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DEFI NI ÇÕES
Para os efeitos deste trabalho, considera-se:
Saneamento básico: conjunto de serviços,

infraestruturas

e instalações

operacionais de:
Abastecimento de água potável : constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
Esgotamento

sanitário:

constituído

pelas

atividades,

infraestruturas

e

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente;
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas;
Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais,
de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;
Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios
ocupados ao saneamento básico;
Controle social : conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à
sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos
serviços públicos de saneamento básico;
Subsídios:

instrumento

econômico

de

política

social

para

garantir

a

universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações
e localidades de baixa renda;
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INTRODUÇÃO
O presente documento corresponde ao Plano Municipal de Saneamento
Básico do Município de Candelária/RS, realizado pela Urbana Logística Ambiental
do Brasil Ltda. Para suas elaborações foram consideradas as diretrizes apontadas
na Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei de Saneamento Básico) e em seus decretos
regulamentadores (Decretos Federais nº 7.217/2010, nº 8.211/2014 e nº
8.629/2015), que instituem a Política de Saneamento Básico no Brasil.
Para a elaboração deste plano, também foram observadas as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), documento de
autoria da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das
Cidades.
A Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Candelária
contemplará um horizonte de 20 anos de planejamento, sendo que a área de
abrangência será todo o território do município, considerando as localidades
rurais e urbanas envolvendo, conforme o objeto da contratação, os sistemas de:

- Manejo de resíduos sólidos;
- Manejo das águas pluviais urbanas.
Para que os objetivos sejam atingidos de forma satisfatória é importante
destacar a participação e o envolvimento da sociedade durante a revisão do
plano, ao longo de todo o período de elaboração, por meio do Plano de
Mobilização Social - PMS, que prevê, entre outras atividades, a realização de
reuniões técnico-participativas e audiências públicas.
O sucesso dependerá principalmente da capacidade executiva, da
mobilização social, da existência de uma estrutura regulatória capaz de efetuar a
verificação do cumprimento do PMSB e das revisões periódicas em prazos não
superiores a 4 anos.
As diretrizes para a Política Nacional de Saneamento Básico foram
definidas a partir do estabelecimento de nova forma de organização para a
gestão municipal do saneamento básico, compreendida pelo planejamento,
Plano Municipal de Saneamento Básico
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prestação de serviços, regulação, fiscalização, participação e controle social.
Neste contexto, o Plano Municipal de Saneamento Básico configura-se como
ferramenta estratégica de planejamento e gestão, com vistas a alcançar
melhorias nas condições sanitárias e ambientais, com reflexos diretos na
melhoria da qualidade de vida da população.
O trabalho objetiva dialogar com o saneamento básico, educação
ambiental e saúde. A compreensão de que saneamento, saúde e meio ambiente
estão inter-relacionados e de que dependem um do outro é fundamental para o
planejamento dos sistemas de saneamento dos centros urbanos e para o
estabelecimento do PMSB como instrumento central da gestão dos serviços. As
ações de saneamento são consideradas preventivas para a saúde quando garante
a qualidade do abastecimento da água, a coleta, o tratamento, a disposição
adequada de dejetos humanos e resíduos sólidos, além de serem necessárias
para prevenir a poluição dos corpos de água e a ocorrência de enchentes e
inundações.

Plano Municipal de Saneamento Básico
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1. O QUE É UM PMSB
O setor de saneamento no Brasil esteve estagnado por décadas pela
ausência de normas reguladoras, falta de diretrizes claras para a prestação dos
serviços e de indicações objetivas de fontes de financiamento.
O Projeto de Lei Federal que estabeleceu as diretrizes para Política
Nacional de Saneamento Básico foi objeto de vários anos de debates e
tramitações no Congresso Nacional, até a aprovação da Lei nº 11.445, de 05 de
janeiro de 2007.
Com a promulgação da Lei nº 11.445/07, essa página foi virada e se
iniciou uma nova era para este setor no país.

Definiu-se a nova Política

Nacional de Saneamento e terminou com o vazio institucional no setor que
perdurava por mais de duas décadas.
O novo marco regulatório dispõe dos seguintes princípios fundamentais:
 Universalização do acesso ao saneamento - O serviço deverá ser
efetivamente acessado e usufruído por toda sociedade, oferecendo
salubridade ambiental e condições de saúde para os cidadãos.
 Integralidade - Visa a proporcionar à população o acesso a todos os
serviços de acordo com suas necessidades. Se o serviço for necessário,
ainda que o usuário assim não entenda e não possa remunerá-lo, este
princípio garante que ele será colocado à disposição da população de
forma efetiva ou potencial.
 Prestação dos serviços de forma adequada à saúde pública e à proteção
do meio ambiente, à segurança da vida e do patrimônio público e privado,
habilitando a cobrança de tributos - São os serviços de saneamento.
 Adoção

de

métodos,

técnicas

e

processos

que

considerem

as

peculiaridades locais e regionais - De regra, os serviços de saneamento
são executados sob a ótica do interesse local, tomando-se por referência o
Município, operando-se excepcionalmente de forma regional, embora a
Bacia Hidrográfica deva ser considerada como unidade de planejamento,
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racionalizando as relações e ações dos diversos usuários e dos atores das
áreas de saneamento, recursos hídricos e preservação ambiental.
 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional , de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social
volta das para a melhoria da qualidade de vida, as quais o saneamento
básico seja fator determinante - Refletem a necessidade de articulação
entre as ações de saneamento com as diversas outras políticas públicas.
 Eficiência e sustentabilidade econômica - A eficiência não significa
apenas prestar serviços, mas sim buscar formas de gestão dos serviços de
maneira a possibilitar a melhor aplicação dos recursos, expansão de rede e
de pessoal.
 Utilização de tecnologias apropriadas , considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas.
A falta de condições econômicas do usuário não é fator inibidor para a
adoção de melhores tecnologias, e o princípio deixa explícita a necessidade de
implantação dos serviços, ainda que de forma gradual e progressiva.
 Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e

processos decisórios institucionalizados - O que se pretende é dar
transparência às ações fundamentais e aos processos de decisão na gestão
dos serviços, exigindo-se a criação de Conselhos Municipal e Estadual de
Saneamento.
 Controle social - Por meio de tal princípio, há a possibilidade de discussões
pelos representantes da sociedade, preferencialmente pelos Conselhos
instituídos para esse fim, em torno das opções técnicas que poderão ser
adotadas pelos gestores dos serviços de saneamento, sem a violação do
princípio da discricionariedade administrativa.
 Segurança, qualidade e regularidade - Por segurança e qualidade,
entenda- se a eficiência da prestação do serviço e o respeito à
incolumidade dos

consumidores;

e,

por regularidade,

a

prestação

Plano Municipal de Saneamento Básico
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ininterrupta.
 Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos

recursos hídricos A titularidade da água-bruta, matéria-prima, não se
confunde com a titularidade da prestação de serviço saneamento-água,
podendo ser exigida a outorga, contudo ambos deverão ter suas gestões e
infraestruturas manejadas de forma integrada.
Existe uma questão muito polêmica: a qual ente pertence à titularidade
dos serviços de saneamento básico? Esse foi o assunto responsável pelas idas e
vindas do Projeto de Lei, tendo em vista divergências quanto ao assunto.
A Lei nº 11.445 de 2007 não determinou a que nível de governo pertence
à titularidade dos serviços. No entanto a Constituição Federal em seu artigo 30,
inciso V, dispõe de forma clara que a titularidade dos serviços pertence aos
municípios, mesmo em regiões metropolitanas.

