem,
Galpões de triagem de recicláveis, outras)
A manutenção da frota de veículos é realizada por oficina contratada.
O local de disposição final do município, o lixão, ocupa uma área de 2ha (hectares).
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As informações dos gastos com servidores municipais que desempenham funções na
limpeza urbana em horário integral encontram-se descritas na Tabela 31 a seguir.
Tabela 31 - Gastos com funcionalismo na limpeza urbana (administrativo e operacional).
Cargo/Função

Valores pagos s/ encargos (R$)

Sec. Adj. de Infra-Estrutura
Assessor Especial

10.000,00

Apoio Administrativo (3)
1 Motorista da Secretaria

1.500,00

1 Fiscal p/ limpeza de sarjetas e ruas

675,00

15 servidores p/ limpeza de sarjetas e ruas

10.125,00

1 fiscal p/ jardinagem

675,00

4 servidores p/ jardinagem

2.700,00

1 fiscal p/ capina c/ roçadeira

675,00

11 servidores p; capina c/ roçadeira

7.425,00

1 fiscal da coleta de lixo

675,00

33 servidores da coleta de lixo

22.275,00

10 motoristas

15.000,00

36 pessoas p/ varrição das ruas

24.300,00

2 faxineiras

1.350,00

6 seguranças

4.050,00
TOTAL

101.425,00

Fonte: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Pinheiro/MA, 2013.

O gasto total com pessoal na gestão de resíduos do município é R$ 101.425,00, sem os
valores dos encargos trabalhistas.
Os custos com o aluguel dos caminhões é de R$ 3.500,00 por veículo. Considerando que 8
veículos são alugados o valor total é R$ 28.000,00 por mês.
O combustível dos caminhões também é fornecido pela Secretaria de Infraestrutura, sendo
pago R$ 900,00 por mês por caminhão, chegando a um total de R$ 9.000,00 por mês o
gasto com combustível.
As 6 roçadeiras também são alugadas por um valor de R$ 70,00 por dia, totalizando R$
8.400,00 por mês o gasto.
O valor total estimado de gastos com equipamentos e pessoal é de R$ 166.805,00 por mês.
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8

ASPECTOS LEGAIS
8.1

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE

O município de Pinheiro conta com a seguinte estruturação dos aspectos legais, para os
serviços de limpeza urbana (Tabela 32).
Tabela 32 - Legislação municipal vigente.
Item Descrição

Sim

Não

1

Lei Orgânica do Município

X

2

Código Tributário Municipal

X

3

Código Municipal de Posturas

X

4

Dispositivo sobre a Fiscalização da Limpeza Urbana (atuação do Fiscal)

X

5

Regulamento de Limpeza Urbana

X

6

Organograma atual da Prefeitura

X

Fonte: Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA, 2013.

8.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL DO MARANHÃO
 MINUTA de DECRETO ESTADUAL de 2012 - Dispõe sobre a regulamentação da Lei
n° 9.279 de 20 de outubro de 2010, que institui a Política Estadual de Educação
Ambiental e o Sistema Estadual de Educação Ambiental do Estado do Maranhão.
 PORTARIA ESTADUAL Nº 111 DE 29/12/2008 - dispõe sobre todas as instalações de
produção de ferro gusa, em operação, ficam obrigadas à promoção de melhorias de
processo, à instalação de equipamentos de controle, à disposição adequada de
resíduos, ao monitoramento e às demais medidas necessárias ao cumprimento
integral da legislação ambiental;
 DECRETO ESTADUAL Nº 23.118 DE 29/05/2007 - Regulamenta a Lei nº 8.521, de 30
de novembro de 2006, que dispõe sobre a produção, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a utilização, o destino final de resíduos e
embalagens, o controle, a inspeção, a fiscalização de agrotóxicos, de seus
componentes e afins, e dá outras providências;
 LEI ESTADUAL Nº 5.253 DE 29/10/1991.- Dispõe sobre a conduta quanto ao lixo
hospitalar.
8.3 LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS
8.3.1

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

 Constituição Federal, artigos 23, inciso VI -“compete à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer das suas formas”;
 Constituição Federal, artigo 24 - estabelece a competência da União, dos Estados e do
Distrito Federal em legislar concorrentemente sobre “(...) proteção do meio ambiente
e controle da poluição” (inciso VI); e,
 Constituição federal, artigo 30, incisos I e II - estabelece que cabe ainda ao poder
público municipal “legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e a estadual nº que couber”.
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8.3.2

LEIS FEDERAIS

 Lei Federal nº 6.938, de 31/8/81 - dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente,
institui a sistemática de Avaliação de Impacto Ambiental para atividades
modificadoras ou potencialmente modificadoras da qualidade ambiental, com a
criação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA); institui licenças a serem obtidas ao
longo da existência das atividades modificadoras ou potencialmente modificadoras
da qualidade ambiental;
 Lei ordinária 787, de 1997 – Dispõe sobre o Programa de Prevenção de Contaminação
por Resíduos Tóxicos, a ser promovido por empresas fabricantes de lâmpadas
fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista e dá outras
providências.
 Lei de Crimes Ambientais (9605 de fevereiro de 1998) - dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente e dá outras providências.
 Lei de Crimes Ambientais - artigo 54, § 2o, inciso V, penaliza o lançamento de resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis
ou regulamentos; § 3o do mesmo artigo, a lei penaliza quem deixar de adotar,
quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de
risco de dano ambiental grave ou irreparável.
 Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305 de 02/08/2010, Institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e
dá outras providências;
 Decreto Federal 5.940, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006 - Institui a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.
 Decreto Federal 7.404/10, de 23/12/2010, que regulamenta a Lei no 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos
Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
 Programa Pró-Catador - Decreto 7.405/10;
 Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

8.3.3

RESOLUÇÕES CONAMA E PORTARIAS MMA

 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 416, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009 - Dispõe sobre a
prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação
ambientalmente adequada, e dá outras providências.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 404, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008 - Estabelece
critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno
porte de resíduos sólidos urbanos.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2008 - Estabelece os
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias
comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.
 PORTARIA MMA Nº 31, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007 - Instituir Grupo de
Monitoramento Permanente para o acompanhamento da RESOLUÇÃO CONAMA n.º
362, de 23 de junho de 2005, que dispõe sobre o recolhimento, a coleta e a
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 380, DE 31 DE OUTUBRO DE 2006 - Altera a redação do
Anexo I da Resolução nº 375, de 29 de agosto de 2006, que define critérios e
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procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de
tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 377, DE 9 DE OUTUBRO DE 2006 - Dispõe sobre
licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 375, DE 29 DE AGOSTO DE 2006 - Define critérios e
procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de
tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 373, DE 9 DE MAIO DE 2006 - Define critérios de seleção
de áreas para recebimento do Óleo Diesel com o Menor Teor de Enxofre-DMTE, e
dá outras providências.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362, DE 23 DE JUNHO DE 2005 - Dispõe sobre o
recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362, DE 23 DE JUNHO DE 2005 - Dispõe sobre o
Rerrefino de Óleo Lubrificante.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 - Dispõe sobre o
tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências.
 RESOLUÇÃO CONAMA N.º 307, DE 05 DE OUTUBRO DE 2002 - Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
 RESOLUÇÃO CONAMA N.º 313, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002 - Dispõe sobre o
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.
 RESOLUÇÃO CONAMA N.º 316, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002 - Dispõe sobre
procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico
de resíduos.
 RESOLUÇÃO CONAMA N.º 308, DE 21 DE MARÇO DE 2002 - Licenciamento
Ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em
municípios de pequeno porte.
 RESOLUÇÃO CONAMA N.º 283, DE 12 DE JULHO DE 2001 - Dispõe sobre o
tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 258, DE 26 DE AGOSTO DE 1999 - Estabelece a
necessidade de tornar explícita no art. 6º da Resolução 257, de 30 de junho de 1999.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 264, DE 26 DE AGOSTO DE 1999 - Licenciamento de
fornos rotativos de produção de clínquer para atividades de co-processamento de
resíduos.
 RESOLUÇÃO CONAMA N.º 257, DE 30 DE JUNHO DE 1999 - Regulamenta o
descarte de pilhas e baterias usadas.
 RESOLUÇÃO CONAMA N.º 23, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996 - Regulamenta a
importação e uso de resíduos perigosos.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 05, DE 05 DE AGOSTO DE 1993 - Dispõe sobre o
gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e
aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.
 RESOLUÇÃO CONAMA N.º 06, DE 19 DE SETEMBRO DE 1991 - Dispõe sobre a
incineração de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde e dá outras
providências.
 RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – Estabelece norma geral
sobre licenciamento ambiental, competências, listas de atividades sujeitas a
licenciamento, etc.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 269 - Regulamenta o uso de dispersantes químicos em
derrames de óleo no mar.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 275 - Estabelece código de cores para diferentes tipos de
resíduos na coleta seletiva.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 283 - Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos
resíduos dos serviços de saúde.
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 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestão dos resíduos da construção civil.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 308 - Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição
final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 6 - Dispõe sobre o controle de licenciamento de atividades
industriais geradoras de resíduos.
 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 8 - Dispõe sobre a entrada no País de materiais residuais.

8.3.4

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

 CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO - DECRETO LEGISLATIVO N.º 204, DE 7 DE MAIO
DE 2004 (*) - Aprova o texto da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes
Orgânicos Persistentes, adotada, naquela cidade, em 22 de maio de 2001.
 CONVENÇÃO DA BASILÉIA - DECRETO FEDERAL Nº 4.581, DE 27 DE JANEIRO
DE 2003. - Promulga a Emenda ao Anexo I e Adoção dos Anexos VIII e IX à
Convenção de Basiléia sobre o Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos
Perigosos e seu Depósito.

8.3.5

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

 NBR 7039, de 1987 – Pilhas e acumuladores elétricos – Terminologia;
 NBR 7500, de 1994 – Símbolos de riscos e manuseio para o transporte e
armazenamento de materiais.
 NBR 7501, de 1989 – Transporte de produtos perigosos – Terminologia.
 NBR 9190, de 1993 – Sacos plásticos – Classificação.
 NBR 9191, de 1993 – Sacos plásticos – Especificação.
 NBR 9800, de 1987 – Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais nº
sistema coletor público de esgoto sanitário – Procedimento.
 NBR 10004, de 1987 – Resíduos sólidos – Classificação.
 NBR 10005 – Lixiviação de resíduos.
 NBR 10006 – Solubilização de resíduos.
 NBR 10007 – Amostragem de resíduos.
 NBR 11174, de 1990 – Armazenamento de resíduos classe II, não inertes, e III, inertes
– Procedimentos.
 NBR 12245, de 1992 – Armazenamentos de resíduos sólidos perigosos Procedimentos.
 NBR 12807, de 1993 – Resíduos de serviço de saúde – Terminologia.
 NBR 12808, de 1993 – Resíduos de serviço de saúde – Classificação.
 NBR 12809, de 1993 – Manuseio de resíduos de serviço de saúde – Procedimento.
 NBR 13055, de 1993 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Determinação
da capacidade volumétrica.
 NBR 13221, de 1994 – Transporte de resíduos – Procedimento.
 NBR 13463, de 1995 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação.
 NBR 8419, de 1992 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos
sólidos urbanos.
 NBR 13896, de 1997 – Aterros de Resíduos não Perigosos – Critérios para Projeto,
Implantação e Operação.
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8.4

LEGISLAÇÃO PARA CATADORES

 DECRETO Nº 7.405, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 - Institui o Programa PróCatador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos
Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da
Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de
2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras providências.
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9

INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

O intuito desta seção é apresentar uma reflexão a respeito dos Instrumentos Econômicos –
IEs aplicados à gestão dos resíduos sólidos no Município de Pinheiro - Maranhão. E eleger
alternativas para financiar as medidas previstas pelo Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos para o Município.
Os instrumentos econômicos não são de caráter coercivo. A lógica presente em sua
utilização é que a partir de incentivos corretamente dimensionados, na maioria das vezes
por sistema de preços – agentes privados reagem, na margem, modificando suas atitudes
para interiorizarem aqueles incentivos e continuar maximizando seus lucros ou utilidades1.
As fontes de financiamento para a política ambiental podem ser: Multas, taxas, tarifas
ambientais de fiscalização ou exploração de recursos, ICMS e IPTU ecológicos,
compensação ambiental e financeira pela exploração de recursos minerais.···.
De acordo com a Lei Federal de Saneamento Básico 11.445/2007 Art. 29, podem ser
remunerados os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos através de taxas,
tarifas ou preços públicos. Uma possibilidade de arrecadação pode ser a cobrança pelos
serviços de limpeza urbana, através de Taxas para tratamento de resíduos no IPTU.
Segundo pesquisas realizadas junto a alguns municípios2 brasileiros, o serviço de limpeza
urbana tem como base de cálculo uma alíquota única para todos de 45 Unidades de
Referência Municipal - URMs. As demais taxas cobradas em limpezas de áreas particulares
tem base de cálculo diferenciada, em função do custo presumido do serviço e é calculada
por alíquotas fixas em URM, tendo por base o número de horas de serviço e o volume de
resíduos a serem recolhidos. No caso de Cachoeirinha – RS, são cobrados 50 URMs para
cada hora de serviço e 30 URMs para cada m³ coletados. A dificuldade da aplicação de tal
prática em Pinheiro está na inexistência de cobrança de IPTU. Para que tal ocorra, se faz
necessário a criação do imposto no Código Tributário Municipal.
Outra alternativa é o ICMS Ecológico. O Estado do Maranhão possui atualmente um projeto
de lei a este respeito, onde pretende repassar 2,5% do ICMS recolhido aos municípios em
função do índice de qualidade ambiental.
O Governo Federal dispõe de Fundos e/ou linhas de financiamentos3 que podem ser
utilizados para o financiamento dos custos com o gerenciamento dos Resíduos Sólidos, a
saber:
9.1

REEMBOLSÁVEIS

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES):
Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos – PMI. São conjuntos de projetos que integram
o planejamento e as ações dos agentes municipais em diversos setores a fim de solucionar
problemas estruturais dos centros urbanos por meio de um modelo alternativo de tratamento
dos problemas sociais para vários tipos de carências, como o saneamento básico. A
1

Baseado nas ideias de SEROA DA MOTTA, 2002.
Ver também: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRINHA – RS (2012)
2

3

Elaborado a partir de informações do informativo do Banco Brasil, com apoio do Ministério do Meio Ambiente e Ministério das
Cidades. Ver mais detalhes em http//: www.bb.com.br/docs/pub/inst/3 fontesfinan.pdf
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Finalidade é financiar os empreendimentos de vários setores, dentre eles, Saneamento
ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem
urbana). O público alvo são os Estados, Municípios e o Distrito Federal. São financiáveis
projetos de, no mínimo, R$ 10 milhões. Para projetos com valores inferiores, o BNDS
disponibiliza as linhas de financiamento do BNDS automático.
 As condições de financiamento – no caso de valores superiores a R$
10 milhões, baseia-se no produto BNDES Finem e possuem as
seguintes características:
- Taxas de juros: Custo Financeiro (TJLP) + Remuneração Básica do
BNDES (0,9%a.a) + Taxa de Risco de Crédito (1%a.a);
- Participação máxima do BNDES: 80% dos itens financiáveis, sendo
que para municípios beneficiados por Política de Dinamização
Regional (PDR), esse limite pode ser aumentado.
- Prazo de pagamento: O prazo total de financiamento será
determinado em função da capacidade de pagamento.
- Garantias: Para apoio direto devem ser definidas na análise da
operação. Já para apoio indireto, são negociadas entre a instituição
financeira e o cliente;
- Encaminhamento: No caso do Município, deve ser entregue a
consulta prévia para instituição financeira credenciada (apoio indireto).
No caso de apoio direto, a consulta prévia deve ser enviada via Estado
interessado.
Já para o financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação
nacional e cadastrados no Credenciamento de Fabricantes Informatizados (CFI). O BNDES
oferece para os municípios o BNDES FINAME para Entes Públicos, cujas características
são as seguintes:
- Taxas de juros: 2,5% a.a
- Participação máxima do BNDES: 80% dos itens financiáveis, sendo
que para municípios beneficiados por Política de Dinamização
Regional (PDR), esse limite pode ser aumentado.
- Prazo de pagamento: O prazo total de financiamento será de até 120
meses;
- Carências: 24 meses;
- Limite de contratação: Mínimo de R$ 5.000,00 por operação
- Percentual financiável: Até 100%
Banco do Brasil:
O Banco do Brasil também atua como agente financeiro que apóia projetos multissetoriais,
previamente selecionados pelo Ministério das Cidades. O Objetivo é fomentar projetos que
busquem soluções para problemas estruturais dos centros urbanos, tais como a questão
dos resíduos sólidos. As condições de financiamento podem ser visualizadas na Tabela 33,
abaixo:
Tabela 33 - Condições de Financiamento de Infraestutura PMI Banco do Brasil.
Encargos Finaceiros
Custo financeiro (TJLP) + remuneração do
BNDES (0,9% a.a.) + remuneração do Banco
Limite Financiável
Até 80% do valor dos itens financiáveis
Prazo
Determinado em função do projeto e da
capacidade de pagamento
4
Fonte: Banco do Brasil
4

Ver mais detalhes em: http//: www.bb.com.br
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O Banco disponibiliza também a linha de crédito FINAME, com recursos do BNDES, para
financiar equipamentos destinados ao transporte de resíduos, tais como, Chassi do
caminhão e carrocerias com compactadora de lixo e basculantes. Pode ser financiados até
100% do valor, com limite de financiamento, no caso de Pinheiro (Município com mais de
50.000 habitantes) de até R$ 3 milhões.
9.2 NÃO REEMBOLSÁVEIS:
Ministério do Meio Ambiente através do Fundo Nacional de Meio Ambiente - Criado pela Lei
Nº 7.797 de 10 de julho de 1989,
1.

2.

Disponibiliza recursos para ações que contribuam para a implementação
da Política Nacional do Meio Ambiente. As ações são distribuídas por
núcleos temáticos. O núcleo de Qualidade Ambiental tem como uma das
áreas de atuação os resíduos sólidos industriais. O MMA recomenda
observar a necessidade de orientar a elaboração de projetos
considerando Inventários e Cadastros de Resíduos Sólidos Industriais
para a apresentação adequada de projetos nesta área de atuação. Para a
área de atuação de resíduos sólidos industriais, os projetos serão
somente atendidos por meio de instrumentos convocatórios específicos,
ou outras formas de indução, e com prazos definidos e direcionados a um
tema ou a uma determinada região do país (a chamada demanda
induzida). O Público Alvo são as instituições públicas pertencentes à
administração direta e indireta nos níveis federal, estadual e municipal, e
instituições privadas brasileiras sem fins lucrativos cadastradas no
Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) e que possuam
no mínimo três anos de existência legal e atribuições estatutárias para
atuarem em área do meio ambiente (organização ambientalista, fundação
e organização de base);
Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
através do Programa Resíduos Sólidos Urbanos A finalidade é aumentar
a cobertura dos serviços de tratamento e disposição final ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e da
sustentabilidade dos serviços prestados priorizando soluções
regionalizadas a serem geridas mediante gestão associada por
consórcios públicos intermunicipais com adoção de mecanismos de
sustentação econômica dos empreendimentos e controle social,
enfocando o destino final associado à implantação de infraestrutura para
coleta seletiva com inclusão de catadores. As ações devem contemplar a
implantação ou adequação e equipagem de unidades licenciadas para
tratamento e disposição final, incluindo aterros sanitários, que poderão
envolver projeto adicional de instalações para coleta e tratamento do
biogás com vistas à redução de emissões de gases de efeito estufa GEE; aterros sanitários de pequeno porte, bem como unidades de
triagem, compostagem e beneficiamento de resíduos sólidos.
Complementarmente, deverão ocorrer ações voltadas para a inclusão
sócio-econômica dos catadores, quando for o caso, e ações relativas à
educação ambiental. As intervenções deverão ser operadas por
consórcios públicos intermunicipais com vistas a assegurar escala, gestão
técnica qualificada, regulação efetiva, funcionalidade e sustentabilidade
na prestação dos serviços. O público alvo serão os Estados, Distrito
Federal, municípios e consórcios públicos para a implementação de
projetos de tratamento e disposição final de resíduos em Municípios de
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3.

Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de
Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes. Excepcionalmente,
enquanto o consórcio não está constituído, o Estado deverá ser o
tomador;
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
através do fundo Social. O objetivo é apoiar projetos de caráter social nas
áreas de geração de emprego e renda, serviços urbanos, saúde,
educação e desportos, justiça, meio ambiente, desenvolvimento rural e
outras vinculadas ao desenvolvimento regional e social. Os recursos do
Fundo Social serão destinados a investimentos fixos, inclusive aquisição
de máquinas e equipamentos importados, sem similar nacional, no
mercado interno e de máquinas e equipamentos usados; capacitação;
capital de giro; despesas pré-operacionais e outros itens que sejam
considerados essenciais para a consecução dos objetivos do apoio. A
participação máxima do BNDES será de até 100% dos itens financiáveis.
O público alvo são pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas
jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, exclusivamente
em programas específicos, atividades produtivas com objetivo de geração
de emprego e renda e desenvolvimento institucional orientado, direta ou
indiretamente, para instituições de micro crédito produtivo (modalidade
Apoio Continuado).

A análise dos recursos disponíveis para o Município nos possibilita entender os objetivos da
Política Nacional de Resíduos sólidos: O desenvolvimento Inter setorial e inter federativo.
Nesse tocante, tem-se no caso de Pinheiro, uma questão que pode representar um entrave
na busca por recursos para financiarem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Isso, porque, os recursos para os Municípios com mais de 50.000 habitantes estão
centralizados no Ministério das Cidades, que irá priorizar os consórcios intermunicipais. Fato
que pode ser comprovado, se considerarmos várias linhas de crédito da Caixa Econômica
Federal, que contemplam os consórcios ou regiões metropolitanas.
É importante salientar que os instrumentos econômicos devem ter uma implantação gradual
levando ao fortalecimento político, institucional e legal. O Município de Pinheiro necessita
repensar seu código tributário municipal e, com isso, taxar o serviço de limpeza urbana
municipal. Uma possibilidade é dimensionar as atividades industriais e taxar aquelas
atividades com maior intensidade na geração de resíduos. Outra possibilidade é a cobrança
de taxas referentes a lotes e áreas privadas, hoje realizadas pela Prefeitura sem onerar os
proprietários. Nesse caso, é preciso selecionar a localização dos imóveis a serem taxados.
Enfim, o município terá que criar instrumentos capazes de criar receitas que viabilizem uma
gestão integrada dos resíduos economicamente viáveis, socialmente justa e ambientalmente
sustentáveis.

9.3 ESTIMATIVA DE CUSTOS
O Termo Estimativa de custos, envolve desenvolver uma estimativa dos custos, para os
recursos necessários à implementação das atividades no planejamento da gestão de
resíduos sólidos.
No custo aproximado, o estimante considera as causas da variação da estimativa final para
a melhor proposta de gerenciamento do planejamento.
Quando o planejamento é realizado sob forma de contrato (terceirizado), devem ser
tomados cuidados para distinguir custos estimados de preço.
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A estimativa dos custos envolve elaborar uma avaliação quantitativa dos resultados
prováveis e aplicá-la de forma consciente, para não comprometer os recursos destinados
para esta atividade.

9.3.1 GESTÃO DOS CUSTOS
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA 2010), a gestão dos custos implica
em discutir e analisar conceitos como:
1- Gastos: custos, despesas, investimentos – pagamento ou compromisso de pagamento ou
entrega de ativos, normalmente dinheiro. Aplica-se a bens ou serviços. Exemplos de gastos
com:
 Recursos humanos;
 Salários com mão-de-obra;
 Honorários em projetos, gerenciamento, fiscalização, regulação, etc.;
 Compra de matéria prima;
 Compra de ferramentas e de equipamentos;
 Compra de veículos;
 Manutenção;
 Outros
2 – Custos: gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou
serviços, sendo classificados em: diretos, indiretos, fixos ou variáveis.
Custos diretos: diretamente apropriados aos produtos ou serviços, bastando haver uma
medida de consumo – materiais, mão de obra, etc.
 Custos indiretos: beneficiam toda a linha de produção ou serviços e não são
identificados a cada produto ou serviço. Para apropriação dos custos indiretos é
necessário o uso de rateios ou estimativas: depreciação, aluguel, supervisão,
energia elétrica, telefone, combustível, etc.
 Custos fixos: independem do volume da produção ou atividade. Aluguel, segurança,
etc.
 Custos variáveis: relacionados diretamente com a variação no volume de produção ou
atividades. Sendo: maior produção maior custo variável: matéria prima, energia, mão
de obra, etc.
3 – Despesas: gastos relativos a bens e serviços ocorridos fora da área de produção. São
gastos no processo de obtenção de receitas como: comissões, juros pagos, depreciação de
equipamentos.
São itens que reduzem o patrimônio líquido, e quando os recursos são malversados
reduzem a capacidade de investimentos.
4 – Desembolso: pagamento resultante da aquisição de bens ou serviços.
5 – Perda: bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária, sem o objetivo de
obtenção de receita como perdas com incêndio ou inundações, obsoletismo do estoque ou
de equipamentos; aquisição de materiais desnecessários.
6 – Investimento: gasto ativado em função da vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros
períodos: matéria prima, investimento circulante temporário; máquinas, investimentos de
longo prazo; ações, investimentos circulantes de curto, médio ou longo prazos.
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7 – Custos de atividades: os custos de uma atividade compreendem todos os recursos para
desempenhá-la, exemplo: custos de remuneração, salários, encargos sociais, benefícios;
custos das instalações, aluguel, construção, água, energia; custos de comunicações,
telefone, fax, internet, intranet, software e hardwares; custos de viagens, passagens,
locomoção, hotel, refeições; custos de gerenciamento, planejamento, monitoramento,
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, manutenção preventiva e corretiva, supervisão,
controle de qualidade.
Entende-se que para a análise de custos é primordial separar custos de despesas. A divisão
básica aponta os custos diretos e o rateio com custos indiretos por serviços.
A cada atividade realizada, deve-se atribuir os custos e identificar o fator que determina a
sua ocorrência, no caso a geração de resíduos sólidos e por consequência a necessidade
do manejo: segregação na fonte, coleta, triagem, tratamento, disposição final.

9.3.2

APLICAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO
BRASIL

Segundo dados do Relatório de Resíduos Sólidos (TCU/Funasa), o programa de resíduos
sólidos conta com 12 ações no âmbito do manejo dos resíduos sólidos.
As responsabilidades pelas ações estão divididas da seguinte forma:
 Ministério do Meio Ambiente - MMA: 04;
 FUNASA: 02;
 Ministério das Cidades - MDC: 02;
 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS: 01;
 Fundo Nacional do Meio Ambiente - FMA: 01;
 Ministério do Trabalho e Emprego - MTE: 01;
 Ministério da Educação e Cultura - MEC:01.
O órgão responsável pela maior parte do orçamento aplicado no período de 2008 á 2011 foi
a Funasa em seguida o Ministério das Cidades, e o Ministério do Meio Ambiente.
A figura abaixo apresenta o valor autorizado para cada órgão no período do Plano Plurianual
2008-2011 (PPA-2008/2011), com a gestão dos resíduos, conforme dados do MMA-2011.
Percentual do valor autorizado por órgão – PPA 2008-2011.
1% 1%

5%

15%

19%

59%
Ministério do Meio Ambiente- MMA
FUNASA
Ministério das Cidades
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS
Fundo Nacional do Meio Ambiente - FMA
Ministério do Trabalho e Emprego - M T E

Figura 87 - Programas resíduos sólidos urbanos – percentual do valor autorizado por órgão – PPA2008/2011.
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9.3.3

INVESTIMENTOS NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

A estimativa de custos na gestão dos resíduos no município é parte integrante do Plano,
contudo apresentam-se nas tabelas abaixo, algumas das formas de tratamento e destinação
final dos resíduos sólidos, em consenso com a lei 12.305/2010.
Apresentam-se neste estudo, inicialmente custos com as principais ações propostas no
Plano, para gestão de resíduos sólidos no município:
 Desativação do lixão;
 Implantação do aterro sanitário;
 Implantação da coleta seletiva: Galpão de Materiais recicláveis;

9.3.4

CUSTOS COM A DESATIVAÇÃO DE LIXÃO

Estudos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente, com valores atualizados pelo índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) em 2013, apresentam que o custo para
desativação do lixão para o município com população de 20.001 a 50.000 hab., é de R$ 7,50
R$/hab.
Tabela 34 - Custos de Desativação de Lixão no Estado do Maranhão.
Custo médio unitário
Faixas
Estratos Populacionais
desativação do lixão
(R$/hab.)*
1
até 2000
8,59
2
de 2001a 5.000
4,17
3
de 5.001a 10.000
4,13
4
de 10.001a 20.000
3,66
5
de 20.001a 50.000
3,8
6
de 50.001a 100.000
3,4
* Custo/hab. (2002)
**Valor atualizado conforme INPC/IBGE (2013)
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2002)

Custo médio unitário
desativação do lixão
(R$/hab.)**
16,96
8,23
8,15
7,23
7,50
6,71

Assim tem-se que para a desativação do lixão na área urbana do município de Pinheiro-MA,
o custo é da ordem de R$ 345.866,85.
Como apresentado na implantação do aterro, quanto maior a população, menor o custo com
a desativação.
Faixa (hab.)

Custo médio
(R$/hab.)
20.001 á 50.000
46.116
7,50
Fonte: Dados atualizados do MMA e dados de pesquisa.

9.3.5

População (hab.)

Custo Total (R$)
345.866,85

CUSTOS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Estudos realizados junto a Funasa apresentam custos totais para implantação e operação
de aterro sanitário em municípios por faixa populacional. Estão divididos em 3 fases, além
das operações de encerramento ao final dos 30 anos de vida útil do aterro programado e do
monitoramento necessário por mais 10 anos.
Os custos para implantação de aterro sanitário inicial apresentam o custo estimado para
atender uma população de 75.000 hab., de R$ 1.413.820.
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Figura 88 – Custo de Implantação inicial de aterro sanitário.
Fonte: TCU-Funasa 2011

A diferença do custo de implantação inicial ao complementar é que consiste no fato de que
irá abranger os serviços e obras (ou partes distintas de obras e serviços anteriormente já
executadas). E referentes à progressiva implantação complementar desses
empreendimentos, em paralelo à sua operação rotineira e durante toda a sua vida útil
efetiva, caso a caso.
Neste caso, o custo para implantação do aterro sanitário, inicial e complementar, por faixas
de população beneficiária inicial, considerando uma população de 75.000 hab., é de R$
2.744.714.

Figura 89 – Custo de Implantação complementar de aterro sanitário
Fonte: TCU-Funasa 2011
115

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS
PINHEIRO - MARANHÃO

O custo unitário de operação por tonelada de resíduo é menor quanto maior o porte do
aterro operado, conforme pode ser observado na Figura abaixo.
O custo da operação de um aterro sanitário (R$/tonelada), para uma população de 75.000
hab. é de R$40,33/ton.

Figura 90 – Custo unitário de operação/tonelada
Fonte: TCU-Funasa 2011
Tabela 35 – Custo para Implantação e Operação de Aterro Sanitário.
População
Implantação aterro
Implantação aterro
atendida
sanitário (inicial) R$
sanitário (complementar)
R$
75.000 hab. 1.413.820
2.744.714
Fonte: TCU-Funasa 2011

9.3.6

Implantação aterro
sanitário (operação)
R$/ton
40,33

CUSTOS COM A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

A implantação da coleta seletiva é uma das atividades prioritárias na execução do referido
Plano.
Inicialmente é proposta a implantação da coleta seletiva na área urbana da cidade e
posteriormente estender ao todo o município.
Conforme dados apresentados nos Planos de Ações deste PGIRS, aponta que inicialmente
a coleta seletiva será implantada em toda a área urbana do município.
O estudo gravimétrico aponta que 37% dos resíduos gerados no município (área urbana)
são potencialmente recicláveis.
Tem-se inicialmente a necessidade de um galpão que atenda em média, a triagem de 2
toneladas/dia de materiais recicláveis.
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Para atender a esta demanda, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA 2008),
é necessário um galpão de aproximadamente 48m2 , com os devidos equipamentos de
instalação, descritos na Tabela abaixo.
Tabela 36 - Estimativa de custos de implantação de galpão de coleta seletiva
capacidade produção
2 t/dia
2
área galpão (m )
422
2
área edificação de apoio (m )
48
Item
R$*
LOCAÇÃO
2.664
MOVIMENTO DE TERRA
4.250
PORTÕES
1.675
CERCAMENTO
6.800
GALPÃO
126.477
EDIFICAÇÃO DE APOIO
24.829
MESAS DE TRIAGEM
3.810
PAINEL DE CONTENÇÃO DE RESÍDUOS
3.847
BAIAS
9.505
INSTALAÇÕES EXTERNAS
47.095
TRATAMENTO PAISAGÍSTICO
9.380
TOTENS
1.725
Total
242.056
Total com BDI (25%)
302.571
*Preços estimados ( base SP - mar/2008)
Fonte: MMA – Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (http://www.mma.gov.br).

4 t/dia
697
82
R$*
4.402
7.021
1.675
9.220
208.971
42.482
6.166
5.997
18.558
77.812
13.262
1.725
397.292
496.614

Segundo Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE 2010), o custo médio com
a coleta seletiva no Brasil é de R$376,20/ton. Este valor é considerado a coleta e triagem
dos materiais.
Com os custos com a implantação da coleta seletiva levantados, ainda tem que se
considerar, a aquisição de Equipamentos, a Mão de obra entre outros que se faça
necessário.

9.3.7

SÍNTESE DOS CUSTOS COM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS

Os custos levantados neste texto encontram-se descritos em na forma de tabelas, conforme
apresentadas abaixo.
Tabela 37 - Desativação do Lixão.
Faixas

Estratos Populacionais

Custo médio
unitário
desativação do
lixão (R$/hab.)**
7,50

População Urbana –
Pinheiro/MA (IBGE
2010)

Custo médio Total
desativação do
lixão (R$)

345.866,85
5
de 20.001a 50.000
46.116
Fonte: TCU-Funasa 2011
**Os custos podem variar de acordo com a característica local do terreno onde está implantado o
lixão
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Tabela 38 - Implantação do aterro sanitário – vida útil de 30 anos
Custo médio Total –
População média
Faixas
Implantação aterro sanitário
Atendida
R$
11
75.000
2.744.714
Fonte: TCU-Funasa 2011

Implantação aterro
sanitário (operação)
R$/ton.
40,53

Tabela 39 - Implantação do galpão da coleta seletiva (sem equipamentos e estruturas especiais)
2
2
Capacidade produção (área galpão (m ) e área edificação de apoio (m )
2 t/dia
4 t/dia
Total (c/ BDI 25%)
302.571,00
496.614,00
Fonte: MMA – Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (http://www.mma.gov.br). 2008.
Tabela 40 - Custo médio de implantação da coleta seletiva –Pinheiro/MA.
Custo para implantação da
Custo médio
População Atendida
Item
coleta seletiva– Pinheiro/MA
Brasil * (R$/ton.)
(Urbana)**
(R$/mês)**
Coleta Seletiva
376,20
46.116
115.543,30
Fonte:*CEMPRE 2010
** População Urbana Custos elaborados a partir de dados do município.
O período de implantação da coleta seletiva varia de 6 a 18 meses.
Dados utilizados: Per capita: 0,6 kg/habxdia
Percentual de recicláveis: 37%

Quando for pertinente, a Secretaria de Meio Ambiente pode solicitar a cópia do Plano de
gestão de resíduos elaborado durante o licenciamento ambiental, para ter instrumento de
fiscalização municipal.
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10 DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS;
O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) de Pinheiro/MA é um
instrumento importante para o efetivo manejo dos diversos resíduos sólidos gerados no
Município. Nele estão previstas diretrizes, estratégias e ações para a não geração, redução,
reutilização, reciclagem, eliminação de lixões e recuperação de áreas por eles degradadas,
conforme apresentado a seguir.
10.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
10.1.1 REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Diretriz 01:
Manter os atuais patamares de geração de resíduos sólidos urbanos, tomando-se por
referência o estudo gravimétrico realizado em Pinheiro-MA no ano de 2013, durante a
realização do PGIRS do município (equivale a uma taxa média de 0,6 kg/habitante x dia). A
redução desta taxa deve ser efetuada, usando-se o banco de dados a ser desenvolvido pelo
estado, como referência na avaliação da redução da taxa média estadual, conforme
referendado no PEGRS-MA.
Estratégias: Estas estratégias se aplicam aos resíduos sólidos gerados no processo
industrial (de fabricação dos produtos), bem como nas fases de comercialização, consumo e
pós-consumo.
1. Varejo e consumo sustentáveis
 Promover programas de mobilização visando o consumo sustentável.
2. Incentivo à redução, reutilização e à reciclagem de resíduos sólidos
 Promover a redução do uso de sacolas de plástico nos supermercados.
 Fiscalização do cumprimento da logística reversa obrigatória dos resíduos.
3. Incentivar a não geração de resíduos.

10.1.2 REDUÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS SECOS DISPOSTOS EM
ATERROS SANITÁRIOS E INCLUSÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS.
Inclui ações que permitem a redução da quantidade de resíduos, ainda passíveis de
aproveitamento, a serem dispostos em aterros sanitários, também a partir da logística
reversa, com a inclusão de catadores, conforme definido pelo Plano Estadual de Gestão de
Resíduos Sólidos do Maranhão.

Diretriz 01: Reduzir 70% dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterros sanitários,
considerando o patamar favorável das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Estratégias:
1. Implantação da coleta seletiva na área central e em áreas de turismo, onde está
localizado o comércio e posteriormente expandir para todo o município.
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2. Incentivar a redução de impostos das empresas que trabalham com reciclagem no
município;
3. Implementação da gestão de resíduos (coleta seletiva) em unidades de conservação e/ou
áreas de especial interesse turístico, como por exemplo, no parque Enzo, carnaval de
Pinheiro, entre outras atividades festivas do município.
4. Fiscalização dos sistemas de logística reversa pós-consumo de embalagens em geral, a
partir de Acordos Setoriais.
5. Considerar nas compras públicas produtos que tenham na sua composição materiais
reciclados.
6. Buscar apoio para capacitar grupos para triar materiais recicláveis, inclusive a separação
de eletro eletrônico.
7. Incentivos fiscais para instalação de empresas de reciclagem de eletro eletrônico no
munícipio.
8. Incentivar ao artesanato local, a partir de materiais recicláveis.
9 Articular com o “Programa ECO-CEMAR” a possibilidade de ser implantado em Pinheiro,
este programa onde a pessoa entrega o material reciclável e tem desconto na conta de luz;
Diretriz 02: Incluir organizações formais de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
organizados na triagem dos materiais.
Estratégias:
1. Apoio à criação e fortalecimento de cooperativas e/ou associações de catadores.
2. Apoio ao trabalho das organizações de catadores nas centrais de triagem do município.

10.1.3 REDUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ÚMIDOS DISPOSTOS EM
ATERROS SANITÁRIOS
Diretriz 01: Implantar a compostagem da parcela orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos
Estratégias:
1. Implantação da compostagem para os resíduos provenientes de fontes específicas, como
feira, poda de árvores, capina, entre outros. O composto gerado poderá ser utilizado pela
prefeitura em praças e canteiros de avenidas ou comercializado para fins específicos.
2. Busca de parcerias com as universidades para pesquisas voltadas ao desenvolvimento
tecnológico e sua difusão visando à otimização e ao aumento da eficiência dos processos
de compostagem, considerando-se as especificidades regionais.
3. Apoio a projetos que visam o recolhimento e destinação ambientalmente adequada dos
óleos de cozinha.
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4. Incentivar a compostagem na zona rural, em parceria com os cursos técnicos do
município para capacitação. O composto produzido poderá ser utilizado pelos próprios
agricultores.