“Art. 30. Compete aos Municípios”:
(...)
V – organizar e prestar, diretamente ou
sob o regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluindo o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial.

Se dentro do seu território, a prestação dos serviços de saneamento básico
é de competência do município, cabe ao município na qualidade de poder
concedente, estabelecer as condições em que o serviço deve ser prestado.
Cabe

também

aos

municípios

a

indelegável

responsabilidade

da

elaboração dos Planos de Saneamento Básico, o instrumento legal de
planejamento sob pena de tornarem inválidos os contratos que tenham por
objeto a prestação dos referidos serviços.
O artigo 19 da Lei nº 11.445/2007, define que os Planos de Saneamento
podem ser elaborados especificamente para cada serviço prestado, desde que
atendam as condições mínimas de abrangência quanto ao seu planejamento
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individual.
Este planejamento deve abranger no mínimo:
 Diagnóstico da situação atual e seus impactos;
 Diretrizes Objetivas e Metas (curto médio e longo prazo);
 Programas, Projetos e Ações para atingir Objetivos e Metas;
 Ações para Emergência e Contingências;
 Previsão de Índices Mínimos de Desempenho;
 Mecanismos e Procedimentos para Avaliação Sistemática da Eficiência e
Eficácia das Ações Programadas.
O planejamento dos serviços de saneamento aparece como importante
instrumento no qual deverão ser definidas todas as questões técnicas dos
serviços, a forma de sua prestação, os objetivos a serem alcançados e os meios
para verificar se as ações propostas estão sendo cumpridas.
Essas exigências são altamente salutares e denotam a seriedade com que
o legislador tratou o assunto. Dessa maneira, percebe-se que o planejamento
dos serviços de saneamento assume papel relevante, com intuito de direcionar o
modo como são prestados os serviços, bem como garantir a boa execução dos
mesmos.

Plano Municipal de Saneamento Básico
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2. PLANO NÃO É PROJETO
Cabe esclarecer que plano não é projeto. Plano é a idealização de
soluções. Projeto é a materialização daquelas ideias com vistas a levantamento
de custos, necessidades e dificuldades a serem superadas. Execução é a
colocação em prática daquilo que foi idealizado e projetado. Vejamos o conceito:
Plano é o que envolve a formulação sistematizada de um conjunto de
decisões integrantes, expressas em objetivos e metas e que explica os meios
disponíveis e/ou necessários para alcançá-los, num dado prazo.
O processo de Revisão de um Plano Municipal de Saneamento Básico não
pode ter a pretensão de substituir o processo original que deu origem ao Plano.
A Revisão deve se apoiar no Plano em vigor e em seu relatório de diagnóstico e
participação social para daí tirar os insumos necessários para atualização do
planejamento, observando as mudanças mais recentes no município como a
dinâmica demográfica e os serviços públicos, respeitando as estratégias gerais e
os processos democráticos originais.
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3. METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
A Proposta de Trabalho a ser adotada pela Urbana Logística Ambiental
compreende a seguinte sequência de etapas/atividades de trabalhos técnicos
para o desenvolvimento da Revisão do PMSB de Candelária:
 Conhecer a situação atual e os estudos e projetos existentes, entre eles o
de fundamental importância, por se tratar de uma revisão, é Plano
Municipal de Saneamento Básico do município realizado em 2011;
 Avaliar a confiabilidade dos dados e informações coletadas;
 Conhecer sob o ponto de vista da sociedade os pontos fortes e fracos da
prestação dos serviços de saneamento geral do município e específico para
os bairros;
 Diagnosticar a situação atual dos sistemas levantados;
 Elaborar e obter a aprovação das diretrizes, objetivos e metas a serem
observadas no plano de saneamento;
 Elaborar os estudos técnicos de projeção demográfica;
 Elaborar os estudos per capita dos sistemas;
 Elaborar o estudo de alternativas técnicas para os sistemas ao longo do
tempo (imediatos, curto, médio e longo prazo);
 Selecionar a alternativa mais promissora para cada sistema;
 Elaborar os estudos técnicos de dimensionamento das principais unidades
para atender as metas fixadas, em nível de detalhe que permita estimar
seus custos;
 Efetuar as estimativas de custo das obras e programas propostos;
 Elaborar programação de implantação dos programas, projetos e ações em
horizontes temporais (imediatos, curto, médio e longo prazo);
 Elaborar o Plano de Ações de Emergência e Contingência;
 Elaborar o sistema de informações para auxílio à tomada de decisão;
 Elaborar o sistema de informações municipais sobre saneamento.
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Figura 01: Flux ograma deElaboração doPMSB

Fonte: Urbana Logística

Para fins de compreensão do estudo, são definidos os seguintes prazos:

- Ações imediatas ou emergenciais: até 3 anos
- Curto prazo: entre 4 a 8 anos;
- Médio prazo: entre 9 e 12 anos;
- Longo prazo: entre 13 e 20 anos.
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4. SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO
4.1. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
O Artigo 12 do Decreto Federal n. 7.217/2010 define os serviços públicos de
manejo de resíduos sólidos como sendo
as atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de
reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e
disposição final dos:
I - resíduos domésticos;
II - resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de
serviços,

em

quantidade

e

qualidade

similares

às

dos

resíduos

domésticos, que, por decisão do titular, sejam considerados resíduos
sólidos urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade
de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisão
judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e
III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana,
tais como:
a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em
vias e logradouros públicos;
b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários
públicos;
c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados
pelas águas pluviais em logradouros públicos;
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e
outros eventos de acesso aberto ao público.

Em consonância com o posto supra, os itens seguintes apresentarão os tipos
de serviços que remetem aos resíduos sólidos de modo a proporcionar uma visão
quanto à qualidade, regularidade, acesso e índice de cobertura da população,
bem como a segurança da prestação dos serviços.
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4.1.1. Resíduos domiciliares
A Lei Federal n. 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, em seu Artigo 13, define os resíduos domiciliares como aqueles
“originários de atividades domésticas em residências urbanas”. Embasados pela
licitação de concorrência pública n. 01/14, estes resíduos possuem modelo de
prestação de serviços privado, praticados pela empresa CONE SUL soluções
ambientais LTDA. A ratificação ocorreu junto ao contrato n. 042/2014 e
atualmente é conduzido pelo Termo Aditivo n. 05. Deste modo, o início do
contrato está datado em 06/03/2014, com término do aditivo previsto para
05/03/2018 e possibilidade de renovação até o prazo final de 05/03/2019
(conforme Lei de Licitações).
Seguindo correções monetárias e um aditivo de valor, o contrato
corresponde ao montante de R$ 100.055,70 (cem mil, cinquenta e cinco reais e
setenta centavos) mensais, donde a distribuição dos valores correspondem a14%
na destinação dos resíduos; 53% em equipamentos; 1% em uniformes e EPI; e,
32% em mão de obra.
Os recursos humanos contratados resumem-se em 01 (um) supervisor e, 01
(um) motorista acompanhado de 03 (três) coletores por turno de trabalho. Para
tal, um dos coletores da equipe segue pelas ruas urbanas retirando das lixeiras
os resíduos que a população disponibiliza e aglomerando-os em locais
estratégicos de modo a agilizar o serviço de descarte junto ao caminhão do lixo.
Por vezes, entretanto, o caminhão demora a chegar aos aglomerados de lixo,
conferindo maior tempo de acesso a animais (Figura ) e catadores.
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Figura 02: Acesso a animais dos aglomerados de l ix o que aguardam
coleta.