10.1.4 DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE REJEITOS
Diretriz 01: Eliminar lixões e aterros controlados até 2014 e implantar a Disposição Final
Ambientalmente Adequada de Rejeitos.

Estratégias:
1. Encerramento do lixão e efetuar as ações de cercamento da área, realocação e
assistência às pessoas afetadas, cobertura vegetal e implantar sistema de vigilância.
2. Busca de aporte de recursos e linhas de financiamento em condições diferenciadas
visando à elaboração de projetos (básico e executivo) e a implantação de unidades de
disposição final de rejeitos (aterro sanitário) e coleta seletiva.

Diretriz 02: Recuperar área degradada pelo lixão compreendendo as ações de queima
pontual de gases, coleta de chorume, drenagem pluvial, compactação da massa e cobertura
vegetal.
Estratégias:
1. O local do lixão desativado não poderá ser utilizado para construções e/ou edificações
residenciais ou comerciais , devido aos riscos associados.
2. Busca de aporte de recursos e linhas de financiamento em condições diferenciadas
visando à elaboração de projetos (básico e executivo, incluindo programas de
monitoramento) para recuperação da área degradada pelo lixão.
10.2

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Diretriz 01: Fortalecer a Gestão dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos urbanos, por meio dos seguintes instrumentos:
 (a) Institucionalização de instrumento apropriado de cobrança específica para os
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos (sem vinculação
ao IPTU), se for o caso;
 (b) Implantação do Sistema Municipal de Informação sobre Resíduos;
 (c) Elaboração de diagnóstico específico dos resíduos rurais.
 (d) Elaboração de sistemas de controle e monitoramento da quantidade e tipo de
materiais coletados, mão de obra e equipamentos utilizados pelo município na
gestão dos resíduos.
 (e) Implantação de Departamento específico responsável pela gestão de resíduos
sólidos no município.
Estratégias
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1. Busca de aporte de recursos e as respectivas contrapartidas dos municípios visando
apoiar a elaboração de estudos e projetos relacionados à implantação da coleta seletiva e
aterro sanitário.
2. Envio ao órgão ambiental estadual do inventário anual municipal de resíduos sólidos
contendo, no mínimo, dados sobre geração, destinação e disposição dos resíduos sólidos. A
apresentação anual do inventário é obrigatória a partir de 2014 e deverá conter, no mínimo,
dados sobre geração, destinação, disposição de resíduos sólidos, conforme determinado no
PEGRS do Maranhão.
3. Realizar a cobrança para a coleta e disposição/tratamento dos resíduos sólidos do
município. A cobrança poderá ser realizada conforme número de domicílios atendidos pelo
serviço, para valorizar a gestão dos resíduos.
4. Efetuar cobrança de multa dos moradores que depositam o lixo, fora do horário de coleta
ou em locais inadequados, conforme determinado no código de Meio Ambiente.
5. Incentivar a instalação de cestas elevadas na frente das residências, para evitar que os
animais rasguem os sacos de lixo antes da coleta.
10.3 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Todas as metas e estratégias sugeridas neste documento são objetos de exigências
constantes nas Resoluções RDC ANVISA nº 306/2004 e Conama nº 358/2005. A lei
12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu Artigo 2º vincula
os resíduos sólidos aos demais normativos dos sistemas Sisnama - Sistema Nacional de
Meio Ambiente e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS.
Diretriz 01: Fortalecer a gestão dos resíduos de serviços de saúde.
Estratégias:
1. Intensificação e articulação das ações de fiscalização dos serviços de saúde na esfera
municipal.
2. Articulação interinstitucional entre os órgãos responsáveis pelo controle da gestão de
resíduos de serviços de saúde, prefeitura e vigilância sanitária.
3. Implantação da coleta diferenciada dos resíduos de serviços de saúde;
4. Destinação adequada dos resíduos de serviços de saúde em valas sépticas ou
incinerador;
5 A prefeitura poderá cobrar pela coleta e disposição final em vala séptica no aterro
sanitário, dos estabelecimentos de serviços de saúde.
6. Informar ao órgão ambiental estadual, os dados sobre geração e destinação e disposição
de RSS no município e implantar a política nacional de serviços de saúde, conforme
determinado no PEGRS-MA, 2012.

10.4

PORTOS E AEROPORTOS

Diretriz 01: Fortalecer a gestão dos resíduos sólidos nos portos e aeroportos.
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Estratégias:
1. Estabelecimento de critérios para movimentação e disposição final de resíduos
provenientes dos portos (transporte de passageiros).
2. Intensificação das ações de fiscalização e educação ambiental dos usuários do transporte
hidroviário,com o objetivo da redução do lançamento de resíduos sólidos no Rio Pericumã.
3. Estímulo à coleta seletiva e ao fluxo de logística reversa.
10.5 RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Diretriz 01: Fortalecer a gestão dos resíduos industriais.
Estratégias:
1. Intensificação das ações de monitoramento e fiscalização.
2. Sugerir linhas de pesquisas voltadas para o desenvolvimento tecnológico às
universidades e órgãos de fomento.
Diretriz 02: Estabelecer procedimentos diferenciados para adequação das micro e
pequenas empresas a este Plano de Gestão de Resíduos sólidos.
Estratégia:
1. Elaboração de normas e procedimentos de licenciamento ambiental simplificado para
micro e pequenas empresas.
10.6 RESÍDUOS DE MINERAÇÃO
Diretriz 01: Fortalecer a gestão de resíduos sólidos gerados pelas atividades da mineração.
Estratégias:
1. Articulação entre os órgãos de licenciamento ambiental e os órgãos gestores dos
recursos minerais.
2. Intensificação das ações de monitoramento e fiscalização.
3. Recuperação e fiscalização das áreas degradas pela mineração.
4. Incentivo a fabricação de bloquetes, com os resíduos gerados da cerâmica ( fragmentos
de tijolos, telhas etc).
10.7 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS
Diretriz 01: fortalecer a gestão dos resíduos agrossilvopastoris
Estratégias:
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2. Estímulo à ampliação da quantidade de centrais de coleta de embalagens vazias de
defensivos agrícolas e insumos veterinários.
3. Articulação interinstitucional para as ações de fiscalização de resíduos agrossilvopastoris.
4. Encaminhamento ao órgão ambiental estadual do inventário anual de resíduos sólidos
gerados pelas atividades agrossilvipastoris. A apresentação anual do inventário é obrigatória
a partir de 2014 e deverá conter, no mínimo, dados sobre geração, destinação, disposição
de resíduos sólidos, conforme determinado no PEGRS do Maranhão.
Diretriz 02: Implantar a coleta dos resíduos sólidos nas comunidades rurais.
1. Estabelecer a coleta seletiva dos resíduos sólidos secos no meio rural e destinação
adequada dos resíduos orgânicos.
2. Articulação com órgãos e instituições competentes para a inclusão da gestão de resíduos
sólidos (educação ambiental) na assistência técnica ao meio rural (Agência Estadual de
Defesa Agropecuária do Maranhão- AGED).
3. Apoio junto ao INCRA para implantação de programas de gestão integrada de resíduos
sólidos em áreas habitadas por comunidades rurais.
4. Encaminhamento ao órgão ambiental estadual do inventário anual de resíduos sólidos
gerados pelas atividades das comunidades rurais. A apresentação anual do inventário é
obrigatória a partir de 2014 e deverá conter no mínimo, dados sobre geração, destinação,
disposição de resíduos sólidos, conforme determinado no PEGRS do Maranhão.
10.8 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO – RDC
São considerados resíduos de construção civil os resíduos gerados nas construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da
preparação e escavação de terrenos para obras civis, os quais são de responsabilidade do
gerador dos mesmos.
Diretriz 01: Eliminar as áreas irregulares de disposição final de RDC (“bota-fora”) em todo o
território municipal.
Estratégias:
1. Intensificação das ações de monitoramento e fiscalização.
2. Regularização dos transportadores informais do RDC (condutores de veículos de tração
animal, motora, entre outras modalidades de transporte).
3. Incentivo à reutilização dos resíduos da construção civil, para o calçamento das vias
públicas.
Diretriz 02: Fortalecer a Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil e Demolição.
Estratégias:
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1. Intensificação das ações de fiscalização nas construções/demolições se a destinação dos
resíduos gerados está de acordo com os Planos de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e Demolição (RCD).
2. Articulação junto aos órgãos competentes visando à uniformização dos procedimentos
referentes ao processo de licenciamento das unidades de RCD, quando couber.
3. Obtenção de indicadores de redução, coleta, destinação e disposição de resíduos e
rejeitos.
4. Encaminhamento ao órgão ambiental estadual do Inventário Anual de Resíduos de
Construção e Demolição Civil. A apresentação anual do inventário é obrigatória a partir de
2014 e deverá conter, no mínimo, dados sobre geração, destinação, disposição de resíduos
sólidos, conforme determinado no PEGRS do Maranhão.

10.9 CATADORES
Diretriz 1: Incentivar a inclusão social dos catadores
Estratégias:
1. Elaboração do diagnóstico dos catadores.
2. Apoio à criação de cooperativas de catadores.
3. Apoio à formação técnica e capacitação dos catadores
4. Apoio ao trabalho dos carroceiros que atuam no município.
5. Apoio a ações de divulgação do trabalho dos catadores com os materiais recicláveis.
6. Incentivar a utilização de materiais produzidos por catadores.
Diretriz 2: Inclusão dos catadores na triagem dos recicláveis
Estratégias:
1. Incentivar a implantação de galpão de triagem e equipamentos necessários para os
trabalhos dos catadores.
2. Encaminhar o material reciclável coletado para o galpão dos catadores.
3. Incentivar o consumo dos produtos das cooperativas de catadores por parte da prefeitura.
10.10 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO
10.10.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Educação Ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida como uma
prática educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei n.º
9795/99.
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Diretriz 1: Implantar programas específicos de educação ambiental voltados de diversos
aspectos relacionados à gestão de resíduos sólidos.
Estratégias: Implantação de programas que contribuam com valorização da educação
ambiental contemplando as seguintes estratégias:
1. Implantação de ações de educação ambiental adequadas à população urbana e rural
para conscientização sobre coleta seletiva/reciclagem e redução da geração dos resíduos.
2. Desenvolvimento de ações de capacitação voltadas para catadores e profissionais
envolvidos com a gestão dos resíduos no município.
3. Abordagem do tema gestão de resíduos sólidos nos sistemas de ensino.
Diretriz 02: Criação do núcleo de educação ambiental, na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, para promover a educação ambiental no município.
Estratégias:
1. Criar vetores de disseminação de conhecimento para todos os polos do município.
2 Reunir nas associações de moradores rurais e de bairros para “educar” a comunidade.
3. Constituir uma equipe com professores e Técnicos de Nível médio, para definição das
atividades correlatas a questão dos resíduos sólidos no municípios.

10.10.2 COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
As ações propostas de mobilização e educação ambiental justificam-se em função da
necessidade de se trabalhar as questões relativas a geração, coleta e destinação dos
resíduos sólidos aliado ao conceito de redução, reutilização, reciclagem, e não geração de
resíduos
Diretriz 1: Promover programas de informação e mobilização.
Estratégias:
Desenvolvimento de ações de mobilização relacionadas à:
 Redução da geração de resíduos;
 Separação adequada dos resíduos sólidos
 Destinação adequada dos resíduos sólidos, reutilização e reciclagem.
 Valorização dos catadores e seu trabalho
 Promoção do consumo sustentável
 Conceito de responsabilidade compartilhada dos consumidores, produtores e
comerciantes no que se referes à logística reversa dos produtos e aparelhos
eletrônicos, lâmpadas, pilhas, baterias, pneus e embalagens diversas.
Diretriz 2: Elaborar campanha de divulgação do PGIRS de Pinheiro.
Estratégias:
1. Elaboração de campanha de divulgação do PGIRS, desenvolvendo ações específicas
para toda a população da área urbana e rural do município.
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11 PLANOS DE AÇÃO
11.1 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
O Plano de Gestão deve ser aplicado alguns cortes (metodológicos) sejam por condições do
seu prazo de elaboração, seja pela existência ou não de cadastros.
Desta forma, há de se partir desse pressuposto para o acompanhamento das proposições
criadas adiante.
11.1.1 OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO
COMERCIAL URBANA.

DO

ROTEIRO

DA

COLETA

DOMICILIAR/

a.Descrição
Elaboração do projeto executivo de coleta que proponha a reformulação e o
redimensionamento de roteiros com base nas informações acumuladas através do sistema
de controle atual, visando à otimização da coleta domiciliar (convencional).
Abaixo na Tabela 41, encontra-se a frequência da coleta domiciliar e comercial da área
urbana de Pinheiro-MA, que conforme apresentado no diagnóstico do Plano, possui 87% da
população atendida com a coleta convencional.
Tabela 41 - Frequência da coleta domiciliar e comercial de Pinheiro/MA.
Frequência da coleta
Localidade (Bairro/Rua)
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
MATRIZ
x
x
x
ILHA DE VENTURA
x
ANTIGO MATADOURO
x
x
CAMPINHO
x
x
x
SÃO BENEDITO
x
x
FLORESTA
x
x
FLORESTA / ILHA DE LEONOR
x
PACAS / SETE
x
ENSEADA
x
FLORESTA
x
PACAS / ILHA DE LEONOR
x
x
RUA M. PAIVA / A. PAIVA
SÍTIO BAR
x
x
x
SANTA LUZIA
x
x
x
ANT. AEROPORTO
x
x
x
QUINTA DA B.VISTA
x
x
x
ALCANTARA
x
x
COHAB
x
x
x
JOÃO CASTELO
x
x
KIOLA SARNEY
x
x
DOMDONA SOARES
x
TIRIRICA
x
x
CENTRO
x
x
x
x
x
BUBALINA
x
x
VILA NOVA
x
x
SÃO FRANCISCO
x
x
AV. PRINCIPAL
x
x
x
x
x
FOMENTO
x
RES. VERDES CAMPOS
x

Sab
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
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VILA ZÉ ARLINDO
x
MATADOURO/AV. PRINCIPAL
x
x
CENTRO/AV. PRINCIPAL
x
AV. PRINCIPAL/CENTRO
x
x
VILA
FILUCA/ENSEADA/TONY
x
FERREIRA
ALCANTARA / CENTRO
MATRIZ
x
MERCADINHO VELHO
x
x
x
Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Obra do Município de Pinheiro/MA.

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

Deverá ampliar o atendimento para 100% de coleta domiciliar e comercial, na sede
municipal, que ora é de 80%, conforme apresentado no diagnóstico do referido Plano.
Apresentado no mapa de roteiro de coleta, áreas não atendidas pela coleta
domiciliar/comercial (Anexo V).
Os locais onde ainda não possui frequência da coleta encontram-se descritos no mapa de
roteiro de coleta, abrange como podem ser observadas nas ruas, avenidas e rodovias, que
possuem residências e não existe coleta.
Abaixo, pode-se observar, em detalhe na Figura 91, um trecho do mapa, onde não existe
demarcação de roteiro, portanto não existe coleta. Estes percursos são alguns dos quais
terá que implantar a coleta de resíduos.

Figura 91 - Trecho da área sem atendimento da coleta domiciliar

Os resíduos que estão sendo dispostos no lixão atualmente, até que se tenha um local
apropriado para destinação final dos mesmos, os resíduos deverão ser recobertos
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diariamente, para evitar a proliferação de animais, insetos, mau cheiro, percolação de
chorume em grande quantidade, entre outros.
b.Justificativa
Lembrando novamente a imprescindibilidade de aplicação dos princípios mencionados no
respectivo Diagnóstico, quais sejam da universalidade e da equidade do sistema. É
importante lembrar também que associado a tais princípios deverá ser observado os
critérios técnicos pertinentes tais como a eliminação de percursos “mortos” com a
otimização dos tempos (efetivos) de coleta e transporte de resíduos; a utilização da maior
capacidade possível de carga dos veículos; as condições de tráfego e os horários da coleta,
principalmente no centro da cidade; a racionalização de percursos (ou trechos); e outros.
A disposição final para estes resíduos deverão atender a legislação nacional 12.305, que
obriga sua disposição em local apropriado e de forma correta.
c.Responsável
Departamento de resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e
Obras ou outra de Secretaria definida pela Prefeitura.
A destinação final destes resíduos, é de inteira responsabilidade da Prefeitura municipal,
tendo um departamento de resíduos para acompanhar o manejo destes resíduos.

11.1.2 SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS
11.1.2.1 Controle da quantidade coletada de resíduos
a.Descrição
Garantir repasse de dados da geração, destinação e disposição dos resíduos para o estado.
Realizar a pesagem dos resíduos gerados, ao menos 1 vez por mês.
b. Justificativa
O controle da quantidade da geração de resíduos gerada/coletada no município servirá
como ferramenta de aprimoramento da frota de veículos e da frequência da coleta
c.Responsável
Departamento de resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e
Obras ou outra de Secretaria definida pela Prefeitura.

11.1.2.2 Controle de Quilometragem de veículos
a.Descrição
A implantação imediata de um sistema de controle de quilometragem, tempos (produtivos)
de coleta e de viagens ao local de destinação final e a estimativa de peso ou massa
coletada, registros esses a serem feitos no mínimo semestralmente e individualizados por
caminhão ou roteiro (ou “região”), tanto dos veículos compactadores quanto do basculante
adaptado.
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Para isso, primeiramente, haverá necessidade de se registrar a descrição de cada um dos
roteiros, atividade esta prevista como trabalhosa haja vista a diversidade existente. Em
seguida, os mesmos deverão ser precisamente representados em plantas, as quais,
juntamente com os dados coletados ao longo de pelo menos 6 meses, deverão se tornar a
base de estudos para reformulação do sistema de coleta de resíduos domiciliares/
comerciais.
O controle pode ser realizado através de preenchimento de formulários próprios - que
podem ser denominado “Diário de Coleta”, cujo conteúdo mínimo é apresentado abaixo:
Identificação do roteiro (ou região) ___________________________________
Data: ____________ Dia da semana: ________________________________
Condições de tempo: chuvoso? ( ) Sim ( ) Não
Identificação do veículo: placa ______ tipo: ( ) compactador ( ) basculante
Guarnição: número de coletadores (“garis”) ou ajudantes: _______________
Horário da saída do pátio da Prefeitura: ______________________________
Horário de chegada ao pátio: ______________________________________
Quilometragem na saída do pátio: ___________________________________
Quilometragem na chegada ao pátio: _________________________________
Fonte: SNIS, 2010

Com relação às viagens, esboça-se no quadro seguinte, uma proposta a ser desenvolvida
no processo interno de implantação:
Formulário “Diário de Coleta”

Nº da
viagem

Coleta de resíduos
No aterro controlado
(trecho efetivamente coletado)
Horário Horário Km no
Km no Horário
Km na Horário
de
de
início da final da
de
chegada
de
Início
término coleta
coleta chegada ao aterro saída

Estimativa c/relação ao volume
da carga (assinalar com “x”)
Menos
0,5
Muito
de 0,5
carga Cheio cheio
carga

Fonte: SNIS, 2010

Ocorrências ____________________________________________________
Motorista: ______________________________________________________
Obviamente, o setor responsável também deverá prever uma forma de apurar
semanalmente ou pelo menos quinzenalmente tais “diários”, compilando suas informações
em relatório próprio a ser definido pela gerência da Secretaria.
b.Justificativa
A implantação de um sistema de quilometragem, processa de forma legível, a projeção
mensal do custo com viagens para coleta de resíduos, sendo possível realizar otimização
dos gastos no sistema de limpeza urbana.
c.Responsável
Departamento de resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e
Obras ou outra de Secretaria definida pela Prefeitura.
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O Departamento de Resíduos deverá ser um controlador deste sistema, onde o seu papel é
o de cobrar do setor responsável, na forma de formulários preenchidos ou planilhas, o
controle quinzenal ou mensal.
Orienta-se prever um período de treinamento dos motoristas, os quais deverão ser
conscientizados da necessidade e importância das informações a serem fornecidas por eles.
Vale lembrar que durante este processo de implantação do sistema torna-se imprescindível
a realização de constantes reuniões entre gerentes e motoristas de maneira a solucionar
dúvidas e tentar padronizar (ou nivelar) as informações a serem prestadas.