Fonte: Urbana

Cabe destacar o que está previsto no projeto básico que embasou a
respectiva licitação:
Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para coleta,
através de recipientes reutilizáveis, os coletores deverão esvaziá-los
completamente, tomando precauções para não danificá-los. Após este
processo, o recipiente deverá ser colocado no ponto de origem. Deverá
ser efetuada limpeza dos restos de lixo ao redor das lixeiras.
Constitui-se ferramenta obrigatória, pá e vassoura, em todos os veículos
coletores. Os resíduos sólidos domiciliares apresentados nas vias públicas
pelos munícipes, que tiverem tombado dos recipientes, por qualquer
motivo, ou que caírem durante o processo de coleta, deverão
necessariamente ser varridos e recolhidos.
Resíduos soltos por rompimento de sacos por ação de animais ou
catação deverão ser coletados através de ferramentas adequadas ao
recolhimento.
No caso dos resíduos serem apresentados em sacos plásticos, à equipe
deverá tomar todas as precauções, no sentido de evitar o rompimento
dos mesmos, antes de depositá-los na caçamba do veículo. Se houver
derrame de resíduos, estes deverão ser varridos, e recolhidos para
caçamba do caminhão coletor.”

Ao observar essa assertiva, é válido mencionar que é responsabilidade da
equipe de coleta manter os ambientes manuseados em condições de limpeza,
evitando o mau cheiro, a proliferação de insetos e a poluição visual ao remover
a totalidade dos resíduos constantes nas lixeiras bem como a limpeza dos
Plano Municipal de Saneamento Básico
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arredores destes dispositivos. Todavia, a população também precisa participar
deste processo, assimilando deveres de cidadão, no sentido de realizar o correto
armazenamento e acondicionamento dos resíduos. Na Figura , o isopor e o
plástico

de

um

eletrodoméstico

se

apresentam

avulsos

na

lixeira

e

provavelmente foram carregados para fora do dispositivo pela ação do vento. Na
configuração com que se encontra, o isopor fica sujeito a ruptura pela ação de
transeuntes.

Para tal, iniciativas advindas do setor público no sentido de

esclarecer e educar a população são de suma importância.
Figura 03: Acondicionamento inadequado de resíduo

Fonte: Urbana

Não é costume das equipes de coleta andarem equipadas com pás e
vassouras, tampouco a limpeza com estes instrumentos é aplicada. Isso porque
também está previsto este serviço junto ao contrato de prestação da varrição
urbana. No,entretanto, esta última não abrange a totalidade das ruas urbanas.
Outro ponto a ser considerado é a rejeição da população quanto da adoção de
lixeiras. Os cidadãos, em sua grande maioria, repudiam a implantação de lixeiras
temendo que os vizinhos e demais indivíduos venham a utilizá-la. No caso do
mal acondicionamento do lixo alheio, então, caberia ao proprietário da lixeira a
limpeza do local visando evitar sujidades em frente à sua residência.
Entende-se que deve haver uma ponderação de modo que a equipe de
coleta do lixo domiciliar realize a limpeza junto as vias que não são agraciadas
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pela a varrição. Esta atitude corroboraria com grande participação na evasão dos
atritos citadinos.
Ao encontro disso, o lixo deve ser acondicionado em sacos ou recipientes
cuja resistência seja adequada à quantidade de resíduos disposta. Também, o
seu armazenamento deve ocorrer em locais que não possibilitem acesso por
parte de animais e catadores informais.
O trabalho das equipes contratadas é realizado diariamente, incluído o
sábado, divididos em dois turnos, sendo eles o turno da manhã e o turno da
tarde. Esta organização confere uma frequência diária de recolhimento dos
resíduos domésticos na área central e, em dias alternados nos extremos do
território urbano, conforme detalhamentos podem ser visualizados junto ao
mapa das rotas de coleta, disponível através do Erro! Fonte de referência não
encontrada..
O projeto básico do edital de licitação por concorrência pública n. 01/14
previa a execução dos serviços de coleta seletiva, uma vez que havia no
município uma área para transbordo do material reciclável e equipe para
separação e gerenciamento deste material. Uma vez extinta esta área, a coleta
não abarca mais esta distinção entre os resíduos recicláveis e os não recicláveis,
ao passo que o montante do material coletado é recolhido pela empresa
contratada. Atualmente, é utilizada a área de transbordo da empresa CONE SUL
soluções ambientais, sediadano município de Santa Cruz do Sul. Neste local,
todos os resíduos dos municípios pelo qual a respectiva empresa possui contratos
de recolhimento são descarregados. A disposição ocorre diretamente em um
contêiner, otimizando a logística de transporte e destinação final até o aterro
sanitário localizado em Minas do Leão.
No que tange à exigência de licenças ambientais, prevista em contrato
entre as partes:
“Todos

os

materiais

responsabilidade

da

utilizados
empresa

nos

serviços

contratada,

que

serão
deverá

de

inteira

comprovar

documentalmente, através de licenças ambientais que possui transbordo
e destinação adequada, de acordo com o tipo de material coletado.”

Assim, a empresa CONE SUL soluções ambientais possui licença ambiental
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com vigência até 19 de junho de 32019, a LO n. 100/2015 – SMMASS para
coleta, transbordo e destinação de final de resíduos sólidos urbanos junto ao
aterro sanitário da CRCV, em Minas do Leão. Este, por sua vez, opera sob LO
FEPAM n. 05467/2017, com vigência até setembro de 2022.
Por fim, cabe compartilhar algumas observações importantes, constantes no
projeto básico que embasou a licitação da respectiva prestação de serviços. A
iniciar com a seguinte informação:
“A empresa vencedora deverá fornecer mensalmente relatório da
quantidade de resíduos coletados e o destino dos mesmos, por exemplo,
aterro sanitário e/ou triagem (quantidade papel, papelão, alumínio, pet)
que deve ser entregue até o 5º dia útil do mês subsequente, no
Departamento do Meio Ambiente (...).” (PARÁGRAFO QUINTO DO
CONTRATO Nº 042/2014)

Os relatórios mencionado supra não foram entregues desde o início da
vigência do contrato, em 2014, tendo sido entregues no corrente ano por
solicitação da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca com vistas a
embasar a elaboração do presente Plano.

Sendo que foi exigida Anotação de

Responsabilidade Técnica (ART) como documento para habilitação da empresa
quando da licitação, estes relatórios poderiam ser vinculados a um documento
desta tipologia como forma de amparar o poder público no caso da necessidade
de questionamento quanto da condução do contrato.Para embasar tomadas de
decisões, os dados quantitativosprecisam ser fidedignos. É necessário produzir
informações para amparar planejamentos orçamentários, análises técnicas entre
distintas alternativas, assim como, produzir indicadores de avaliação dos
serviços.
Quando da visita técnica junto à central de triagem da empresa CONE SUL
soluções ambientais, não foi identificada balança para pesagem dos caminhões,
bem como, controle da entrada dos veículos. Outro ponto a citar é que o
contrato exige a utilização de veículo com tempo de uso não superior a 03 anos
sem que seja solicitada a comprovação quanto ao ano do veículo utilizado.
Ainda, nenhum item do edital discricionava quanto às condições mecânicas do
equipamento compactador acoplado ao caminhão. O dispositivo costuma
apresentar sucessivos contratempos. Em sua grande maioria, estas ferramentas
de trabalho são adquiridas em leilões, com usos comprometidos.
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Ademais, acredita-se que o valor do contrato entre as partes é incompatível
com a premissa de sustentabilidade econômica. A este respeito, propõe-se a
revisão dos itens orçados em contrato, principalmente no exposto através da
Tabela . Destaca-se que os valores foram extraídos da planilha de custos que
embasou a licitação de tal prestador de serviço no ano de 2014, quando o
contrato se equiparava a 80% do montante faturado na atualidade.
Tabela 01: I tens da planilha de custos para contratação de empresa
em resíduos sólidos urbanos
I tens

Valores (R$)

Supervisor

4.136,00

Depreciação de veículo

9.145,50

Manutenção de
equipamentos

5.090,31

Pneus e câmaras

8.513,56
Fonte: Elaboração Urbana

A respeito da tabela supra, o supervisor foi cotado na planilha de custos,
porém, não contemplado em contrato. Não há relatos de conhecimento do
mesmo entre a população, bem como, não foi verificado funcionário responsável
pela inspeção e pesagem dos caminhões na área de transbordo da empresa.
Quanto aos demais itens, por maior que seja a exigência do trabalho sobre a
mecânica do caminhão, é indispensável a realização mensal de manutenção em
valores equivalente a R$ 5.090,31 ou, a substituição mensal de jogo de pneus.
O contrato assinado entre as partes não prevê punições para o não
cumprimento de itens do projeto básico, apenas para o não cumprimento da
prestação do serviço de coleta dos resíduos domiciliares, o que atenua a
segurança jurídica do instrumento. Assim, cessar a prestação dos serviços devido
ao descumprimento de itens paralelos é desproporcional (tais como relatórios
mensais, comprovações quanto às condições mecânicas do veículo, renovações
de licenças ambientais) carecendo de instrumentos jurídicos para motivar
processos de cobrança destes elementos.
Todavia, se o contrato prevê noParágrafo Quinto da Cláusula Nona que “no
caso de discrepância de qualidade na prestação dos serviços (...) defeitos ou
incorreções, o Contratante poderá rejeitar o serviço”, depara-se com a
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inexistência de recursos humanos acompanhando e fiscalizando os serviços
prestados.
4.1.2. Cobrança pelos serviços
De acordo com o Artigo 3º do Decreto 7.217/2010:
Os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza essencial e
serão prestados com base nos seguintes princípios:
(...)
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade
de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e
progressivas.

Assim também dispõe a Lei Federal n. 11.445/2007:
Art. 29.

Os serviços públicos de saneamento básico terão a

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível,
mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
(...)
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou
tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de
prestação do serviço ou de suas atividades;
§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a
instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de
saneamento básico observará as seguintes diretrizes:
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à
saúde pública;
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos
serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos,
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em
regime de eficiência;
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos
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serviços;
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis
com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na
prestação dos serviços;
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

A prestação dos serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos
domiciliares se apresenta de encontro com as diretrizes da Lei Federal de
Saneamento Básico quando ultrapassa as alíquotas de pagamento realizadas
pelos cidadãos. Para o ano de 2017, está prevista uma receita líquida de R$
481.659,11 como pagamento à coleta do lixo no município de Candelária,
arrecadada junto ao Imposto Predial Territorial (IPTU). Tendo em vista que o
custo anual da coleta do lixo domiciliar está pontuando R$ 1.200.668,40 (um
milhão duzentos mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos),
tem-se um déficit de R$ 719.009,29 (setecentos e dezenove mil e nove reais e
vinte e nove centavos), sem considerar o inadimplemento da arrecadação.
O cálculo da taxa de coleta considera as características e dimensões dos
lotes urbanos, conforme previsto no Inciso II do Artigo 35 da Lei Federal de
Saneamento Básico.
Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar
em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão
considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles
edificadas;
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

A revisão/atualização quanto aos termos da equação que ampara o cálculo
da taxa de coleta do lixo seria um dos caminhos, entretanto, é necessário que
primeiramente seja revista a planilha de custos da contratação dos serviços, bem
como, demais alternativas para a gestão dos resíduos domiciliares em todo o seu
ciclo. Como já mencionado, a sustentabilidade econômico-financeira não é
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visada e as diretrizes previstas junto à Lei Federal de Saneamento Básico não
estão sendo praticadas, principalmente no que tange à geração dos recursos
necessários para realização dos investimentos; inibição do consumo supérfluo e
do desperdício de recursos; recuperação dos custos incorridos na prestação do
serviço, em regime de eficiência e remuneração adequada do capital investido
pelos prestadores dos serviços.
4.1.3. Composição gravimétrica e previsão da geração dos resíduos
De forma a identificar a quantidade dos diferentes tipos de resíduos
produzidos pela população de Candelária, como por exemplo, resíduos orgânicos,
papel e papelão, plástico, vidro, etc., foi realizada a composição gravimétrica
(vide Figura ) no local de transbordo dos resíduos sólidos urbanos. Segundo a
ABNT- NBR 10.007/2004, a caracterização gravimétrica é a “determinação dos
constituintes e de suas respectivas percentagens em peso e volume, em uma
amostra de resíduos sólidos, podendo ser físico, químico e biológico”.
Durante

a

separação

dos

resíduos,

procurou-se

obter

o

maior

aproveitamento dos mesmos, apesar da grande perda da reciclabilidade devido
ao contato entre distintas tipologias de resíduos.
Figura 04: Separação da amostra da gravimetria.