11.1.3 INSTALAÇÕES DE CESTAS LEVES
a.Descrição
A realização de campanhas de mobilização que incentive a prática da instalação de cestas
elevadas (Figura 92) para recepção dos sacos de lixo ou a colocação dos mesmos sobre
muros ou grades, de forma a eliminar os transtornos provocados por animais que espalham
os resíduos.

Figura 92 - Exemplo de lixeira suspensa para coleta de lixo

b.Justificativa
A implantação de cestas leves elevadas, evita que os resíduos a dispostos defronte as
residências/comércios ou em praças públicas, sejam espalhados por animais diversos, e
facilita na coleta dos garis/coletadores.
c.Responsável
Departamento de resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e
Obras ou outra de Secretaria definida pela Prefeitura.
O Departamento deverá definir a melhor cesta de lixo, para instalação e realizar campanhas
de mobilização com a comunidade do município.
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11.1.4 DEMAIS OBSERVAÇÕES
 Para os operadores da limpeza urbana, sejam eles garis ou coletadores, é necessária
garantir as condições de retaguarda do trabalho desses profissionais possibilitando
locais de apoio que permitam troca de roupa, alimentação, descanso e higiene
pessoal, que por hora é realizada no Setor de Infraestrutura e Obras;
 Com relação à frota de veículos, os veículos encontram-se em bom estado de
conservação;
 É importante que se faça uma projeção, para que os veículos não se utilizem
“aparadores” nas caçambas dos caminhões, como vem sendo realizado diariamente.
11.2

COLETA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Conforme afirmado no Diagnóstico, não existe coleta diferenciada de resíduos provenientes
dos serviços de saúde, executada nos estabelecimentos da cidade.
Segundo dados do DATASUS (2010), o município de Pinheiro possui 33 estabelecimentos
de saúde, conforme tabela abaixo.
Tabela 42 - Número de estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento –
Pinheiro MA
Tipo de estabelecimento
Central de Regulação de Serviços de Saúde
Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica
Centro de Atenção Psicossocial
Centro de Apoio a Saúde da Família
Centro de Parto Normal
Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde
Clinica Especializada/Ambulatório Especializado
Consultório Isolado
Cooperativa
Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia Popular
Hospital Dia
Hospital Especializado
Hospital Geral
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN
Policlínica
Posto de Saúde
Pronto Socorro Especializado
Pronto Socorro Geral
Secretaria de Saúde
Unid Mista - atende 24h: atenção básica, intern/urg
Unidade de Atenção à Saúde Indígena
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
Unidade de Vigilância em Saúde
Unidade Móvel Fluvial
Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urgência/Emergência
Unidade Móvel Terrestre
Tipo de estabelecimento não informado
Total

Público
1
21
2
1
1
2
1
29

Filantrópico
1
1

Privado
2
1
3

Sindicato
-

Total
1
21
5
1
1
3
1
33

Fonte: DATASUS-CNES. Situação da base de dados nacional em 2010. Nota: Número total de
estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS.

Para atender a coleta de resíduos de serviços de saúde na área urbana do município,
deverá ser adquirido veiculo próprio, conforme descrito no item de custos, e equipe
devidamente treinada. Abaixo exemplo de caminhões adequados para coleta de resíduos de
serviços de saúde.
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Figura 93 - Modelos de veículos apropriados para coleta de resíduos de serviços de saúde

Segundo dados da ABRELPE/IBGE (2012), os resultados da pesquisa aprestam que dos
1.794 municípios que compõe a Região Nordeste, 1.250 prestaram em 2012, total ou
parcialmente, serviços atinentes ao manejo de resíduos de serviços de saúde (Tabela 43).
Com relação ao estado do Maranhão, a média encontrada com a coleta dos resíduos de
serviços de saúde, é de 1,001 kg/hab./ano (ABRELPE/IBGE-2012).
Tabela 43 - Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde - Região Nordeste.
Resíduos de serviços
População Urbana atendida Localidade
de saúde Coletado
2012
(t/ano)
Brasil
163.713.417
244.974
Maranhão
4.238.099
4.242
Fonte: ABRELPE/IBGE.

Índice (Kg/hab./ano)
1,496
1,001

Como planejamento para atender o município de Pinheiro/MA (área urbana), com a coleta
de resíduos de serviços de saúde diferenciada, e adotando o indicie encontrado no Estado
do Maranhão, o município de Pinheiro/MA apresenta a média de 127 kg/resíduos x dia para
coleta (Tabela 37).
Tabela 44 - Quantidade de resíduos a ser coletado de Resíduos de Serviços de Saúde - Pinheiro/MA.
Resíduos de
Resíduos de serviços
População
serviços de saúde
Localidade
de saúde a ser
Índice (Kg/hab./ano)*
Urbana - 2010
a ser Coletado
Coletado (kg/dia)
(t/ano)
Pinheiro

46.487

47

127

1,001

*Per capita adotada segundo dados do Maranhão
Fonte: Tabela elaborada conforme dados da Abrelpe/IBGE (2012).

Em se tratando de leitos existentes, os dados do CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde/DATASUS), o município de Pinheiro possui 1,6 leitos/1.000
habitantes.
Os dados apresentam que o município possui 76 leitos, para atendimento a 46.487
habitantes (área urbana – Pinheiro/MA).
Considerando a coleta dos resíduos de serviços de saúde, segundo o número de leitos
existentes na área urbana do município, tem-se em media 120 kg/resíduos, a serem
coletados/dia.
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Em síntese, podemos considerar que o município terá em média 125 kg/resíduos de
serviços de saúde a serem coletado/dia. Deverá ser adquirido 1 veículo apropriado para
coleta.
O atendimento com a frequência da coleta dos resíduos de serviços de saúde deverá ser
realizado 2 ou 3 vezes/semana.
O acondicionamento para coleta destes resíduos deverá atender á Deliberação da ANVISA
Nº 33/2003.
A quantidade estimada da geração de resíduos de serviços de saúde permite que estes
sejam coletados por um veículo pequeno do tipo furgão.
a.Justificativa
Atendimento á Deliberação ANVISA Nº 33/2003.
b.Responsável
Prefeitura Municipal de Pinheiro e Secretaria municipal de Saúde.

11.2.1 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE
a.Descrição
Cobrança da elaboração e implantação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde) por parte dos estabelecimentos de serviços de saúde.
A coleta dos resíduos de serviços de saúde, ora realizada pela Prefeitura, para atender as
normas da ANVISA e descritas nos Planos de Gerenciamento, a coleta e destinação é de
responsabilidade do gerador.
A Prefeitura poderá cobrar pela coleta destes resíduos.
A Destinação final dos resíduos de serviços de saúde poderá ser realizada pela Prefeitura
de forma compartilhada, e os resíduos dispostos deverão ser dispostos em vala séptica,
área especial a ser criada no atual lixão, e posteriormente ser considerada um tratamento e
disposição para estes resíduos, no futuro local de disposição adequada. Local identificado
com placa para reduzir riscos para os trabalhadores.
Outra opção adequada para coleta e destinação final para os resíduos de serviços de
saúde, poderá ser a contratação de empresa especializada em tratamento destes resíduos.
b.Justificativa
Os estabelecimentos de saúde devem atender as normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, com projeto para coleta, o tratamento e a disposição final dos resíduos.
c.Responsável
Deve ser realizado pelas unidades de serviços de saúde, podendo estes, em consenso com
administração pública municipal, tratarem de forma conjunta o manejo destes resíduos.
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A Prefeitura deverá criar um sistema de acompanhamento da realização e atualização dos
Planos de Gerenciamento de resíduos, dos estabelecimentos de serviços de saúde, assim
como a destinação destes resíduos.

11.2.2 CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MANEJO DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE
a.Descrição
Segundo a Deliberação, há necessidade urgente da Prefeitura e principalmente dos setores
envolvidos, quais sejam Secretaria municipal de Saúde, se capacitar – inclusive
funcionalmente – para o recebimento, processamento e avaliação dos referidos planos, bem
como para o controle (posterior) de medidas neles contidas. Desta forma, para que a função
da Prefeitura não se restrinja às ações fiscalizatórias, entende-se que sua função educadora
e preventiva, nesse momento sugere a realização de campanhas específicas junto aos
estabelecimentos de atenção à saúde com a finalidade de esclarecimento sobre o manejo
dos resíduos dos serviços de saúde.
b.Justificativa
Atendimento á Deliberação ANVISA Nº 33/2003.
c.Responsável
Secretaria municipal de Saúde, sob orientação do Departamento de Resíduos.
Vale ressaltar ainda que, além do gerenciamento e da supervisão desses planos também
cabe à Prefeitura, a título de exemplo, providenciar os respectivos planos (PGRSS) para
suas unidades afins, ou seja, o hospital, a policlínica e todos os demais estabelecimentos de
atenção à saúde municipal.
Desta forma, conforme norma de segurança recomenda-se que os resíduos sejam
acondicionados em sacos plásticos regulamentados pela NBR 9.190 e NBR 9.191 da ABNT
ou em caixas de papelão no caso dos materiais perfuro cortantes. Uma vez acondicionados,
deverão ser depositados em caixas com volume de 0.5 a 1,0m3, tipo “contêineres” providos
de tampa e rodas.
Estes contenedores deverão então ser guardados até o momento da coleta nos respectivos
abrigos exclusivos, construídos com os cantos arredondados e devidamente revestidos com
material lavável nas paredes e no piso. Deverá também ser garantido o acesso do veículo
coletor até a porta desse abrigo.
Para a equipe de coleta, orienta-se que a mesma deve ser específica e receber todo tipo de
capacitação e treinamento, devendo para tanto contar com todo o suporte da Secretaria de
Obras, da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente
no que diz respeito à vacinação periódica dos trabalhadores. Vale a pena salientar nesse
ponto a necessidade de articulação entre tais secretarias no sentido de viabilizar a proposta.
Os equipamentos de proteção individual – EPI – ressalta-se a necessidade de fornecimento
imediato do material por parte da Prefeitura e uma campanha para uso de avental branco,
máscara, luvas plásticas e botas, não devendo ser negligenciado qualquer esforço gerencial
para a reversão de hábitos contrários à segurança.

135

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS
PINHEIRO - MARANHÃO

11.3

COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Sugere-se o envolvimento de todos na busca de soluções adequadas para a destinação
final desses resíduos. Tal diretriz é marcada inclusive pela obrigatoriedade ditada pela
Resolução CONAMA nº. 307/02, que impõe tanto ao Município quanto aos agentes
privados, uma das duas alternativas de destinação dos resíduos Classe A
(predominantemente da construção civil) - ou seu uso como agregado após segregado
(operação preferencial) ou, no caso de inviabilidade da primeira, sua disposição em aterro(s)
específico(s) para reservação ou conformação geométrica desde que em áreas licenciadas.

11.3.1 IMPLANTAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS
a.Descrição
Em um planejamento para coleta e destinação correta deste resíduo, propõe-se a
implementação de caçambas estacionárias em pontos estratégicos na cidade, definidos pela
secretaria responsável pela limpeza urbana: Secretaria de Infraestrutura e Obras.

Figura 94 - Modelos caçamba estacionária para coleta de entulho

A coleta destas caçambas, ora projeto implantado pela Prefeitura, esta deverá, criar um
controle de coleta destes resíduos, que não comprometa a qualidade dos resíduos
dispostos.
b.Justificativa
Com relação aos pontos clandestinos, vale ressaltar que o descarregamento de entulho em
locais não autorizados - mesmo que em pequenos volumes - quase sempre provoca danos
ao meio ambiente, bem como onera, em muito, o serviço de limpeza urbana municipal.
c.Responsável
Departamento de resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e
Obras ou outra de Secretaria definida pela Prefeitura.
O Projeto de instalação de caçambas estacionárias, deverá ficar a cargo da Prefeitura
Municipal, sob orientação do Departamento de Resíduos.
A Prefeitura deverá realizar a coleta e a destinação poderá ser feita para calçamento das
vias não pavimentadas, e recobrimento dos resíduos dispostos no lixão.
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Ainda como incentivo à utilização dessas unidades em substituição às disposições
clandestinas e, consequentemente, introduzindo uma maior agilidade ao sistema de coleta
de entulhos, propõe-se também a implantação de um ou mais telefones exclusivos da
Prefeitura tipo “Disque entulho” para o serviço de coleta de pequenos volumes.
11.3.2 RESÍDUOS DE LIMPEZA PÚBLICA: VARRIÇÃO, PODA, CAPINA
Algumas melhorias operacionais poderão contribuir para uma maior eficiência na gestão dos
resíduos de serviços de limpeza pública.
O recolhimento deste resíduo é executado pelos caminhões da coleta domiciliar e comercial,
orienta-se que tal resíduo não permaneça nas ruas e praças, durante todo o dia, e que se
tenha uma periodicidade, para evitar que, devido sua disposição junto aos resíduos
domiciliares/comerciais, atraem animais, rasgando os sacos, espalhando o lixo.

11.3.3 PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
a.Descrição
Orienta-se que a varrição, tenha por meio um plano traçado, as informações indicadas em
mapa de roteiro da varrição, contendo os pontos de início e término dos setores. O sentido a
serem percorridos pelos varredores, os pontos de confinamento (locais de deposição dos
sacos plásticos contendo resíduos públicos), as frequências às extensões e outras
informações julgadas necessárias para que atenda de forma regular, toda a sede do
município.
Para coleta dos resíduos da varrição, ora realizado com carrinho apropriado pela Prefeitura,
devidamente adaptado, para troca e aquisição de novos carrinhos, orienta-se o modelo de
"carrinho Lutocar" atende plenamente para os serviços da varrição, conforme pode ser
observado o modelo na Figura 95.

Figura 95 - "Carrinho Lutocar", apropriado para coleta de resíduos da varrição.

Para os serviços de capina e poda, considera-se imprescindível a elaboração de um
planejamento mínimo que contemple alguns critérios básicos tais como a definição das
áreas que sistematicamente - e inevitavelmente - são capinadas e roçadas todos os anos.
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Os resíduos tais como poda, devem ser recebidos e destinados em caçambas separadas
para serem também encaminhados aos devidos locais de destinação, como, no caso de
implantação no município, de compostagem (Figura 96).
Propõe-se dentro das possibilidades, a parceria com a iniciativa privada a qual se pode
transferir a responsabilidade pela manutenção de áreas verdes. Os estabelecimentos
exploram de forma comercial á área a ser cuidada. Neste sentido, pode-se notar que
programas similares aplicados em outros municípios têm obtido bons resultados.
Para redução de volume de galhos mais grossos ou mais extensos orienta-se retirar e picar
o material, seja com picador mecânico ou feito manualmente com facão. Esta atitude
proporciona uma coleta destes resíduos em maior quantidade por vez.
Também é interessante inserir áreas de ampliação do serviço ou, pelo menos, aquelas
consideradas como mais importantes sob o ponto de vista sanitário - que deve ser prioritário
- seguido dos pontos turísticos, haja vista sua importância na economia da cidade.
Do ponto de vista operacional vale lembrar a obrigação de se utilizar lonas plásticas para o
recobrimento dos veículos, principalmente dos caminhões tipo carroceria ou basculante, que
transportam os resíduos da varrição, poda e capina.
A coleta deverá ser realizada pela Prefeitura e a disposição dos resíduos verdes deverá ser
considerada a implantação da compostagem no município.
A compostagem deverá ser projetada a sua implantação, no local devidamente apropriado,
contiguo ao local de disposição final de resíduos, área a ser estuda e implementada pela
Prefeitura municipal.

Figura 96 - Vista parcial de Pátio de compostagem.

b.Justificativa
Conforme descrito no diagnóstico, com relação aos serviços de limpeza pública, não existe
um planejamento para execução desses serviços, os quais vêm sendo realizados de acordo
com as avaliações de urgência ou por demanda da população.
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Os resíduos de poda e capina, deverão ser coletados pela Prefeitura separadamente e ser
instalada uma coleta de resíduos orgânicos, junto aos grandes geradores do município, para
realização da compostagem.
Os resíduos orgânicos representam 43% dos resíduos gerados no município sede de
Pinheiro, conforme estudo gravimétrico realizado no diagnóstico do referido Plano.
A implantação da compostagem irá aumentar o tempo de vida útil do local de destinação
final, e o produto gerado, poderá ser utilizado na jardinagem de praças e jardins do
município, assim como na arborização das escolas e órgãos públicos do município.
c.Responsável
Departamento de resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e
Obras ou outra de Secretaria definida pela Prefeitura.

11.3.4 PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE
LOGRADOUROS PÚBLICOS
a.Descrição
Pintura de meio-fio e campanha de limpeza das vias públicas recomenda-se a aplicação de
tal artifício pelo menos nas vias principais da cidade. Com certeza seus efeitos estéticos
contribuirão para a inibição de atitudes impensadas tais como o lançamento de resíduos nas
vias públicas.

Figura 97 - Exemplo de Pintura de Meio fio em cidades.

b.Justificativa
Uma das propostas que a princípio, pode parecer desnecessária, mas que contribui
objetivamente para a “sensação” de limpeza da cidade é a pintura de meio-fio e limpeza das
vias públicas.
c.Responsável
Departamento de resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e
Obras ou outra de Secretaria definida pela Prefeitura.
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É importante ressaltar a necessidade da utilização dos equipamentos de proteção individual
– EPI, a necessidade de fornecimento a todos os trabalhadores, por parte da Prefeitura, e
uma insistente campanha para uso, com vistas à reversão de hábitos contrários à
segurança.
11.4

COLETA SELETIVA

11.4.1 ELABORAÇÃO DO PLANO DE COLETA SELETIVA
A Implantação da coleta seletiva, ou seja, coleta diferenciada de materiais recicláveis secos
(papel, plástico, metal, vidro e seus derivados), inicialmente será realizada em área piloto
(Anexo VI), e apresentado em detalhe do mapa na Figura 98.

Figura 98 - Área proposta para implantação da coleta seletiva - Piloto.

a.Descrição
Á área do projeto piloto a ser implantada a coleta seletiva, atende grande parcela da área
comercial da cidade, e de residências instaladas ao longo do percurso. A população a ser
atendida conforme dados do Setor Censitário (01, 02 e 09) - IBGE/2007 é de 3.410
habitantes. O que representa inicialmente, aproximadamente 10% da população urbana
atendida com a coleta de resíduos no município.
A coleta deverá ser realizada pela Prefeitura municipal, com caminhão apropriado,
inicialmente 2 vezes por semana.
Os custos com equipamentos e Mao de obra, encontram-se descritos no item de “Estimativa
de custos” do presente Plano.
O projeto Piloto deverá ser implantado no município sede de Pinheiro e em um curto prazo
de tempo (6 meses) e deverá ser expandida a toda área urbana do município. A projeção
para atender toda a cidade encontra-se melhor detalhada na sequencia do Plano.
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Todos os materiais coletados deverão ser descarregados em um galpão de triagem, que
deverá ser projetado para atender a coleta seletiva implantada em toda sede do município,
onde passarão por processo de recepção, triagem, enfardamento e pesagem.
b.Justificativa
Com a implantação da coleta seletiva no município, a quantidade de resíduos destinados ao
local de disposição final, será menor, o que contribuirá para o maior tempo de vida útil do
local.
c.Responsável
O programa de coleta seletiva deverá ficar sob orientação dos técnicos do Departamento de
resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e Obras ou outra de
Secretaria definida pela Prefeitura.