Fonte: Urbana

A Tabela apresenta a composição gravimétrica destes resíduos, conforme
metodologia de coleta e amostragem aplicada para o município de Candelária.
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Tabela 02: Composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares.
Resíduos
Material reciclável

Amostra Amostra Amostra Amostra
1 (%)
2 (%)
3 (%)
4 (%)
43,45

49,24

44,26

43,83

6,24

3,03

1,23

7,61

Papel/papelão/tetrapak

10,40

8,71

12,70

10,76

Plástico

19,33

25,76

26,64

18,64

7,48

11,74

3,69

6,82

Matéria orgânica

39,50

27,27

34,02

33,60

Outros

17,05

23,48

21,72

22,57

Metais

Vidro

Fonte: Elaboração Urbana

Destaca-se que a composição gravimétrica foi realizada a partir dos resíduos
coletados pela equipe de coleta e após sofrer interferências dos catadores de
materiais recicláveis. Ainda assim, o material que já apresenta bom potencial de
reciclabilidade, apresenta capacidade ainda mais positiva se desconsiderarmos a
interposição intermediária destas catadores informais.
A quantificação dos resíduos sólidos urbanos gerados pela população desde
o início do contrato de prestação de serviços pela empresa CONE SUL Soluções
Ambientais LTDA. apresenta-se através da Tabelaabaixo.
Tabela03: Quantificação dos resíduos sólidos urbanos gerados pela
população
Peso Resíduo (tonelada)
2014
Jan

264,84

2015

2016

2017

210,24

283,84 239,99

Fev

212,46

155,56

220,98 220,52

Mar

244,76

226,26

250,54 269,34

Abr

234,94

250,34

217,06 221,43

Mai

245,81

191,54

225,18 275,56

Jun

250,37

259,46

203,82 269,61

Jul

263,56

326,50

239,41 231,03

Ago

252,30

260,72

257,43 278,37

Set

217,04

262,22

235,37
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Out

213,63

279,66

209,24

Nov

176,74

206,60

232,9

Dez

247,38

241,86

261,92

Fonte: Elaboração Urbana

A média da população urbanapara os anos de 2014 à 2016 foi contabilizada
em 15.982 indivíduos, a partir da estimativa de população apresentada no início
deste documento. Considerando que a geração de resíduos neste período
equiparou-se a uma média per capitadiária de 0,49 kg de resíduos, dispomos da
seguinte configuração para a projeção quanto da geração dos resíduos (Tabela
0704). A geração per capita do indivíduo candelariense, neste sentido, está
dentro da média nacional per capitaque remete a valores entre 0,3 e 0,6 kg de
resíduos por dia. Cabe destacar se estes dados sofreram influencia prévia dos
catadores de materiais recicláveis, não sendo possível, deste modo, precisar tal
geração per capita.
Tabela 04: Projeção da geração dos resíduos sólidos urbanos

ANO

POP. URBANA

2018
2019
2020 (IMEDIATO)
2021
2022
2023
2024
2025 (CURTO PRAZO)
2026
2027
2028
2029 (MÉDIO PRAZO)
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037 (LONGO PRAZO)
2038
2039
2040
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16.144
16.198
16.253
16.308
16.363
16.418
16.473
16.529
16.585
16.641
16.697
16.753
16.809
16.866
16.923
16.980
17.037
17.095
17.152
17.210
17.268
17.326
17.385

PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE
RESÍDUOS (ton/ano)
2.847,80
2.857,33
2.867,03
2.876,73
2.886,43
2.896,14
2.905,84
2.915,72
2.925,59
2.935,47
2.945,35
2.955,23
2.965,11
2.975,16
2.985,22
2.995,27
3.005,33
3.015,56
3.025,61
3.035,84
3.046,08
3.056,31
3.066,71
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Fonte: Elaboração Urbana

Cabe salientar que se trata de uma projeção, sendo que os valores podem
ser influenciados conforme a situação econômica da população, conforme o grau
de interferência dos catadores de materiais recicláveis, dentre distintos fatores.
4.1.4. Informações para balizar a pré-seleção de áreas destinadas a aterro
sanitário
Conforme já referenciado em itens anteriores, a escolha pela implantação
de um aterro sanitário é uma decisão a qual se indica a parceria através de
consórcio público. Nestes termos, a implantação do empreendimento deve
observar, em primeira instância, a cidade de melhor posicionamento geográfico
em termos de logística do transporte dos demais municípios. No caso de
Candelária ser indicada como sede do empreendimento, compartilha-se três
mapas com importantes informações na fase de análise preliminar das
alternativas locacionais. O mapa de solos é apresentado na Figura abaixo,
podendo ser um material de apoio e uma fonte de consulta alternativa, porém
não substitui o levantamento de dados in locoou mapas geotécnicos, que são
fundamentais para a tomada de decisões.
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Figura05: Mapa de solos

Fonte: UNISC
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As condições do solo estão constantemente sendo modificadas quando
eventos paralelos são postos em voga, como fatores geomorfológicos e a
geotecnia do local. A análise da caracterização geotécnica com o uso de diversos
mapas de solos, associados aos aspectos geomorfológicos podem trazer
esclarecimentos sobre o comportamento do solo a favor da construção civil. É
importante ressaltarque a variabilidade no comportamento dos solos pode se
apresentar de forma importante dentro de uma mesma classe pedológica. O
clima, neste enfoque, é o fator geomorfológico mais importante, podendo atuar,
por exemplo, como elemento decisivo na colapsividade efetiva de um solo.
Por conseguinte, na Figura

está contemplado o mapa de classificação

geológica, com a intenção de possibilitar a averiguação quanto ao melhor tipo de
solo,

tendo

em

vista

a

preferência

por

minerais

cujo

coeficiente

de

permeabilidade seja inferior a 5x10-5 cm/s. A imagem disponibiliza, também, a
identificação dos locais com falhas geológicas a serem, obviamente, rejeitados.
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Figura 06: Classificação geológica

Fonte: UNISC

A seleção da área para a construção do aterro sanitário é uma fase muito
importante no processo de implantação. A escolha correta do local é um grande
passo para o sucesso do empreendimento, pois diminui custos, evitando gastos
desnecessários com infraestrutura, impedimentos legais e oposição popular.
Quanto aos impedimentos legais, há de se destacar que existem áreas do
município da qual foram encontrados fósseis de dinossauros, demandando,
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portanto, a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN).
Finalmente, o mapa demonstrado através da Figura , expõe a topografia do
território candelariense. Durante a filtragem, é fundamental que sejam
descartadas áreas sujeitas a inundação, assim como aquelas cujo lençol freático
esteja próximo à superfície, uma vez que deve haver uma camada natural de
solo, de espessura mínima de 1,50 m, entre a base do aterro e o mais alto nível
do lençol freático.
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Figura 07: Topografia do território

Fonte: UNISC

40Plano Municipal de Saneamento Básico

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
A existência de informações a respeito do comportamento geotécnico dos
horizontes mais superficiais dos solos e do material do substrato, integrada aos
demais dados do meio físico como, tipo de relevo e declividades, classes de solo,
unidades litológicas, aptidão ao uso do solo, susceptibilidade à erosão e riscos
geológicos, além de contribuir para o estabelecimento de diretrizes de
planejamento urbano, pode facilitar a implantação de obras civis, orientar
atividades extrativas e ainda auxiliar na preservação ambiental (GUIMARÃES,
2000).
4.1.5. Catadores de materiais recicláveis
A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê no Capítulo 1º do Artigo 18
que
Serão priorizados no acesso aos recursos da União (...) os Municípios
que:
II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.

Conforme desenvolvido nos itens anteriores, o município de Candelária,
apesar do bom potencial de reciclabilidade dos seus resíduos domésticos, não
pratica a coleta seletiva. Algumas tentativas frustradas foram realizadas no
sentido de tentar organizar os catadores informais em uma cooperativa, visando
melhores condições de trabalho aliadas a condições salubres em suas habitações.
Isso porque os recicláveis são coletados sem nenhum cuidado junto aos sacos de
lixo da população, pondo em risco a saúde dos indivíduos que manipulam estes
resíduos. Posteriormente, o armazenamento ocorre no pátio de suas residências,
corroborando com a proliferação de vetores e colocando as famílias em contato
com tais materiais.
O Decreto 7.217/2010, no Parágrafo 3º do Artigo 2º considera “também
prestadoras do serviço público de manejo de resíduos sólidos as associações ou
cooperativas, formadas por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo
Poder Público como catadores de materiais recicláveis, que executam coleta,
processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou
reutilizáveis.” Neste sentido, a administração pública municipal iniciou um
cronograma de visitas técnicas em associações e cooperativas de catadores bemPlano Municipal de Saneamento Básico
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sucedidas, com vistas de retomar a coleta seletiva no município.
Por não haver uma organização de catadores ou uma fiscalização sobre as
condutas destes, o sistema de coleta dos recicláveis por parte deste grupo social
ocorre em total desarmonia com as condutas de ordem, limpeza e conservação
ambiental. Dentre distintas formas de atuação, alguns atores saem as ruas no
decurso da madrugada, visando ter acesso privilegiado aos resíduos que a
população dispõe à noite. Ainda, outros atores se aproveitavam dos aglomerados
de lixo formados pelos garis da coleta regular, para otimizar o seu acesso ao
material disposto. Com estas ações, os sacos de lixo são rasgados sem qualquer
cuidado e resíduos cotidianamente são espalhados pelas ruas e calçadas.
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Figura 08: Ação desarmônica dos catadores de recicláveis

Fonte: Urbana

Atitudes ainda mais graves foram presenciadas, sendo o manuseio dos
resíduos alocados dentro do caminhão da coleta do lixo, enquanto este realiza o
seu intervalo (vide figura abaixo).
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Figura 09: Forma de atuação de alguns catadores.

Fonte: Urbana

As ações para com este grupo social devem ser priorizadas e é importante
que seja planejada uma força-tarefa por um grupo multidisciplinar, uma vez que
cada profissional possui o seu papel essencial no sucesso das condutas a serem
adotadas. Como forma de embasar as iniciativas, inventariou-se na Tabela 05,
aproximadamente 95% dos catadores de materiais recicláveis atuantes no
município de Candelária, tendo em vista que para as demais regiões, que não as
abrangidas

pelas

ESFs

abaixo,

não

foram

encontrados

indivíduos

que

dispusessem de informações para repassar.
Tabela 05: Inventário de catadores de recicláveis
ESF: EWALDO PRASS
Derli dos Santos
Ari Anildo da Silva
Luiz Antônio Ramos
Leila Caroline Pinto
ESF: MARI LENE
Balduino Quevedo
Claudete Schwertz
Mônica Christmann Madalena
Claudionei Machado Rosário
ESF RI NCÃO
Paulo Ivan de Queiroz
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Antonio Carlos Pereira
Rosimeri de Queiroz (esposa de
catador que não possui registro junto
à ESF)
Vanderlei C. Gonçalves
Elaine Teresinha de Lima
Luiz Carlos da Silva
Fonte: Elaboração Urbana

Salienta-se, também, que empreendimentos que geram grande quantidade
de material reciclável em suas atividades são responsáveis por proporcionar a
correta destinação dos seus resíduos. Entretanto, a inexistência de uma
cooperativa legalizada e licenciada ambientalmente torna inviável a correta
destinação do respectivo material, que acaba por ser doado aos catadores
informais ou ser destinado junto da coleta pública urbana, tendo como destino
final o aterro sanitário.
4.1.6. Resíduos domiciliares da área rural
No que tange aos resíduos domiciliares dos residentes nas áreas rurais, cabe
destacar que a administração municipal possui contrato para prestação dos
serviços de recolhimento somente dos recicláveis, desencadeado da licitação por
tomada de preços n. 22/2014. Trata-se do contrato 154/2014, atualmente
conduzido pelo Termo Aditivo n. 03, tendo como prestador dos serviços a
empresa TAVARES & SANTOS LTDA-ME. Deste modo, o início do contrato está
datado em 29/12/2014, com término do aditivo previsto para 28/12/2017 e
possibilidade de renovação até o prazo final de 28/12/2019 (conforme Lei de
Licitações).
Seguindo correções monetárias e um aditivo de valor, o contrato
corresponde atualmente ao montante de R$ 8.845,90 (oito mil e oitocentos e
quarenta e cinco reais e noventa centavos). Este, que iniciou com uma previsão
orçamentária de R$ 6.173,00 (seis mil cento e setenta e três reais) mensais,
recebeu, em março de 2016, um incremento condizente a importância de R$
1.608,10 (um mil, seiscentos e oito reais e dez centavos), em razão do aumento
de material destinado a coleta.
Primeiramente, o contrato estimou uma quantidade máxima de 23
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toneladas/mês no projeto básico do edital, entretanto, não há controle, produção
de relatórios ou prestação de contas que comprovem a justificativa adotada pela
contratada e acolhida pela administração municipal. Por conseguinte, a
administração deve estimular a população na redução da geração de resíduos ao
invés de amparar o prestador de serviços no caso do respectivo aumento. Ainda,
quando da materialização do incremento de valores no contrato, não houve
divulgação para com a população.
Para habilitação da empresa quando da licitação que ocorreu no final do
ano de 2014 (18 de dezembro), era necessário, conforme item 3.4.2 do EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2014, a comprovação da empresa em possuir local
apropriado para realizar a triagem do lixo, devidamente licenciado pela FEPAM –
Licença de Operação. Deste modo, a Licença Operação n. 6563/2014-DL prevê a
capacidade máxima de trabalho limitada a 18 toneladas/dia e possui vigência até
14 de novembro de 2018.
Tendo em vista que o Decreto 7.217/2010 prevê no Inciso XII do Artigo 2º a
universalização como a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios
ocupados ao saneamento básico, há de se planejar a inclusão do recolhimento
dos rejeitos concomitante à coleta dos recicláveis. A carência no recolhimento
dos rejeitos desencadeia a queima ou aterros dos mesmos pelos munícipes
destas localidades.
Por fim, a tarifação sobre os serviços poderá ser estudada, visto que a
cobrança de taxas não é praticada.
4.1.7. Resíduos dos serviços de l impeza pública urbana
A prestação dos serviços de varrição de ruas e passeios da praça central foi
embasada pela licitação de tomada de preços n. 07/2014 e ratificada pelo
contrato n. 067/2014. Atualmente é conduzido pelo Termo Aditivo n. 03. Deste
modo, o início do contrato está datado em 07/05/2014, com término do aditivo
previsto para 06/05/2018 e possibilidade de renovação até o prazo final de
06/05/2019 (conforme Lei de Licitações).