11.4.2 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NA SEDE URBANA DO MUNICIPIO DE
PINHEIRO-MA
a.Descrição
A coleta seletiva, inicialmente implantada em área piloto, deverá no prazo estimado de 6
meses, após a implantação inicial, expandir para a toda cidade (área urbana).
Para um estudo aprimorado para ampliação da coleta seletiva, após a implantação do
projeto piloto, é descrito de forma sucinta o crescimento na geração e separação dos
recicláveis.
Os dados para projeção e estimativas na geração de resíduos (secos e úmidos), na área
urbana, são determinados, através da per capita encontrada no estudo gravimétrico
realizado em maio/13, no município, conforme descrito no caderno de diagnóstico do
referido Plano.
Contudo, antes de se desenvolver qualquer proposição para este tipo de coleta diferenciada,
necessário se faz apropriar dos valores das quantidades de resíduos, os quais foram
propostos na Tabela 45 e projetados nas tabelas compostas adiante. Os incrementos de
valores procuraram absorver as tendências observadas aos últimos anos, sobretudo, do
aumento do percentual de recicláveis secos na massa de lixo e uma consequente redução
do percentual de matéria orgânica. Assim, nas tabelas adiante, pode-se inferir tais
incrementos graduais:
 do índice per capita (apesar do Plano conter sua diretriz clara no sentido de redução);
 do percentual de recicláveis secos, acompanhado do decréscimo percentual da taxa de
matéria orgânica; e
 da taxa de adesão da população ao programa de coleta seletiva.
Desta forma, foi composto neste Plano de Ação que apontam, com base nos dados
coletados quando do diagnóstico, a evolução das quantidades por tipo de material. Estes
classificados em grandes grupos (recicláveis secos, matéria orgânica e rejeito) e as
perspectivas de recuperação dos recicláveis secos (papel, plástico, metal e vidro) a serem
coletadas ao longo dos 20 anos, prazo de abrangência deste Plano.
O Estudo para estimativa da evolução dos resíduos domiciliares/comerciais se dão em um
período de 20 anos, e com crescimento de 1% sobre o per capita, a cada 10 anos.
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A população urbana de Pinheiro teve um crescimento de 1,4% ao ano. Para estimativa do
crescimento populacional dos próximos 20 anos, é adotado, o mesmo percentual, segundo
dados do IBGE (2007-2010).
Tabela 45 - Projeção da quantidade de resíduos sólidos domiciliares/comerciais a serem coletados
na área urbana – Pinheiro MA.

Ordem

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANO

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Estimativa da
quantidade de
res. [dom/com]
a ser gerada

Matéria
Recicláveis
orgânica
Qtde
secos
(decréscimo
Rejeito
recicláveis
(incremento
de 1% a
(resultante)
secos
1% a cada
cada 10
gerada
10 anos)
anos)

Qtde de
matéria
orgânica
gerada

Qtde de
rejeito
gerada

(kg/dia)

(%)

(%)

(%)

(kg/dia)

(kg/dia)

(kg/dia)

16.735
16.970
17.207
17.448
17.692
17.940
18.191
18.446
18.704
18.966
19.232
19.501
19.774
20.051
20.331
20.616
20.905
21.197
21.494
21.795
22.100

37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,4
37,4
37,4
37,4
37,4
37,4
37,4
37,4
37,4
37,4

43,0
42,6
42,1
41,7
41,3
40,9
40,5
40,1
39,7
39,3
38,9
38,5
38,1
37,7
37,4
37,0
36,6
36,2
35,9
35,5
35,2

20,0
20,4
20,9
21,3
21,7
22,1
22,5
22,9
23,3
23,7
24,1
24,1
24,5
24,9
25,2
25,6
26,0
26,4
26,7
27,1
27,4

6.192
6.279
6.367
6.456
6.546
6.638
6.731
6.825
6.921
7.017
7.116
7.293
7.395
7.499
7.604
7.710
7.818
7.928
8.039
8.151
8.265

7.196
7.224
7.252
7.280
7.308
7.336
7.364
7.393
7.421
7.450
7.479
7.508
7.537
7.566
7.595
7.624
7.654
7.683
7.713
7.743
7.773

3.347
3.467
3.589
3.712
3.838
3.966
4.096
4.228
4.362
4.498
4.637
4.700
4.842
4.986
5.132
5.281
5.433
5.586
5.742
5.901
6.062

Fonte: Dados de Pinheiro considerando 1% de incremento resíduos secos a cada 10 anos e 1% de
decréscimo de resíduos úmidos a cada 10 anos.

Para a evolução de quantidade de recicláveis secos, é adotado o percentual encontrado no
resultado do estudo gravimétrico de 37 % (2013), com projeção de alcance nos próximos 20
anos de 37,4%, um crescimento de 1 % neste período, com a implantação da coleta
seletiva.
A taxa de adesão por parte da população, inicialmente considera-se 30%, podendo chegar
ao longo dos próximos 20 anos em 35% de adesão por parte da população.
Considerando á área urbana do município, prevê-se uma coleta de 53 toneladas de
recicláveis/mês.
A coleta seletiva sendo implantada em toda a área urbana deverá ter um galpão de triagem,
e mão de obra de aproximadamente, 30 catadores. Considerando que cada catador realiza
a triagem de 2 toneladas/mês de recicláveis.
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Tabela 46 - Projeção da quantidade de recicláveis secos a serem recolhidos na área urbana –
Pinheiro MA.

Ordem

ANO

Estimativa da
quantidade [somente]
de res.
Domiciliares/comerciais
a ser gerada

Incidência de
recicláveis secos
domiciliares/comerciais

Estimativa
da
quantidade
de
recicláveis
secos

Percentual
efetivo de
coleta
[95% sobre
incidente]

Taxa de
adesão da
população
à coleta
seletiva

Qtde diária
de
recicláveis
secos a
coletar

Qtde
mensal de
recicláveis
secos a
coletar

(kg/dia)

(%)

(kg/dia)

(%)

(%)

(kg/dia)

(kg/mês)

-

-

-

0

2013

16.735

37,0

-

-

1
2
3

2014
2015
2016

16.970
17.207
17.448

37,0
37,0
37,0

6.279
6.367
6.456

95,0

30,0

1.789

53.683

95,0
95,0

30,0
30,0

1.814
1.840

54.435
55.197

4
5
6
7

2017
2018
2019
2020

17.692
17.940
18.191
18.446

37,0
37,0
37,0
37,0

6.546
6.638
6.731
6.825

95,0

30,0

1.866

55.970

95,0
95,0
95,0

30,0
30,0
30,0

1.892
1.918
1.945

56.753
57.548
58.354

8
9
10
11

2021
2022
2023
2024

18.704
18.966
19.232
19.501

37,0
37,0
37,0
37,4

6.921
7.017
7.116
7.293

95,0

30,0

1.972

59.171

95,0
95,0
95,0

30,0
30,0
35,0

2.000
2.028
2.425

59.999
60.839
72.751

12
13
14
15

2025
2026
2027
2028

19.774
20.051
20.331
20.616

37,4
37,4
37,4
37,4

7.395
7.499
7.604
7.710

95,0

35,0

2.459

73.769

95,0
95,0
95,0

35,0
35,0
35,0

2.493
2.528
2.564

74.802
75.849
76.911

16
17
18
19

2029
2030
2031
2032

20.905
21.197
21.494
21.795

37,4
37,4
37,4
37,4

7.818
7.928
8.039
8.151

95,0

35,0

2.600

77.988

95,0
95,0
95,0

35,0
35,0
35,0

2.636
2.673
2.710

79.079
80.187
81.309

20

2033

22.100

37,4

8.265

95,0

35,0

2.748

82.448

Fonte: Dados de Pinheiro considerando crescimento de 10% a cada 10 anos, na incidência de
recicláveis secos.

A implantação de PEVS – Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis em locais de
grande concentração, como supermercados, praças, escolas e outros deve ser efetuada
durante a implantação da Coleta seletiva.
A mobilização da população para a separação do material nas residências deve ser
efetuada antes da implantação da coleta seletiva e mantida durante todos os anos para a
garantia da qualidade do reciclável que chega ao galpão de triagem.
b.Justificativa
Com a implantação da coleta seletiva no município, a quantidade de resíduos destinados ao
local de disposição final, será menor, o que contribuirá para o maior tempo de vida útil deste
local.
c.Responsável
A implantação da coleta seletiva no município, deve se ater a todos os aspectos técnicos
levantados no diagnóstico dos resíduos, apontando os locais que servirão de plano piloto
nesta implantação.
O programa de coleta seletiva deverá ficar sob orientação dos técnicos do Departamento de
resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e Obras ou outra de
Secretaria definida pela Prefeitura.
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11.5

RESÍDUOS DA ZONA RURAL E RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS

A geração dos resíduos na zona rural é percebida com uma grande problemática que deve
receber a preocupação da população, principalmente pelo poder público que, através de
políticas públicas, deverá buscar minimizar os efeitos que esse tipo de ação humana
provoca no meio ambiente.
As características dos resíduos gerados na zona rural são:
 Resíduos domiciliares/comerciais;
 Agrossilvopastoris (Orgânicos e inorgânicos).
11.5.1 RESÍDUOS DOMICILIARES/COMERCIAIS;
a.Descrição
Proposta de implantação da coleta de resíduos domiciliar/comercial e coleta seletiva na
zona rural, com pontos de confinamento a serem instalados nos 11 povoados sedes, como
pode ser visto a seguir.
Os 11 povoados sedes são:
 Bom Viver,
 Campo Novo,
 Fortaleza,
 Pacas,
 Paraíso,
 Pirinã,
 Porão Grande
 Santa Vitória,
 Santo Antônio dos Carvalhos,
 São Caetano,
 Vila Filuca.
Conforme dados do IBGE (2010), a população rural do município de Pinheiros/MA é de
31.675 habitantes. De acordo com estudo gravimétrico feito, a população urbana gera 0,6 kg
por habitante dia, considerando que a geração de resíduo per capta na zona rural é de 50%
em relação à zona urbana, a população rural gera 0,3 kg por habitante dia.
Excluindo o povoado de Paraíso, por ser o que possui a maior quantidade de habitantes
dentre todos os povoados, com 6 mil habitantes, restam 25.675 habitantes nos outros 10
povoados, que juntos geram por mês 231.075 kg/mês de resíduos. Os caminhões do
município, que são abertos, tem a capacidade média de transportar 1.970 kg por viagem,
conforme verificado durante a pesagem de todos os caminhões pelo período de uma
semana, no município, apresentado na tabela a seguir.
Dessa forma, seriam necessárias 118 viagens por mês para transportar todo esse resíduo
nos caminhões, entre os povoados e o lixão. O que equivale a 30 viagens semanais.
Tendo em vista que seja feito 3 viagens semanais (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira),
será necessário 10 viagens por dia. Como os caminhões farão duas rotas por dia, uma na
parte da manhã e outra na parte da tarde, 5 caminhões deverão ser utilizados, atendendo
assim, os 10 povoados.
Como pode ser observado na tabela a seguir:
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Tabela 47 - Coleta de resíduos rurais nos povoados de Pinheiro MA, exceto Paraíso.
Coleta rural - (10 povoados) exceto Paraíso
População rural (hab)

25.675,00

Per capta (50% da per capta urbana)

0,3

Coleta rural (kg/mês)
kg (média caminhão aberto)

231.075,0
0
1.970,00

Numero de viagens/mês

117,30

Numero de viagens/semana

29,32

Numero de viagens/dia, considerando a coleta 6 dias/semana

5

Numero de viagens/dia – considerando 2 rotas/caminhão x dia, em 3 dias/semana

3

5 caminhões coletando diariamente ou 3 caminhões realizando 2 rotas/dia, nos 10
povoados
Fonte: Estudo Gravimétrico de Pinheiro/MA.

O povoado de Paraíso, por ter uma população de 6.000 habitantes, consideravelmente
maior que dos outros 10, sozinho, gera por mês 54.000 kg, sendo que cada habitante gera
0,3 kg por dia e os caminhões consigam transportar 1.970 kg.
Assim, serão necessárias 30 viagens por semana e consequentemente, 5 caminhões
coletando diariamente ou poderá ser 3 viagens/semana, caso cada caminhão faça duas
rotas/dia (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira). Como os caminhões farão duas rotas
por dia, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde, 2 caminhões deverão ser
utilizados, atendendo assim, os 10 povoados.
Como pode ser observado na tabela abaixo:
Tabela 48 - Coleta de resíduos rurais no povoado de Paraíso - Pinheiros/MA.
Coleta rural - Paraíso
População rural (hab)

6.000,00

Per capta (50% da per capta urbana)

0,3

Coleta rural(kg/mês)

54.000,00

kg (média caminhão aberto)

1.970,00

Numero de viagens/mês

27,41

Numero de viagens/semana

6,85

Numero de viagens/dia – considerando 3 dias/semana

2

2 caminhões coletando 3 dias/semana ou 1 caminhão coletando diariamente
Fonte: Estudo Gravimétrico de Pinheiro/MA.

Dessa forma, para que os 11 povoados possam ser atendidos, será necessário 2
caminhões. Tendo em vista que será feita três visitas semanalmente, uma delas (quartafeira) será apenas para o recolhimento de resíduos recicláveis ou de outra forma, 1
caminhão poderá coletar de segunda a sábado no povoado de Paraíso.
Os caminhões irão recolher os resíduos apenas nos povoados sedes, dessa forma, deverá
ser definido um responsável por coletar nos demais e encaminhar para as estações de
transbordo, que deverá ser coberto e fechado, impedindo intempéries e entrada de animais.
Por isso, deve haver uma mobilização dos moradores, para que separem os resíduos
recicláveis dos não recicláveis e que os disponham no horário e dia correto de recolhimento.
b. Justificativa
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Os resíduos gerados na zona rural, não devem ser dispostos de forma inadequada, com a
implantação da coleta sistemática, deixará de existir os pontos clandestinos de lixo, no qual
forma identificada no presente diagnóstico.
c. Responsável
A implantação da coleta convencional e seletiva na zona rural deverá ficar a cargo do
Departamento de resíduos, devidamente alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e
Obras. A mobilização para a coleta ficará a cargo da Secretaria de Comunicação.
Deverá haver um responsável pelo recolhimento dos resíduos nos povoados menores e
encaminhamento para as estações de transbordo nos povoados sede.

11.5.2 AGROSSILVOPASTORIS (ORGÂNICOS E INORGÂNICOS).
a.Descrição
São considerados resíduos inorgânicos as embalagens de produtos veterinários,
agrotóxicos e fertilizantes.
É necessário articular com o município mais próximo que recebe a visita itinerante para a
coleta das embalagens de agrotóxicos para que seja feita a coleta em Pinheiro, mesmo que
temporariamente.
b.Justificativa
As embalagens de agrotóxicos são de logística reversa obrigatória no Brasil.
O uso de embalagens contaminadas pode causar sérios problemas à saúde das pessoas
que porventura a utilizarem para armazenar alimentos.
c.Responsável
 Veterinários: Vigilância sanitária
 Agrotóxicos: INPEV- AGEA
 Fertilizantes: Reutilizados

11.6

RESÍDUOS DA LOGÍSTICA REVERSA

Os Resíduos da Logística reversa obrigatória, descritos abaixo, devem ser tratados de forma
diferenciada, compartilhada em atendimento a lei 12.305/10, considerando em sua forma de
tratamento a reutilização, reciclagem e disposição adequada.
 Pneus
 Lâmpadas Fluorescentes
 Pilhas e Baterias
 Eletroeletrônicos
 Embalagens de Óleos Lubrificantes
Foram identificados pontos de coleta destes resíduos no estado do Maranhão. O
departamento de resíduos sólidos do município de Pinheiro, poderá entrar em contato com
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estes pontos de coleta e solicitar a implantação de um ponto de coleta, para o resíduo
tratado, vez que Pinheiro é o município é pólo da região.
a.Descrição
Programas com atividades de manejo dos resíduos da logística reversa obrigatória, para
apresentarem em sua forma inicial, um traçado para a sua organização, no que diz respeito
ao ciclo de vida destes resíduos, da sua geração ao retorno na cadeia produtiva.
Para auxiliar na inserção dos programas dos resíduos da logística reversa, o estado do
Maranhão, possui alguns pontos de coleta destes resíduos, conforme descritos abaixo:
a) Pneus
Tabela 49 – Locais com pontos de coleta de pneus - Maranhão.
Cidade
Distância de Pinheiro
Telefone de contato
Paço do Lumiar
347 km
(98) 3237-3766
São José do Ribamar
351 km
(98) 3237-3766
São Luís
339 km
(98) 3212-2832
Fonte: http://www.reciclanip.com.br

Acesso
BR-135 e MA-014
BR-135 e MA-014
BR-135 e MA-014

A aplicação da legislação para pneus, no Brasil, as empresas fabricantes e as importadoras
de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada
aos pneus inservíveis (Resolução CONAMA nº 416/09). Pode-se afirmar ser essa a
Logística Reversa da indústria do pneu no País.
b) Embalagens de Agrotóxicos
Pontos de Coleta de embalagens de agrotóxicos no estado do Maranhão.
Tabela 50 – Locais com pontos de coleta de embalagens de agrotóxicos - Maranhão.
Distância
Nome do
Cidade
Endereço
Gerenciador
de Pinheiro
Responsável
ACAPI - Associação
Povoado Água Rica
do Comércio
Anapurus
404 km
Margem da Rod. MA
Jorge Aguiar
Agropecuário do
230 / Km 39
Piauí
ACIART Associação do
BR 010, Km 1359,
Comércio de
Lourival Sousa
Imperatriz
550 km
Quadra B, Lote 22
Insumos
Silva
Agropecuários da
Região Tocantina
ARIAB - Associação
dos Revendedores
Jorge Wilson
Balsas
747 km
Rod.BR 230 Km 10
de Insumos
Pereira
Agrícolas de Balsas
Fonte: www.inpev.org.br/index

A legislação para coleta e disposição de embalagens de agrotóxicos no Brasil é a Lei nº
9.974 de 06 de Junho de 2000, altera a Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 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.
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c) Pilhas e Baterias
Segundo dados da empresa – Ecylce, no município de Pinheiro, existem três pontos de
coleta de pilhas e baterias, sendo estes Postos de Entrega Voluntária, que são duas lojas da
Vivo e uma da Oi.
Tabela 51 – Locais com pontos de coleta de pilhas e baterias – Pinheiro MA.
Estabelecimento
Endereço
Funcionamento
Loja Ativa Soluções e
rua Américo Gonçalves, nº 13
Segunda a sexta-feira das 8hs
Tecnologia
às 18hs e aos sábados de 8hs
as 13hs
Loja CDA celular
Rua Joaquim Tavora, n°860
08hs às 18hs de segunda a
sexta-feira e de 08hs as 12hs
aos sábados
RC Comunicação (loja da Oi)
Avenida Getúlio Vargas, nº 878 08hs às 18hs de segunda a
A
sexta-feira e de 08hs as 12hs
aos sábados
Fonte: www.ecycle.com.br.