Seguindo

as

correções

monetárias

anuais,

o

contrato

corresponde,

atualmente, ao montante de R$ 11.521,01 (onze mil e quinhentos e vinte e um
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reais e um centavo), mensais para a realização dos serviços de limpeza das ruas
e do passeio da praça, assim como da retirada de possíveis materiais encontrados
em desarmonia no leito da rua, canteiros e passeios públicos bem como a
execução de limpeza das lixeiras.
As rotas de varrição estão programadas conforme mapa disponível no,
incluindo regiões importantes da cidade, no sentido de aglomeração de pessoas,
como hospitais, supermercados, postos de saúde, prefeitura municipal. Todavia,
locais como o ginásio municipal de esportes, a câmara municipal de vereadores,
o ginásio de esportes da Instituição de Ensino Concórdia e o quarteirão ao fundo
desta instituição (Figura ) poderiam ser incluídos como rotas da varrição.

Figura 10: Quarteirão ao fundo da Institui ção de Ensino Concórdia

Fonte: Urbana

O material proveniente desta prestação de serviços é enviado para a central
de triagem e estação de transbordo da empresa, sob Licença Operação FEPAM n.
6563/2014-DL, mesmo local onde são enviados os resíduos da coleta de
recicláveis da área rural. Vinculado a esta licença, está a obrigatoriedade no
envio de relatórios semestrais dos resíduos recebidos e destinados, assim como o
relatório de inspeções do local, realizado por técnico com Anotação de
Responsabilidade Técnica, todavia, o órgão ambiental municipal não recebe uma
via destes relatórios para fins de controle, ao passo que não é exigido em
contrato.
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Para fins de revisão das planilhas de custos que embasam os editais de
licitação, tais informações são de pleno interesse e aplicação.
Finalmente, o contrato entre as partes poderia incluir de forma mais clara e
direta a “raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados
pelas águas pluviais em logradouros públicos” (Inciso III, item ‘c’ do Artigo 12 do
Decreto Federal n. 7.217/2010), de modo a proporcionar a limpeza urbana no
que tange aos eventos pluviais.
Os resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana,
conforme o Artigo 12 do Decreto n. 7.217/2010 são:
a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em
vias e logradouros públicos;
b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários
públicos;
c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados
pelas águas pluviais em logradouros públicos;
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e
outros eventos de acesso aberto ao público.

Destaca-se que o asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e
sanitários públicos não se aplicam à cidade de Candelária. Ademais, a capina e a
roçada são praticadas pela administração pública direta, através da Secretaria
Municipal de Transportes, Obras Públicas e Trânsito somente em locais
específicos, ou, quando demandados e julgado necessário. O mesmo remete a
desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos.
4.1.8. Resíduos especiais
O Decreto n. 7.217/2010 que regulamenta a Lei Federal n. 11.445/2007,
estabelece em seu Artigo 13 que os planos de saneamento básico deverão conter
prescrições para manejo dos resíduos sólidos urbanos, em especial dos originários
de construção e demolição e dos serviços de saúde, além dos resíduos referidos
no art. 12, já elencados nos itens. Para os resíduos de construção e demolição e
dos serviços de saúde, foram criados itens específicos para discorrer sobre o
assunto na sequência.
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Quanto aos demais resíduos, principiemos mencionando que os volumosos,
tais como móveis no geral e similares, não possuem uma logística de
recolhimento e destinação estabelecidas pela administração pública. Apesar de
ter sido evidenciado (Figura abaixo), não é comum encontrar esta tipologia de
resíduos pelas ruas. Seria interessante planejar uma pesquisa futura para
identificar qual a destinação que está sendo dada. Ou seja, as pessoas de baixa
renda estão recolhendo para mobiliar sua residência, se estão sendo dispostos
em locais inadequados não identificados durante este estudo, se estão sendo
queimados ou outra destinação que possivelmente possa estar ocorrendo.
Figura11: Resíduo volumoso disposto em via pública

Fonte: Urbana

Os pneumáticos inservíveis estão sendo armazenados em uma área coberta,
junto ao campo de futebol do Juventude. São materiais de descarte de
populares, de recebimento de oficinas mecânicas e de uso esgotado pela
Administração Municipal. Quando atingida a capacidade de armazenamento, é
realizada a contratação de empresa para o recolhimento e destinação dos
mesmos.
A Resolução CONAMA n.416/2009 dispõe sobre a prevenção à degradação
ambientalcausada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente
adequada. Dentre suas regulamentações, cabe trazer destaque para os seguintes
Artigos:
Art. 3° A partir da entrada em vigor desta resolução, para cada pneu
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novo comercializado para o mercado de reposição, as empresas
fabricantes ou importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu
inservível.
(...)
Art. 8º Os fabricantes e os importadores de pneus novos, de forma
compartilhada ouisoladamente, deverão implementar pontos de coleta
de pneus usados, podendo envolver os pontos decomercialização de
pneus, os municípios, borracheiros e outros.
§ 1º Os fabricantes e os importadores de pneus novos deverão implantar,
nos municípios acima de 100.000 (cem mil) habitantes, pelo menos um
ponto de coleta no prazo máximo de até 01 (um) ano, a partir da
publicação desta Resolução.
§ 2º Os municípios onde não houver ponto de coleta serão atendidos
pelos fabricantes e importadores através de sistemas locais e regionais
apresentados no PGP.
Art. 9º Os estabelecimentos de comercialização de pneus são obrigados,
no ato da troca de um pneu usado por um pneu novo ou reformado, a
receber e armazenar temporariamente os pneus usados entregues pelo
consumidor,

sem

qualquer

tipo

de

ônus

para

este,

adotando

procedimentos de controle que identifiquem a sua origem e destino.
§ 1º Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo terão prazo de
até 1 (um) ano para adotarem os procedimentos de controle que
identifiquem a origem e o destino dos pneus.
§ 2º Os estabelecimentos de comercialização de pneus, além da
obrigatoriedade do caput, deste artigo, poderão receber pneus usados
como pontos de coleta e armazenamento temporário, facultada a
celebração de convênios e realização de campanhas locais e regionais
com municípios ou outros parceiros.