Segundo a Ecycle, em São Luís, existem postos de coleta com displays de coletores de
Pilhas e Baterias, do Programa Ciclo Sustentável da Philips, localizada na Rua São
Pantaleão, 923, no centro da cidade.
b.Justificativa
Conforme apresentado no diagnóstico, todos estes resíduos, são dispostos, coletados e
destinados, juntamente com os resíduos da coleta domiciliar/comercial pela Prefeitura
municipal.
Seguindo a Lei 12.305/10, devem-se todos os gestores que tratam com os resíduos da
logística reversa obrigatória, traçar um plano que contemple de forma legal e da logística, o
ciclo de vida para todos os resíduos da cadeia.
c.Responsável
Considera-se que a implantação de um efetivo controle operacional sobre esse tipo de
resíduo também deve ser priorizada, visando inclusive, em médio prazo, o rateio do
respectivo custo entre os responsáveis.
A responsabilidade para o manejo deste resíduo é do gerador, o que não isenta a Prefeitura
que trabalhe em conjunto com o setor privado, com o tratamento e destinação destes
resíduos. Uma vez que grande parte da geração destes resíduos encontra-se dispostas
juntamente com os resíduos da coleta domiciliar e comercial.
As campanhas para uma gestão apropriada para estes tipos de resíduos poderão ser
implantadas pelo Departamento de Resíduos da Prefeitura Municipal, juntamente com as
atividades da Coleta seletiva.

11.7 DEMAIS RESÍDUOS
 Resíduos Industriais.
 Resíduos da Mineração.
 Resíduos dos Serviços de Transportes (aéreo, ferroviário, rodoviário, portos).
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Os resíduos dos serviços de transportes poderão ser coletados e destinados pela prefeitura
desde que estes não sejam fronteiriços, pela possibilidade de veiculação de epidemias.
Resíduos provenientes de portos ou aeroportos internacionais que não possuem coleta
diferenciada são considerados perigosos.
Os resíduos perigosos não podem ser coletados e destinados pela prefeitura, porque
demandam um aterro especial para tal tipologia. A responsabilidade da coleta e destinação
destes é do gerador.
Passíveis de regulamentação pelo licenciamento ambiental. Deve ser previsto um plano de
gerenciamento de resíduos e a fiscalização por parte da secretaria de meio ambiente,
conforme orientado pelo plano estadual de meio ambiente.
 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico
 Resíduos Sólidos Cemiteriais
 Resíduos de Óleos Comestíveis
Os demais resíduos, nos quais se enquadram neste Plano de ação, sequem a seguinte
tipologia:
Conforme observado no diagnóstico do referido Plano, todos os resíduos listados acima,
não possuem nenhum tipo de tratamento diferenciado, atualmente no município, seja na
coleta ou destinação final.
a.Descrição
A coleta dos resíduos de Serviços Públicos, Cemiteriais, óleos comestíveis, são de
responsabilidade da Prefeitura municipal.
A destinação final destes resíduos deverá ser realizada pela Prefeitura, e disposta em local
previamente adequado, que deverá ser definido pela Prefeitura.
A Prefeitura municipal pode incentivar o beneficiamento dos óleos comestíveis através de
capacitação.
Tratar de forma diferenciada a coleta e destinação dos resíduos, conforme orientação da lei
12.305/10.
b.Justificativa
A geração destes resíduos compõem características diferenciadas, assim, é importante que
com o pensamento com relação a sua destinação, ou mesmo a reciclagem, quando for o
caso, que todos os resíduos estejam dentro das normas aconselháveis.
c.Responsável
Departamento de resíduos, a ser criado e alocado junto a Secretaria de Infraestrutura e
Obras ou outra de Secretaria definida pela Prefeitura.

11.8 DESTINAÇÃO FINAL
Segundo a avaliação do diagnóstico, com ênfase nos problemas a serem equacionados e
nos aspectos positivos, que devem ser valorizados, foram elencadas, as proposições
consideradas apropriadas para a melhoria da gestão dos resíduos no município de
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Pinheiro/MA. Identificando, com especial atenção, aquelas que deverão impactar a gestão
de resíduos sólidos no município.
11.8.1 FECHAMENTO DO LIXÃO E REMEDIAÇÃO DA ÁREA CONTAMINADA
Á área deverá ser fechada, cercada e colocado vigia com o objetivo de impedir a entrada de
pessoas, inclusive crianças para a coleta de materiais. O resíduo existente deve ser
recoberto com uma camada de terra ou entulho até que haja a remediação do local.
A retirada dos catadores deve ocorrer no fechamento do lixão e com a implantação da
coleta seletiva que proporcionará trabalho e renda a partir da organização em cooperativas
de triagem.
Na área atual do lixão, poderá ocorrer a cobertura diária com terra até 2014 quando encerrase o prazo para implantação do aterro sanitário.

11.8.2 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO OU OUTRA FORMA DE DESTINAÇÃO
AMBIENTALMENTE ADEQUADA
Para a disposição final dos resíduos, de forma adequada e atendendo a Lei 12.305 (Política
Nacional de Resíduos Sólidos), que determina o fim dos lixões em municípios brasileiros,
foram apresentadas duas áreas pelos técnicos da prefeitura conforme indicação no Anexo II,
como possíveis áreas para implantação do aterro sanitário.
No entanto é necessário que seja verificada a viabilidade técnica e econômica desta
implantação. A distância da área do aterro até o centro urbano impacta no custo de
transporte dos resíduos. O tipo de solo e a profundidade do lençol freático podem inviabilizar
a implantação do aterro
As normas não têm força de lei, porém, indicam as ações e parâmetros a serem observados
em situações específicas. As principais normas para destinação final dos resíduos, dentre
outras, são editadas pela:
 NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação
 NBR 8.419 - Apresentação de Projetos de Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos
Urbanos.
a.Descrição
O atual lixão deverá ser fechado. E imediatamente deve ser cercado, não permitir a
presença de pessoas não autorizadas no local e ter a presença de um vigia, com instalação
de uma guarita, a fim de assegurar o fechamento do lixão.
Como proposta para destinação adequada dos resíduos gerados no município, apresenta-se
a implantação do aterro sanitário.
Para implantação do aterro sanitário, devem-se considerar alguns aspectos obrigatórios
destes a escolha da área até a implantação e operação.
Segundo dados do Manual para implantação de aterros sanitários (Univale 2010), deve-se
realizar a escolha da área e levantamentos preliminares.
Há necessidade de condições favoráveis, tanto no que se refere aos aspectos ambientais,
quanto aos construtivos. Assim, o tipo de solo e a profundidade do lençol freático, são
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elementos decisivos na escolha da área; pois terrenos com lençol freático aflorante ou muito
próximos da superfície são impróprios para a construção deste tipo de aterro.
O espaço mínimo, recomendado entre o lençol freático e o fundo da vala escavada, é de
3,0m (três metros).
Da mesma forma os terrenos rochosos não são indicados, devido as dificuldades de
escavação.
Em seguida deve-se considera alguns critérios ambientais para escolha da área:
 Mapa de localização da atividade e do seu entorno com raio de 1.500m, a partir do
perímetro da área;
 Fora da área de influência direta do manancial de abastecimento;
 200m distante de rios e nascentes do perímetro da área;
 1500m de distância de núcleos populacionais, a partir do perímetro da área;
 Deve ser observada a profundidade do lençol freático e tipologia de solo;
 300m de distância do perímetro da área de residências isoladas
A licença Previa (LP), deve se obter junto ao órgão responsável no Estado e consta da:
Seleção de Área
 Integração com o sistema de coleta e disposição;
 Estudos topográficos;
 Estudos geotécnicos;
 Estudos hidrológicos;
 Estudos anemológicos;
 Compatibilidade com a rede viária e serviços públicos;
 Estudos legais.
Deve-se elaborar o levantamento planialtimétrico nas escalas 1:500 ou 1:250, com curvas
de nível de metro em metro, especificando as distâncias dos divisores de água e indicação
dos acessos. georeferencidado.
As sondagens de reconhecimento do subsolo deverão ser realizadas a trado manual, com
profundidade entre 6 e 12m. O número de furos será determinado em função da área do
aterro e deverá variar entre no mínimo 5 (cinco) e no máximo 15 (quinze), distribuídos
equitativamente na área em estudo.
Após a fase inicial do projeto, devem-se adotar todas as medidas cabíveis, para que
conforme as normas e prazos, o aterro seja construído no prazo pré-estabelecido, conforme
determinação em vigor.
Contiguo ao aterro sanitário, deverá ser considerada área para implantação da
compostagem, com os resíduos coletados em feiras e grandes geradores, poda e capina,
conforme descrito no item anterior “resíduo de limpeza pública”.
Deverá também no aterro construído, a implantação de valas sépticas, para disposição dos
resíduos de serviços de saúde, em área devidamente identificada e separada dos demais
resíduos.
O aterro deverá compreender de uma área, assim com a dos resíduos de saúde, para
enterrar animais mortos, em valas, devidamente adequados para tal disposição.
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Os custos com a implantação do aterro e a desativação do lixão, encontram-se no item
“Estimativa de custos (item 9.3)”, no referido Plano.

b.Justificativa
Atendimento a Lei 12.305/10, que determina que todo município brasileiro deverá encerrar
os lixões até 2014, e com implantar a destinação ambientalmente adequada.
c.Responsável
Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA.

11.8.3 IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
Implantação da coleta seletiva na área urbana do município de Pinheiro e implantação do
galpão de triagem de materiais recicláveis.
a.Descrição
A lei 12.305 de 2010 regulamentada pelo decreto 7.405 determina que a triagem dos
materiais recicláveis nos galpões seja efetuada por catadores de materiais recicláveis que já
atuam no lixão.
O galpão de triagem dos materiais recicláveis poderá ser implantado próximo ou dentro do
local de disposição projetado.
Com a implantação da coleta seletiva em toda área urbana do município, deverá ser
construído e/ou adequado um galpão que atenda uma receptividade de aproximadamente
1,8 t/dia de material reciclável.
Considerando que 1 trabalhador, consiga triar 2t/mês de material reciclável, a projeção é da
implantação de 1 galpão no município. Para triar 53.683t/mês serão necessários no mínimo
27 triadores.
Segundo o MMA (Ministério do Meio Ambiente) os principais tipos de materiais encontrados
na coleta seletiva, Tabela 52:
Tabela 52 - Subtipos de resíduos mais comumente triados.
PAPEL
PLÁSTICO
METAL
VIDRO
OUTROS
branco
PET
alumínio latas
vasilhames
tetrapak
misto
plástico duro
alumínio perfis
cacos
chapas raio X
revistas
plástico filme
cobre
planos
isopor
jornais
PVC
ferrosos latas
acartonado
Ferrosos,chapas
papelão
Fonte: MMA – Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (http://www.mma.gov.br).

Conforme o MMA (Ministério do Meio Ambiente) a construção de 1 galpão de triagem de
materiais recicláveis, compreendem a especificação adotada na Tabela 53.
Com a projeção de coleta e triagem de 1,8t/dia, devera ser construído e ou adequado um
galpão com área de 422m2 e área de 48 m2 de edificação de apoio, considerando a
capacidade inicial de produção de 2 t/dia e de 4t para final de plano.
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Tabela 53 - Projeção para implantação de galpão de triagem.
Capacidade produção
1 t/dia
2 t/dia
Área galpão (m2)
179
422
697
Área edificação de apoio (m2)
35
48
82
Fonte: MMA – Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (http://www.mma.gov.br).

4 t/dia

Os custos com a implantação galpão de triagem de materiais recicláveis encontram-se no
item “Estimativo de custos”, no referido Plano.
b.Justificativa
Destinação aos resíduos coletados, com a implantação da coleta seletiva.
c.Responsável
Prefeitura. Municipal de Pinheiro/MA
11.9

MOBILIZACAO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A primeira vez que a educação ambiental aparece na legislação brasileira de modo
integrado foi com a Lei 6.938 de 1.981 que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente
(Art. 2o , X). Essa Lei foi posteriormente recepcionada pela Constituição Federal de 1.988
que incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável no Capítulo VI dedicado ao meio
Ambiente.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o Meio Ambiente adquire um patamar
importantíssimo sendo certo que vários dispositivos instituídos pela PNMA foram por ela
explicitamente recepcionados, especialmente no artigo 225, “in verbis ”:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
A Lei 9.795 de 1.999, teve como objetivo de dar prosseguimento eficaz ao ditame
constitucional acima citado. Entende-se por EA os processos por meio dos quais o indivíduo
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Art. 1 o ).
o Plano Nacional de Educação – PNE (2001-2010) aprovado pelo Congresso Nacional(Lei
10.172/2001), além de cumprir uma determinação da LDBEN em seu art.87, fixa diretrizes,
objetivos e metas para o período de 10 anos, garantindo coerência nas prioridades
educacionais para este período. Nos objetivos e metas para o ensino fundamental e ensino
médio, o propõe:
“A Educação Ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida como
uma prática educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei
n.º 9795/99”
Citado por Barbieri, (2002),
a.Descrição
Um programa de educação ambiental para a limpeza urbana também enfrenta um enorme
desafio: o alheamento da sociedade em relação à limpeza pública que se manifesta no
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constante jogar lixo em vias públicas e lotes vagos, na depredação dos equipamentos
destinados à sua coleta e no desconhecimento do cidadão quanto à sua responsabilidade
com o resíduo que ele gera. Trata-se, portanto, de revisar valores, princípios e mudar
comportamentos.
A Coleta Seletiva deve ser revitalizada periodicamente, com ações educativas junto à
comunidade para que possa ser eficiente e provocar as mudanças e manutenção da
consciência ambiental voltada para gestão de resíduos sólidos.
A educação ambiental deve ter um caráter contínuo, processual. O processo educativo deve
atingir toda a sociedade, devendo-se atuar, principalmente, nas escolas, buscando atingir as
crianças e adolescentes que são mais propícios a aceitar mudanças e que têm um grande
potencial de multiplicação de repassar informações ao pais e familiares.
Instrumentos da Educação Ambiental e Mobilização
Materiais educativos
Atividades lúdicas,
Atividades artísticas;
Atividades de capacitação,
Ações de educação ambiental propostas:
 Programação de visitas orientadas das escolas e outros grupos ao aterro sanitário
(quando este estiver concluído), procurando valorizar o trabalho da Prefeitura na
gestão dos resíduos sólidos;
 Articulação de parcerias com instituições públicas e privadas buscando a integração de
programas afins (SESC, Universidades, Fundação Bradesco, entre outros);
Implantação de oficinas de reaproveitamento de materiais e de alimentos;
Implantação de oficinas de papel artesanal;
Capacitação e formação de agentes multiplicadores;
Intervenções junto a instituições públicas e privadas para a implantação da Coleta
Seletiva;
Promoção de eventos educativos e gincanas;
Divulgação dos resultados do programa, através de periódico específico e na mídia;
Realização de concursos de fotografia, música, desenho, redação, poesia, dentre
outros, sobre o tema nas escolas e/ou município;
Elaboração de material informativo e de divulgação para os diversos programas,
valorizando o trabalho dos catadores e da coleta seletiva
Realização de campanhas de sensibilização, com apoio da mídia e com distribuição do
material de divulgação.
Realização de reuniões, exposições e oficinas educativas nas comunidades rurais e
povoados;
b..Justificativa
As ações propostas de educação ambiental, justificam-se em função da necessidade de se
trabalhar as questões relativas à redução/reutilização dos resíduos sólidos, a coleta e
destinação final, através de ações educativas, que devem possuir um caráter processual e
permanente, para que o conceito de co-responsabilidade do municipio em relação ao meio
ambiente, e os resíduos sólidos seja de forma duradoura e permanente (CETEC, 2004).
c.. Responsável
Prefeitura Municipal de Pinheiro e as escolas municipais e estaduais.
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11.10 REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA
a.Descrição
Propõe-se a revisão da legislação relativa à limpeza urbana no município e para propor uma
regulamentação que respalde o novo "Modelo de Gestão Integrada e Participativa dos
Resíduos Sólidos Urbanos" contido neste Plano.
As propostas de adequações devem ser consolidadas num Regulamento de Limpeza
Urbana, assim como em outras leis que se fizerem necessárias. Esse Regulamento deve
estabelecer as responsabilidades dos cidadãos e do poder público no gerenciamento dos
resíduos no município.
Como conteúdo mínimo, o Regulamento de Limpeza Urbana deverá conter:
Regulamentação do grupo gestor e suas responsabilidades;
Formas de acondicionamento e apresentação dos resíduos sólidos para a coleta;
Diretrizes para a coleta diferenciada de resíduos domiciliares, industriais, públicos,
resíduos de serviços de saúde e resíduos da construção civil;.
Processos de reciclagem e compostagem e utilização;
Disposição final no aterro sanitário;
Grandes geradores de resíduos e a cobrança pelo serviço de coleta;
Varrição e outros serviços de limpeza pública, tais como, capina, limpeza de boca de
lobo, pintura de meio fio e outros;
Fiscalização;
Estrutura organizacional;
Regulação dos serviços prestados por particulares, tais como, coleta de entulhos da
construção civil e outros;
Regulação das formas de execução dos serviços.
Sistema de remuneração dos serviços prestados.
Sistema de cobrança por parte do município para coleta e destinar adequadamente os
resíduos:
Como instrumentos complementares ao RLU, deverão ser alterados e compatibilizados
os códigos sanitários, de posturas e tributário do município. Nesse último caso, é
importante destacar a necessidade de articulação do setor jurídico com o setor
financeiro, para subsidiar a implantação de um sistema adequado de controle de
custos.
b.Justificativa
Esses instrumentos devem promover a sustentabilidade econômica do Modelo ora proposto,
considerando a cobrança de taxas e/ou tarifas justas pelos serviços prestados e os
subsídios iniciais necessários para alavancar os Programas propostos.
Finalmente, cabe destacar a necessidade de a legislação contemplar a institucionalização
do Grupo Gestor, que já está funcionando em Pinheiro, com a participação da sociedade
civil, representantes da Prefeitura e instituições de ensino, como o objetivo de garantir o
debate e o engajamento de todos os segmentos ao longo do processo participativo, e ajudar
na consolidação das políticas públicas de resíduos sólidos.
c.Responsabilidade
Prefeitura Municipal de Pinheiro-MA
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11.11 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES
a.Descrição
De acordo com o prescrito na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de forma conjunta, o Sistema
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos (SINIR), que está sendo
desenvolvido no âmbito federal.
Este Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Pinheiro-MA (PGIRS-MA)
apresenta uma versão de como se dará a coleta de dados referentes à gestão de resíduos
pelo município, e como será o envio destes dados para a Secretaria de Meio Ambiente do
Estado do Maranhão (SEMA).

b.Justificativa
O município deverá estabelecer uma rotina de pesagem dos resíduos coletados por
tipologia, resíduos domiciliares/comerciais, do serviço de saúde, construção civil, coleta
seletiva, poda e jardinagem. Estes dados serão enviados anualmente para a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente que será responsável por enviar para o órgão federal
responsável.
Quanto aos demais resíduos, a prefeitura será responsável pela cobrança do envio dos
dados para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, como é o caso dos resíduos com
logística reversa obrigatória, industriais e de mineração.
c.Responsabilidade
Prefeitura Municipal de Pinheiro-MA
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13 ANEXOS
13.1 ANEXO I

Questionários para levantamento de dados - VIVAR Saneamento e Meio Ambiente.
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13.2 ANEXO II

Mapa de localização dos distritos/povoados do município de Pinheiro-MA - Secretaria de
Infraestrutura e Obras de Pinheiro/MA.
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13.3 ANEXO III

Formulário modelo para anotação dos dados da caracterização dos resíduos sólidos.
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13.4 ANEXO IV

Mapa do roteiro da coleta domiciliar/comercial - Secretaria de Infraestrutura e Obras de
Pinheiro/MA.

163

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS
PINHEIRO - MARANHÃO

13.5 ANEXO V

Mapa com a ampliação no atendimento a coleta domiciliar/comercial.
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13.6 ANEXO VI
Mapa implantação de coleta seletiva – área piloto.
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13.7 ANEXO VII

Lista de presença da realização da audiência publica sobre resíduos sólidos, em Pinheiro
MA
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13.8 ANEXO VIII

Edital de convocação da realização da audiência publica
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13.9 ANEXO IX

Metas do Plano Estadual do Maranhão.
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DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES
Projeto: PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE
PINHEIRO/MA.

Data:____/____/____
Responsável (is) pelo levantamento: _____________________________________________
1. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE
A coletânea da Legislação Municipal assinalada com SIM deve ser fornecida em cópia (papel)
ou gravação em meio eletrônico.
Item

Descrição

01

Lei Orgânica do Município

02

Código Tributário Municipal

03

Código Municipal de Posturas

04

Regimento Interno

05

Dispositivo sobre a Fiscalização da Limpeza Urbana (atuação do
Fiscal)

06

Regulamento de Limpeza Urbana

07

Regimento de Pessoal da Prefeitura (Plano de Cargos e Salários ou
similar)

08

Organograma atual da Prefeitura

SIM

Não

2. DOCUMENTOS DA ÁREA CONTÁBIL-FINANCEIRA
Os documentos constantes neste item devem ser fornecidos em cópia (papel) ou gravação em
meio eletrônico.
Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
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a. Receitas e Despesas no período de 2010 a 2013 - (Previsão x Realização anual
com detalhamento por Natureza);
b. Demonstrativo sintético da arrecadação com o IPTU período 2010 a 2013 (valores
extraídos da documentação contida no item “a” - Previsão x realização e Inscrição
na Dívida Pública);
c. Base de cálculo do IPTU;
d. Tabela de Preços Públicos do Município
e. Orçamento Plurianual
f.

Especificar na forma da tabela abaixo, os investimentos previstos no orçamento
Plurianual para a área de limpeza urbana.
Investimentos

Valor R$

2.1 Questionamentos
a. A Taxa de Limpeza Urbana é cobrada?
Sim

Não

b. Está inclusa no valor do IPTU?
Sim

Não

c. Existe uma estrutura de apuração de custos dos serviços de limpeza urbana. Caso
positivo, descrever sumariamente (anexar cópia das planilhas de custos dos últimos
meses).
Sim

Não

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
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3. RECURSOS PRODUTIVOS
3.1 Pessoal - Servidores Municipais
3.1.1 Dedicação integral
Planilha conforme modelo do ANEXO I, contendo informações relativas aos servidores
municipais que desempenham funções diretamente na limpeza urbana, em horário
integral. As informações devem ser agrupadas por atividade, como a seguir:
a) Administrativa: (planejamento, supervisão, escritório, controle de contratos, etc);
b) Educativa: (Mobilização Social e Fiscalização);
c) Operacional: (Coleta Domiciliar e Comercial Urbana, Coleta Domiciliar e Comercial
Rural, Coleta em Estabelecimentos de Saúde, Coleta Seletiva, Varrição, Capina,
Limpeza de Margens de Rios e Córregos, Raspagem, Aterro, Compostagem, Galpões
de triagem de recicláveis, outras)
3.1.2 Dedicação parcial à limpeza Urbana
a. Pessoal que dedica um número xx de horas/mês à limpeza urbana (exemplo:
Secretário

Municipal,

Assessor,

Assistente

Social,

Engenheiro,

Professor,

Encarregado, pessoal administrativo, etc). Preencher quadro contendo o cálculo do
valor mensal correspondente h/mês por atividade.
Cargo/Função

Horas/Mês

Valor???

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
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3.2 Frota Própria a serviço da limpeza urbana (veículos, equipamentos e máquinas
pesadas)

Tipo

Ano

Placa

Modelo

Modelo de
Carroceria

Capacidade
Útil (t)

Estado de
Conservação

Avaliação
Atual do
Bem
(R$)

3.2.1 Manutenção da frota própria
Oficina da Prefeitura

Oficina contratada

- Caso a oficina seja da Prefeitura, devem ser apresentados:
a. Planilha de pessoal com os dados solicitados no subitem 3.1.1 e se for procedente,
3.1.2 ou 3.3.1
b. Planilha de despesa mensal com peças, acessórios, serviços de terceiros, combustível,
lubrificantes nos últimos três meses;
c. Descrição dos controles existentes para a manutenção preventiva e manutenção
corretiva.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
d. Número de atendimentos nos últimos três meses ___________________________
e. Descrever a estrutura da oficina (área total e construída, equipamentos e recursos
disponíveis).
- Caso a oficina seja contratada:
a. Informar a despesa mensal realizada nos últimos três meses, por tipo de veículo,
máquina e equipamento.
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3.3 Serviços de Terceiros
3.3.1 Pessoal, veículos, máquinas e equipamentos
a. Número de trabalhadores contratados para a limpeza urbana por atividade operacional
e função;
b. Mão-de-obra, veículos, máquinas e equipamentos contratados para a limpeza urbana:
objetos quantificados (por atividade da limpeza urbana) e vigência de cada um dos
contratos com seus respectivos valores;
c. Medição realizada: horas trabalhadas, total de quilômetros rodados, produção de cada
atividade contratada (anexar três últimas medições).
4. INSTALAÇÕES DA LIMPEZA URBANA

Instalações

Área(m2)

Municipal

De
Terceiros

Preço atual m2

Lixão
Aterro controlado
Aterro sanitário
Galpões de triagem de
recicláveis
Usina de Triagem e
Compostagem
Oficina Mecânica
Outras...
OBS: anexar planta da edificação e fotos se houver .
a. Citar todas as áreas no município destinadas a futuras instalações para Limpeza
urbana.
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ANEXO I
Modelo de Planilha constante no item 3.1.1, contendo informações dos servidores municipais que desempenham funções na limpeza
urbana em horário integral.
Atividade:

Servidor

Administrativa

Cargo

Educativa

Função
Atual

Operacional

Salário
R$

Vantagens
Pessoais

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
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Adicionais
Insalub.
Periculos. (R$)

Média nº de
Horas
Extras
Laboradas
No Mês
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Diagnóstico Técnico Operacional de Limpeza Urbana
Levantamento de Informações
Projeto: PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE
PINHEIRO/MA.

Responsável (is) pelo levantamento:
___________________________________________________________________________
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Data: ____/____/____
População total:__________

Localidade

População urbana:_________

População rural: ________

População
Fonte

Distância da

Ano base

Sede

Zona rural

Distritos

sede
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1.2 Extensão de vias Públicas
Tipo de Pavimentação

Km

Com pavimentos asfáltico
Com poliedro (pedras irregulares)
Com outro(s) tipo(s) de pavimentação
Subtotal de vias pavimentadas
Sem pavimentação
Total Geral
1.3 Topografia predominante:
Plana

ondulada

acidentada

variável

1.4 Favelas, áreas sem urbanização ou com urbanização precária
Existem favelas na sede do município (com becos, vias de difícil acesso, etc.)
Favela

*Localização

População estimada

S/N

Área aproximada

*Bairro, zona rural
-

Existe prestação regular de serviços de limpeza nessas áreas

S/N

-

Caso positivo, designar e especificar:_____________________________________

1.5 Feiras-livres regulares: indicar locais, dias e freqüência:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.6 Vendedores ambulantes existentes na zona urbana do município. Indicar locais de
concentração:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1.7 Praças e parques públicos existentes no município:
Área
Forma de
Nome
aproximada
manutenção

1.8 Existe plano de gestão dos Resíduos Sólidos no município ?

Órgão
Responsável

S/N (se positivo,

anexar cópia)
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
2.1 Existe projeto?

S/N

(anexar, caso positivo)

- Caso negativo, cadastrar forma de execução, em planta
2.2 Percentual estimado de atendimento: ______%
2.3 Frequência
Roteiro
(Bairros

Frequência (especificar dia)
Quinzenal 1 x

ou

semana

2x

Horário
3x

semana semana

Diária

Diária

Diurna

Noturna

Início

Fim

descarga

Distritos)

Observação:

* Anexar planta do roteiro de coleta de resíduos domiciliares e comerciais ao questionário.
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2.4 – Coleta em áreas de urbanização precária
-

Existe coleta em vilas, favelas ou áreas rurais? S/N

-

Como é realizada?

-

Existe coleta em áreas rurais? S/N

2.5 -Frota de veículos utilizada na coleta domiciliar/comercial da área urbana e rural
Placa

Modelo
chassi

Modelo
carroceria

Capacidade
Útil (t)

Ano

Propriedade

Estado de
conservação

De onde saem (no início do serviço) e para onde retornam (no final do
serviço:_______________________________________________________________
Local de lavagem / lubrificação / manutenção mecânica (descrever):
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.6- Existe por parte da prefeitura algum sistema para controle de quilometragem
percorrida pelos veículos coletores:

S/N

Caso positivo, como é registrado:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.7 Mão de obra utilizada -

número de funcionários na coleta: ______________
Nº de motoristas: ___________________________
Nº de coletadores: __________________________
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2.8. Nº de viagens dos veículos empregados na coleta de resíduos domiciliares
/comerciais
2ª

Tipo
de
veículo

Placa

3ª

4ª

5ª

6ª

sábado

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

viagens

(t)

viagens

(t)

viagens

(t)

viagens

(t)

viagens

(t)

viagens

(t)

OBS: Inserir veículos da coleta seletiva, se for o caso. Não incluir veículos exclusivos de coleta
de resíduos sólidos de serviços de saúde.
2.9 Equipamentos de Proteção Individual - EPI utilizados e seus tipos:
Uniformes específicos para a coleta
calça com elástico na cintura
blusa de algodão
capa de chuva

S/N

calça reta

com manga
bota de couro

sem manga
bota de borracha

Luvas de raspa
Outros (especificar):_____________________________________
2.10 - Deixe os Comentários e observações
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3 - RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1 Existe projeto?

S/N (anexar, caso positivo)

3.2 Estabelecimentos de saúde existentes (hospitais, postos de saúde, clínicas, etc...)
Estabelecimento
Tipo da Coleta
Dia a dia
Massa
Número
(nome e “público” ou
da
Coletada
De
Diferenciada Junto c/
“privado”)
coleta
(Kg)
leitos
Domiciliar

* Anexar planta do roteiro de coleta de resíduos de saúde ao questionário.
3.3 Servidores da coleta de estabelecimentos de saúde:
Número/funcionários e função:____________________________________________
Vacinas dos servidores em dia:
Uniformes completos:

S/N

S/N

EPI's ( luvas, botas e máscaras):

S/N

3.4 Veículos utilizados na coleta de estabelecimentos de saúde:
Placa
Modelo chassi
Modelo carroceria
Capacidade útil (t)
Ano
Estado de conservação:
Estanqueidade
Proteção
Adaptação
Propriedade
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De onde saem (no início do serviço) e para onde retornam (no final do mesmo) o(s)
veículo(s) da coleta de resíduos sépticos: ______________________________________
3.5 Destinação final dos resíduos de estabelecimentos de saúde:
Vala específica no aterro

Co-disposição

Queima

Outra _____________________________________________________________________
3.6 Acondicionamento dos resíduos no estabelecimento (descrição sucinta):
_________________________________________________________________________
3.7 Oferecimento dos resíduos para a coleta (descrição sucinta: se é feita em sacos ou
recipientes especiais, se são expostos na rua, onde são guardados no estabelecimento etc):
_________________________________________________________________________
3.8 - Comentários e observações

4. COLETA SELETIVA
4.1 Tipo de coleta:

porta a porta

ponto a ponto

os dois

outro tipo(especificar): ____________________________________
Simplificada em 2 tipos (recicláveis e não recicláveis)
Separando (metal, plástico, papel e vidro)
4.2 Tem planejamento de roteiro

S/N

4.3 Quem realiza a coleta seletiva:

Prefeitura

Associação Comunitária

Catadores

Particulares

Outros: _______________________________________

Há quanto tempo é feita a coleta seletiva? ____________________________________
Percentual de atendimento: ______%
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Contato: (31) 3658-4004 e-mail: vivarmeioambiente@gmail.com
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4.4 Frequência e dia da coleta
Bairro/distrito

2ª / 4 ª e 6ª 3ª , 5ª- feira
-feira

e Sábado

Diária diurna

Diária
noturna

* Anexar planta do roteiro de coleta seletiva ao questionário.
4.5 Veículos utilizados na coleta seletiva
Placa

Modelo

Modelo

Capacida

chassi

carroceria

de útil (t)

Ano

Propriedade

Estado de
conservação

De onde saem (no início do serviço) e para onde retornam (no final do mesmo) os caminhões
da coleta
seletiva:____________________________________________________________________
4.6

Foi realizada a caracterização dos resíduos sólidos no município?

S/N

(anexar

cópia dos resultados e relatório)
Quem realizou?

Prefeitura

Outros _____________

Período:___/____/___
Esta caracterização é feita periodicamente?
Resultados da caracterização
Gravimétrica
Matéria Orgânica

S/N

Com que frequência? __________
Quantidade (Kg)

Recicláveis
Rejeitos
Entulho
Total
Anexar ao questionário resultado/relatório da caracterização dos resíduos sólidos.
4.7 - Comentários e observações
Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
Contato: (31) 3658-4004 e-mail: vivarmeioambiente@gmail.com
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5

–UNIDADES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
(inclusive incineradores e usinas de beneficiamento reciclagem/compostagem) –
discriminar e descrever:
 Tipo:____________________


Início de operação: _________________



Capacidade potencial e efetiva de processamento: ___________________



Número de trabalhadores envolvidos:______________________



Estado de conservação: _________________



Propriedade: ______________________



Responsável pela operação e manutenção: _____________________



Custos médios anuais de operação e manutenção: _________________

6. COMPOSTAGEM
6.1 Existe processo de compostagem no município:

S/N

6.2 Descrever o controle da compostagem (que vem sendo efetuado)_________________
Tem termômetro

S/N

Tem água disponível perto do pátio:

S/N

O controle é registrado diariamente:

S/N

(se positivo apresentar cópias)

Descrever como é efetuado o controle das leiras:
É feita a medição de temperatura diária

S/N

Qual o período da fase inicial à fase final do processo de compostagem por leira: _____
Quanto ao ambiente: aberto

fechado

Qual o período de formação de cada leira: ____________

6.3 Materiais utilizados
Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
Contato: (31) 3658-4004 e-mail: vivarmeioambiente@gmail.com
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Especificação

Quantidade

Pá
Enxada
Garfo
Carrinho
Termômetro
Vassoura
EPI’s
Máscara
Luvas
Onde é usado o composto: Jardins
Outros:

Hortas

Canteiros

____________________

6.4 Avaliação da qualidade do composto orgânico
-

Quanto à observação sensitiva do composto

Presença se larvas/mosquitos/insetos

Odor

Cor

Aparência: _________________________________________________________________
-

Quanto a qualidade do composto orgânico: (ver resultados das análises)
___________________________________________________________________

-

Quanto à observação do pátio:

Chorume: ______________________________________________________________
Limpeza:___________________________________________________________________
Placas de identificações nas leiras: __________________________________________
6.5 Existe um responsável técnico

S/N

Formação/Profissão:______________________
6.6 Existem empresas de coleta e tratamento de óleos comestíveis no município?

S/N

Nome da empresa responsável: ___________________
Quantidade coleta de óleos comestíveis/mês: _________________

6.7 - Comentários e observações
Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
Contato: (31) 3658-4004 e-mail: vivarmeioambiente@gmail.com
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7. UNIDADES DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS:
7.1 Tipo
Aterro Sanitário

Aterro Controlado

Lixão

Licenciado S/N

Projeto em elaboração

Projeto em licenciamento

7.2 Operação:
Recoberto todos os dias
Caneletas

S/N

S/N

Chorume

S/N

Acesso ao local

S/N

Destinação dada a animais mortos: ___________________________________________
7.3Pessoal
Existe no local o responsável técnico
Uso de uniformes
EPI's

S/N

S/N

S/N

Máquinas e equipamentos: ______________________________________________
7.4 - Comentários e observações

8 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DEMOLIÇÃO
8.1 Existem bota-fora autorizados (se possível, localizar em planta):
_________________________________________________________________________
Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
Contato: (31) 3658-4004 e-mail: vivarmeioambiente@gmail.com
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_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Existem bota-fora clandestinos (se possível, localizar em planta):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Existem pontos avulsos de lançamentos clandestinos (se positivo, localizar bairros com
maior concentração):
________________________________________________________________________
8.2 Existem caçambas estacionárias para coleta de entulho
S/N
Capacidade
Tipo/Modelo Quantidade
Prefeitura
Particular
volumétrica

8.3 Existem caçambas estacionárias para coleta de lixo
Feiras
Tipo/Modelo

Mercados
Quantidade

Capacidade
volumétrica

Total

S/N
Áreas de urbanização precária

Prefeitura

Particular

Total

8.4 - Comentários e observações

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
Contato: (31) 3658-4004 e-mail: vivarmeioambiente@gmail.com
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9 - VARRIÇÃO
9.1 Existe projeto (planejamento)?

S/N (anexar, em caso positivo)

Caso negativo, cadastrar forma de execução, em planta.
9.2 Servidores:
Número de
turmas
de Varrição

Número de
garis
por turma

Possuem uniformes completos

Número de
encarregados

Número de
carrinheiros
por turma

S/N

Descrever os EPI's utilizados e suas condições:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jornada de trabalho semanal
Guarda de pertences:

_____horas

armários individuais

Coletivo

9.3 Equipamentos / Ferramentas
Estado de
conservação

Tipo

9.4 Frequência da execução da varrição:
1 x por
Bairro/distrito
quinzenal
semana

2 x por
semana

3 x por
semana

Quantidade

Diário
noturno

Diário
diurno

De onde saem os caminhões da varrição (no início do serviço / e para onde retornam no final
do mesmo) ? ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.5 São utilizados de cestos coletores lixo leve?

S/N

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
Contato: (31) 3658-4004 e-mail: vivarmeioambiente@gmail.com
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Caso positivo descrever modelos, quantidades e capacidade volumétrica aproximada:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.6 Anexar ao questionário a lista com nome e idade dos varredores(as) e problemas
de saúde já identificados:
9.7 Forma de acondicionamento dos resíduos da varrição (se são colocados em sacos e
em carrinhos tipo “lutocar” ou outro tipo etc):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9.8 - Comentários e observações

10. CAPINA / PODA
10.1 Existe projeto (planejamento)?
-

S/N (anexar, em caso positivo)

Caso negativo, como é feita a programação?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10.2 Pessoal
Número de trabalhadores na capina _______
Possuem uniformes completos

S/N

Descrever os EPI’s utilizados e suas condições:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Como são formadas as turmas de capina? (número de trabalhadores e encarregados, etc).
___________________________________________________________________________
Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
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10.3 Local e frequência
Bairro ou região

Poda
Capina
Total de
Total de
Freqüência
Freqüência
dias
dias

Roçada
Total de
Freqüência
dias

Observação:

Onde é feita a capina:
Nos passeios

Em toda a caixa via

Só em vias pavimentadas

Em vias pavimentadas e não pavimentadas

10.4 É utilizado o procedimento de capina química ?
Produtos utilizados:
_____________________________________________________________
Equipamentos utilizados:
___________________________________________________________________________
Houve no passado experiência com “capina química” no município:

S/N

Descrever a experiência - "período de ocorrência, produto (s), resultados obtidos,
razões da interrupção, etc.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.5 - Comentários e observações

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
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11 LIMPEZA DE LOTES VAGOS/ MARGENS DE RIOS/ CORRÉGOS
11.1 Equipe (n° funcionários)
Concursados

Terceirizados (como?)

Outro

Lotes Vagos
Córregos
Bocas de Lobo
Todos serviços
Discriminar os EPI's utilizados e suas condições:
11. 2 Lotes vagos
A limpeza é feita pela prefeitura
O serviço é cobrado?

S/N

S/N
Como é estabelecido o valor do serviço :

______________________________________________________________________
11.3 Margem de rios e córregos
As atividades são:

regulares

eventuais

Com que periodicidade são executadas:
___________________________________________________________________________
11.4 Maquinário utilizado:
Maquinário

Tipo

Quantidade

Máquina
Ferramentas
Equipamentos
Veículos utilizados
11.5 - Comentários e observações

12 - RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA
RESÍDUOS

1 - GERAÇÃO

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
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Locais com grande
geração e separação do
resíduo

Quantidade
separada/triada (kg/dia)

Eletroeletrônicos
Pneus
Pilhas e baterias
Embalagens de óleos
lubrificantes e seus resíduos
Lâmpadas fluorescentes

RESÍDUOS

2 - COLETA
Locais onde se
Quantidade coletada
concentram a coleta
(kg/dia)
deste resíduos

Eletroeletrônicos
Pneus
Pilhas e baterias
Embalagens de óleos
lubrificantes e seus resíduos
Lâmpadas fluorescentes

RESÍDUOS

3 - TRATAMENTO
Existe tratamento
Quantidade reciclada
diferenciado para
(kg/dia)
reciclagem do resíduo?

Eletroeletrônicos
Pneus
Pilhas e baterias
Embalagens de óleos
lubrificantes e seus resíduos
Lâmpadas fluorescentes

RESÍDUOS

4 - DISPOSIÇÃO FINAL
Local onde é destinado o
O resíduo é destinado
resíduo coletado/triado/
juntamente com os
separado ?
demais (RSD)?

Eletroeletrônicos
Pneus
Pilhas e baterias
Embalagens de óleos
lubrificantes e seus resíduos
Lâmpadas fluorescentes
O processo de separação/tratamento, é realizado:

empresas

catadores

Outros: ________________
12.1 - Comentários e observações

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
Contato: (31) 3658-4004 e-mail: vivarmeioambiente@gmail.com
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13 - RESÍDUO SÓLIDOS CEMITERIAIS
Existem cemitérios no município:

S/N

Quantos: ___________

Quantidade de resíduos gerados/mês: ________________
Coleta é realizada:

Prefeitura

Empresas

Outros: ___________

Local de destinação dos resíduos cemiteriais: _________________
13.1 - Comentários e observações

14 - RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Responsável pelo Saneamento Básico no município:

Prefeitura

Empresa:

_______________________________________
Existem no município:

Estação de Tratamento de Água

Estação de Tratamento de

Esgoto
Responsável pela Coleta, tratamento de água/esgoto no município: :
Prefeitura

Empresa: ______________________

Quem é responsavel pela manutenção dos sistemas de drenagem urbana:

Prefeitura

Empresa: ______________________

14.1 - Comentários e observações

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
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15 - RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Existem industrias instaladas no município:

S/N

O municipio possui inventário de resíduos industriais:

S/N

15.1 Industrias instaladas
Indústria

Resíduo gerado

Quantidade (t/mês)

* Anexar licenciamento ambiental das industrias instaladas no municipio.
15.2 - Comentários e observações

16 - RESÍDUOS DA MINERAÇÃO
Existem mineradoras licenciadas no município:

S/N

O municipio possui inventário de resíduos minerais:

S/N

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
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16.1 Mineradoras
Mineradoras

Resíduo gerado

Quantidade (t/mês)

* Anexar licenciamento ambiental das mineradoras instaladas no município.
16.2 - Comentários e observações

17 - RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES
17.1 Resíduos
Tipologia

Coleta

Tratamento

Disposição Final

Transporte Terrestre
Rodoviário
Transportes Terrestre
Ferroviário
Transportes de Portos
Transportes
Aeroportos
* Anexar licenciamento ambiental ou Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
caso já tenha sido realizado.
17.2 - Comentários e observações

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
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18 - RESÍDUOS AGROSILVOPASTORIS
Como é realizada a coleta das embalagens agrotóxicos na zona rural do município?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Quem realiza a coleta: :

Prefeitura

Empresa:__________

Para onde são encaminhadas as embalagens utilizadas:___________________________
Existe um planejamento para o controle de coleta e descarte destas embalagens:
_________________________________________________________________________
Quanto é coletado de embalagens de agrotóxico/mês : ____________
*Se houver, algum plano de controle de geração, coleta e destinação de resíduos agrotoxicos,
anexar ao questionário.
18.1 - Existem outros tipos de resíduos gerados na zona rural:
Caso positivo listar os tipos de resíduos:
Resíduo
Geração
Acondicionamento

S/N

Destinação

Quantidade
(kg/mês)

18.1 - Comentários e observações

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
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19 - Como são acolhidas as DEMANDAS DA POPULAÇÃO (atendimento às solicitações de
serviços de limpeza urbana):
Protocolo próprio

S/N

Outro __________________________________________

Existe um sistema de cadastro

S/N Qual?

É dado retorno ao solicitante?

S/N

Como?

Como são encaminhadas as demandas à área operacional:
Descrever:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20 - FRENTES DE TRABALHO TEMPORÁRIOS (se for o caso):
- Indicar o nº de frentes de trabalho:
- Duração de cada frente:
- Quantidade de trabalhadores por frente:
- Remuneração dos trabalhadores:
- Em quais serviços atuam (varrição, coleta, capina, pintura de meio-fio etc):
21- Observações complementares do questionário:
Anote suas impressões e outras observações

Vivar Saneamento e Meio Ambiente LTDA
Endereço: Rua da Bahia, 1.148 sala 529 - Centro. Belo Horizonte MG CEP: 30.160-906
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DIAGNÓSTICO SOCIAL DOS CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS Associação ou Cooperativa
Nome:
________________________________________________________________
Idade: ................ Sexo: masculino................ feminino....................
Estado civil: (a) Casado (b) Solteiro (c) Viúvo (d) Divorciado (e) Amigado
Filhos: sim......... Não .......... Quantos? ..........
1 - Escolaridade
(a) Não fui à escola
(b ) de 1ª a 4a serie
(c ) de 5ª a 8a serie
(d) 2° grau
(e) superior

completo............ incompleto.............
completo............ incompleto.............
completo............ incompleto.............

2 - Moradia
(a) Fossa séptica
(b) Esgoto
(c) Água encanada
(d) Energia elétrica
( ) Possui casa própria ( ) Paga aluguel ( ) Vive de favor
Qual o tipo de construção?
( ) Alvenaria
( ) madeirite ( ) lona ( ) outro .........................................
3
(
(
(
(
(
(

- Qual a origem dos associados/cooperados?
) ex catadores de lixão
) ex catadores avulsos
) desempregados
) donas de casa
) de outra associação
) outros
__________ quais? ________________________

4 - Vocês têm sido atendidos por algum destes programas sociais?
(
) PETI
(
) Bolsa Família / Bolsa Escola
(
) PSF
(
) Vale Gás
(
) Nenhum
(
) Não sabe
5 - É costume as crianças acompanharem os pais no trabalho? __________
Se sim, por quais motivos? (Múltipla marcação)
( ) Falta de Escola ou creche na região
( ) Ajuda a compor a renda familiar
( ) Outros
_____________________________________________________________
6 - Onde ficam as crianças quando os catadores estão trabalhando?
(
) Em casa sozinho
(
) Com parentes (
) Com amigos(as /vizinhos(as)
(
) Trago comigo para o trabalho
(
) Fica na creche ou na escola
(
) Não sabe

1
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7 - As crianças, acima de 06 anos, estão matriculas na escola? (
( ) Não sabe
8 - Há quanto tempo é catador?
(a) Menos de 1 ano
(b) de 1 a 2 anos
(c)de 3 a 5 anos
anos (e) de 11 anos a 20 anos
(f) mais de 20 anos

) Sim

(

) Não

(d) de 5 a 10

8.1 - Antes de ser catador, o que você fazia?
_____________________________________________________________________
Qual motivo levou a trabalhar com a catação? _______________________________
8. 2 - Já trabalhou de carteira assinada?

(a) Sim

(b) Não

Contribui com INSS
(a) Sim (b) Não
Se não, por quê? ______________
8. 3 - Você recebe algum benefício do governo? (marcar uma ou mais)
(a) Bolsa família (b) Aposentadoria/Pensão (c) Vale Gás (d) outro
___________________________________________
8.4 - Qual a renda total de sua família? (a soma da remuneração de todos +
benefícios)
(a) Menos que 1 salário mínimo (b) de 1 a 2 salários mínimos (c) Acima de 2 salários
mínimos (d) Acima de 3 salários mínimos
8.5 - Você realiza algum outro trabalho remunerado? (a) Não (b)Sim. Qual?
_____________________________________________________________________
8.6 - Quais são as suas maiores despesas? (ordenar 1ª, 2ª, 3ª)
a) ___ Aluguel
b) ___ Alimentação
c) ___ Saúde d) ___ Escola
e) ___Transporte
f ) ___ Água
g ) ___ Energia Elétrica
h) ___ Outra (especificar) ________________
8.7 - Antes de vir para a associação/cooperativa você trabalhava como
catador:
(a) Na rua
(b) No lixão (c) Em outra associação
(d) Não era catador
8.8 - Alguém da sua família é catador, além de você? (a) Sim (b) Não
(a) Avós
(b) Pai
(c) Mãe
(d) Filhos
(e) Irmãos
(e)Primos
(f)Outros _________
9 - Qual sua renda média mensal na associação/cooperativa?
____________________________________________________________
9.1 - Qual foi a maior retirada mensal? ____________
Quando____________________
9.2 - Qual foi a menor retirada mensal? ____________
Quando____________________
2
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10 - Há quanto tempo está nesta associação/cooperativa?
(a) Menos de 1 ano (b) de 1 a 2 anos (c)de 3 a 5 anos (d) de 5 a 10 anos
(e) mais de 10 anos
10 .1 - Está desde a fundação da associação/cooperativa? (a) Sim

(b) Não

10.2 - O principal motivo que o (a) levou a participar da
Associação/Cooperativa foi: ___________________________________
10.3 - Qual atividade você desenvolve nessa Associação/Cooperativa?
(a) Cata com carrinho
(b) Cata com caminhão (c) Trabalha na prensa
(d) Trabalha na balança
(e) Tria / Separa material (f) Organiza galpão
(g) Outros __________
10.4 - Você já participou da direção da associação/cooperativa? (a) Sim (b)
Não
Gostaria que para cada item apresentado a seguir, você me dissesse se ele atrapalha
ou não no desenvolvimento da associação/cooperativa:
Atrapalha

Não
atrapalha

1

2

a.Os “atravessadores”

b. “Morcegagem”
(catadores da ass. que
não trabalham direito)
c. a organização da
associação/cooperativa

1
1

2
2

d. O baixo
valor dos
materiais
e. A
Qualidade do
Material
f. Os catadores
não
organizados

Atrapalha

Não
atrapalha

1

2

1

2

1

2

Caso o (a) entrevistado (a) falar de outro motivo que atrapalhe citar:
________________________________________________________
11 - Você já sofreu discriminação por ser catador?

(a)Sim

(b)Não

11.1 - Em que local você sofreu discriminação por ser catador: (marcar uma
ou mais)
(a) Família
(b) Escola
(c) Instituições de saúde
(d) Locais de lazer
(e) Na rua
(f) No lixão
(g) Outro: _________________
11.2 - Trabalhando como catador, já sofreu algum acidente de trabalho?
(a) Não
(b) Sim
Qual? _______________________________
11.3 - Você já ouviu falar em associações/cooperativas de catadores?
(a) Sim (b) Não
12 - Em sua opinião a principal função de uma associação/cooperativa de
catadores é:
(a) Lutar por direitos para os catadores
(b) Conseguir melhores condições de trabalho para os catadores
(c) Acolher os catadores mais necessitados financeiramente
3
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(d) Ajudar no aumento da renda dos catadores
(e) Outro____________________________
(f) Não sabe
13 - O que mudou na sua vida depois que você começou a trabalhar na
associação:
a) As condições de moradia

( ) melhorou

( ) piorou ( ) Não mudou

b) Acesso à saúde

( ) melhorou

( ) piorou ( ) Não mudou

c) Acesso à educação para os filhos
mudou

( ) melhorou

( ) piorou ( ) Não

d) Auto-estima ou reconhecimento pessoal
mudou

( ) melhorou

( ) piorou ( ) Não

e) Sua renda mensal
mudou

( ) melhorou

( ) piorou ( ) Não

f) Uso de álcool ou drogas

( ) aumentou o uso ( ) diminuiu ( ) não se alterou

g) Situações de violência doméstica
aconteceu

( ) aumentou ( ) diminuiu ( ) nunca



Apresenta algum problema de saúde: ______ Quais? _____________________



Quantas horas trabalha por dia e na semana: ______________



O que você acha da atual diretoria? _____________________________



Como é dividido o ganho na associação? _______________________________



Quem são os apoiadores da associação? _______________________________



O que você acha da separação feita pela comunidade? __________________



Quem compra o material que é comercializado pela associação?_____________



Você sabe o preço que é pago? __________________



O que você acha que deveria ser feito para melhorar o seu trabalho?
_______________________________________________________________



Participa de algum grupo, associação, Igreja?____ Qual?__________________

Descreva para você o que é ser catador?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Diagnóstico de Mobilização Social e Educação Ambiental
Levantamento de Informações
Projeto: PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE
PINHEIRO/MA.

Responsável pelo levantamento:
_____________________________________________________
Data: ____/____/____
1. PROGRAMAS E AÇÕES DA PREFEITURA
Fornecimento das informações: Nome:

Cargo:

Fone:

1.1 - Quais os órgãos da Prefeitura que tem ações de educação ambiental ou mobilização
social?

Programa ou
Projeto

Secretaria
/Setor

Temas

Público Alvo

Equipe
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1.2 - Ações voltadas para a Limpeza Urbana/Coleta seletiva


Existe coleta seletiva?



Se não, já existiu? _________



Por que terminou?____________________________________



Se positivo, quais os profissionais envolvidos:
Catadores

S/N

associações

Prefeitura

Particulares

Outros - Quem?________________


Existem processos de sensibilização e informação à população para os problemas
relacionados à manutenção da limpeza da cidade:

S/N



E da coleta seletiva:



Existe articulação entre a prefeitura / os catadores de papel / o município:



Existem atividades de educação ambiental objetivando implicar o cidadão com o seu
lixo e com os catadores:

S/N
S/N

S/N



Existem materiais específicos para a divulgação da coleta seletiva:



Existem lixeiras distribuídas pela cidade:



A população é informada sobre dia e horário da coleta:



Como é veiculada está informação? _____________________________________

S/N

S/N

De quantos litros?___________
S/N

1.3 – Condições de trabalho dos garis


Usam EPI’s:

S/N



Tem capacitação/Treinamento:



Participam de atividades educacionais /culturais/esportivas, etc:

S/N
S/N

Local das refeições:
na rua

refeitório

Em refeitório:

em casa

outro local_________________

preparado por cozinheira:

possuem esquentador de marmitas

Outros ____________________________________
Na rua: com fogareiro

com fogareiro improvisado

não esquentam

outros ____________________________________
Onde trocam de roupa? Casa

Outro local

tem ducha

tem lavabo

com sabonete

com papel higiênico

tem sanitário
com desinfetante

Condições de limpeza do local: _____________________________________________
Guarda dos pertences: armários individuais

armários coletivos
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2. PROGRAMAS E AÇÕES NAS ESCOLAS
2.1- Total de Escolas existentes no município: ________
Municipais
Nome da Escola

Estaduais
Vinculação*

Particulares

Total de
Alunos

Grau
1o, 2o ou
3o ?

Faculdades

Temas

Responsável Obs.

* M (Municipal) E (Estadual) P(Particular) F (Faculdades)
3. SOCIEDADE CIVIL
3.1 – CODEMA 

O Município possui CODEMA (Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental):
S/N



Atuante:

S/N

Outra forma de organização ____________________

Composição do CODEMA/ Organização:

Entidade

Vinculação

Área atuação

(ONG,

(social,

Prefeitura,

ambiental,

Estado, Igreja)

jurídica, etc)

Temas

Público

Tempo

alvo

existência

Contato
Representante

(fone,
e-mail)
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3.2 - Grupo Gestor
Identificar outras instituições que não compõem o CODEMA que seriam importantes para
implantação do Grupo Gestor:
Vinculação (ONG,
Entidade

Prefeitura, Estado,
Igreja)

Área atuação
(social,
ambiental,

Temas

Público

Tempo

alvo

existência

Contato
Representante

(fone,
e-mail)

jurídica, etc)

3.3 – Oficinas de reciclagem


Existem oficinas de reciclagem no município?



Voltadas para que tipo(s) de

S/N

resíduo(s)?_______________________________________


Existem ONG's voltadas para a Educação Ambiental no município?

S/N,

Quais: ________________________________________________________________


A cidade possui Agenda 21 local?

S/N

3.4 – Comunicação e Mobilização:


Existem emissoras de rádio locais:



Elas já veiculam programas sobre Educação Ambiental:

Emissora

Programa

S/N

Temas

S/N
Frequência
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Existem jornais locais:

S/N



Eles tratam de questões ambientais:
Jornal

S/N

Tema

Frequência



Existem grupos de teatro/dança e música:

S/N



Eles tem trabalhos voltados para a divulgação da Educação Ambiental:
Grupo

S/N

Atividades

4. CATADORES (Questionário anexo)
5. PERCEPÇÃO:
Qual a sua percepção do clima para a mobilização em cada item ( aspectos político,
entusiasmo, conhecimento, multiplicadores potenciais, etc)


Em relação à prefeitura



Em relação às escolas



Em relação ao CODEMA



Em relação aos catadores



Em relação à sociedade civil de um modo geral



Quais as maiores dificuldades encontradas para se fazer a mobilização?
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Questionário para Diagnóstico Social dos Catadores de Materiais Recicláveis
Dados pessoais:
Nome:
Idade:
Endereço:
Grau de Instrução:
Histórico
1 – É da cidade? Veio de outra cidade? De onde? Mora na cidade há quanto tempo?
2 – Quais ocupações anteriores?
3 – Qual o motivo levou a trabalhar com a catação?
4 – Quanto tempo exerce a atividade Condição de vida?
5 – Conta com outros rendimentos e/ou tem outras atividades?
6 – Condição familiar no de dependentes moradia/ problema de saúde?
Catação
6 – Quais os tipos de recicláveis recolhidos?
7 – Quais os principais pontos de coleta/fornecedores?
8 – Como transporta os materiais coletados?
9 – Como e onde estoca os materiais?
10 – Horas de trabalho dia/semana?
Comercialização
11 – Quem compra de onde? Depois o material é vendido aonde?
12 – Quanto paga?
13 – Participa de algum grupo, associação, igreja?
14 – Teria disposição de trabalhar de outra forma, em grupo de trabalho?
15 – Participa de algum programa?
16 – Quais: Bolsa-escola
Vale alimentação
Vale gás etc.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - PINHEIRO/MA

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
No da Amostra:

Pinheiro/MA

Município:

Tempo

Bairro:

Data (mês):

quente

Hora:

Dia da Semana:

frio

GERAÇÃO PER CAPITA (kg / hab. dia)
Tara do Veículo Coletor (kg):

nublado

No de dom. ou estab. comerciais
coletados:

Peso Bruto (kg):

chuvoso
Estrato/Classificação

Peso Líquido (kg):
Frequência da Coleta Conv. na Área Coletada:
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA
Componentes

Peso Bruto
(kg)

Tara do Recipiente
(kg)

Peso Líquido
(kg)

Porcentagem (%)

Restos de alimentos
Restos de podas
Papel reciclável
Papelão
Tetra Pak
Plástico mole
Plástico duro
Pet
Metal
Metal (alumínio)
Metal não ferroso
Vidro
Trapo
Restos de banheiro
Entulho
Outros/Rejeito
TOTAL
Recipiente

MASSA ESPECÍFICA APARENTE DOS RESÍDUOS COLETADOS
Volume Recipiente
Tara do Recipiente
Peso Bruto
Peso Líquido
(kg)
(kg)
(kg)
(m3)

Densidade (kg/m3)

I
II

Recipiente

MASSA ESPECÍFICA APARENTE DO CONJ. RESÍDUOS POTENCIALMENTE RECICLÁVEIS
Volume Recipiente
Tara do Recipiente
Peso Líquido
Peso Bruto (kg)
Densidade (kg/m3)
(kg)
(kg)
(m3)

I
II
OBS:
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