Embasados nesta Resolução, é interessante que o setor de licenciamento
ambiental realize ações de cobrança de aplicação da logística reversa, exigindo
certificação da destinação dos pneumáticos para os borracheiros e comerciantes
deste produto. Ora, se a referida Resolução está em vigor, os empreendedores
que fazem parte da cadeia de pneumáticos no município de Candelária devem
procurar negociar com empresas que praticam a logística reversa. Ainda, sugerese a realização de denúncias ambientais via Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Não Renováveis (IBAMA), envolvendo os
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fabricantes do produto, caso seja negada a parceria para destinação dos
pneumáticos inservíveis.
Nestes termos, a Resolução CONAMA n.416/2009 veda o armazenamento
de pneus a céu aberto, a destinação final de pneus usados que ainda se prestam
para processosde reforma, a disposição final de pneus no meio ambiente, tais
como o abandono oulançamento em corpos de água, terrenos baldios ou
alagadiços, a disposição em aterros sanitários e aqueima a céu aberto.
Os eletroeletrônicos e as pilhas e baterias usadas são recebidas pela
administração municipal, tendo o seu armazenamento temporário junto ao
Conselho Tutelar. Não são realizadas campanhas para o recolhimento destes
materiais, porém, caso o cidadão se dirija a algum órgão da administração
municipal,

os

mesmos

são recebidos.Quando atingida a capacidade de

armazenamento, é realizada a contratação de empresa para o recolhimento e
destinação dos mesmos.
As instituições de ensino instaladas no município de Candelária têm estado
à frente de campanhas para o recolhimento dos eletroeletrônicos. Isso porque
estas tem realizados parcerias de destinação com a empresa Trade Recycle que
remunera pelo recebimento dos eletroeletrônicos.
As lâmpadas fluorescentes não estão sendo recolhidas

pelo órgão

municipal, que entende que a logística reversa deverá ser praticada pelas
empresas do ramo. Entretanto, os populares disponibilizam este material junto à
coleta pública domiciliar (Figura 2). Além dos riscos ambientais da disposição
inadequada, há risco direto para os garis. Quando acionada a prensa, o material
se quebra e o vapor é liberado, inalado e absorbido por estes trabalhadores.
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Figura 22: Lâmpadas fluorescentes dispostas para coleta domiciliar

Fonte: Urbana

As lâmpadas consumidas pela administração municipal, quando em
quantidades suficiente, são destinadas para a empresa Ambserv. Entende-se que
este órgão também deva praticar a logística reversa, a aprovisionar nos editais
de compras de materiais.
Quanto à embalagens de agrotóxicos e similares, o órgão ambiental realiza
a fiscalização junto às lavouras irrigadas, que são passíveis de licenciamento
ambiental. A cultura do fumo possui a logística de destinação das embalagens
através dos orientadores agrícolas, quando praticada em contrato com empresas
fumageiras. Para as demais culturas, como a soja e o milho, e a cultura do fumo
sem parceria com empresas, não há controle sobre a produção destes resíduos,
tampouco de sua destinação. Neste caso, a fiscalização sobre o comercio, no
sentido de prestação de contas do balanço de agroquímicos vendidos e
embalagens de agroquímicos recebidos auxiliaria em certa medida no descarte
correto.
Os óleos vegetais usados são recebidos por escolas do município, que os
destinam à empresa Granol e são remunerados pela destinação. Entretanto, cabe
maior

fiscalização

sobre

os
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restaurantes, padarias e supermercados, assim como campanhas para fomentar a
destinação junto a estas instituições e otimizar a quantidade de resíduos por elas
arrecadados.
As atividades que competem ao licenciamento ambiental municipal e
geram resíduos perigosos com características de inflamabilidade já foram
notificados pelo órgão ambiental para que buscassem sua regularização, tais
como oficinas mecânicas e rampas de lavagem. Os postos de combustíveis não
competem ao órgão municipal, entretanto, possui uma logística adequada e préestabelecidas pela rede a qual encontram-se inseridos. Para além destas
atividades, as indústrias, em sua maioria, geram este tipo de resíduo, assim
como os supermercados e demais atividades que possuem geradores de energia.
Ao encontro da busca por condutas ambientalmente adequadas para a
destinação destes resíduos, a Portaria Fepam n. 016/2010 veio a:
Art. 1° - Fixar o prazo de 18 (dezoito) meses, a partir da publicação
desta Portaria, para que os resíduos descritos no Art. 2° não sejam mais
destinados, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, em sistemas de
destinação final de resíduos denominados “aterro de resíduos classe I”
e “central de recebimento e destinação de resíduos classe I”;
§ 1° - Cabe aos geradores dos resíduos descritos no Art. 2º, assim
considerados os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação
de serviços, e aos responsáveis pelos sistemas de destinação final de
resíduos denominados “aterro de resíduos classe I” e “central de
recebimento e destinação de resíduos classe I” o cumprimento do
determinado no caput deste artigo;

Art. 2º - Para efeito desta Portaria são considerados resíduos classe I
com características de inflamabilidade não passíveis de destinação em
sistemas de destinação final de resíduos denominados “aterro de
resíduos classe I” e “central de recebimento e destinação de resíduos
classe I”, entre outros, a critério da FEPAM, os seguintes resíduos:
Borras Oleosas;
Borras de processos petroquímicos;
Borras de fundo de tanques de combustíveis e de produtos inflamáveis;
Elementos filtrantes de filtros de combustíveis e lubrificantes;
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Solventes e borras de solventes;
Borras de tintas à base de solventes;
Ceras contendo solventes;
Panos, estopas, serragem, EPIs, elementos filtrantes e absorventes
contaminados

com

óleoslubrificantes,solventes

ou

combustíveis

(álcool, gasolina, óleo diesel, etc.);
Lodo de caixa separadora de óleo com mais de 5% de hidrocarbonetos
derivados de petróleo ou mais 70% de umidade;
Solo contaminado com combustíveis ou com qualquer um dos
componentes acima identificados.

Quanto aos resíduos perigosos com características de corrosividade, não há
muita informação disponível. Deste modo, é fundamental a fiscalização junto
aos estabelecimentos que comercializam, industrializa e consomem estes
produtos, principalmente em épocas de veraneio, quando os produtos com esta
peculiaridade são utilizados em larga escala pela população. Ficam sujeitasa
fiscalização, igualmente, as empresas e associações que realizam o tratamento
da água para consumo humano junto às comunidades rurais.
Cabe, assim, a fiscalização ambiental agir na busca pela cobrança das
condutas ambientalmente adequadas por parte dos geradores, não apenas
monitorando as planilhas de prestação de contas quanto da destinação dos
diversos resíduos pelos empreendedores, mas assegurando a certificação desta
destinação como maneira de inibir condutas inadequadas (Figura ).
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Figura 13: Resíduos de características adversas aos de origem
domiciliar

Fonte: Urbana

Tendo em vista que cada gerador é responsável pelos resíduos gerados até
o final da vida útil destes, a ausência de ações fiscalizatórias efetivas acabam
por comprometer a administração pública municipal com encargos sobre resíduos
que não lhe cabem, a exemplo dos expostos na figura supra.

4.1.9. Resíduos da construção civil

Preteritamente a publicação da Resolução CONAMA n. 307/2002, o Estado
do Rio Grande do Sul ratificou, através da Resolução CONSEMA n. 017/2001,
diretrizes para elaboração e apresentação de plano de gerenciamento integrado
de resíduos sólidos.A Resolução do CONAMA n. 307/02 e suas alterações
posteriores (Resoluções CONAMA nos 469/2015, 448/12, 431/11 e 348/04)
estabelecem diretrizes, critérios e procedimentos para disciplinar as ações
necessárias de forma a minimizar os impactos ambientaisno que tange à gestão
dos resíduos da construção civil no país.
Nos termos dessa Resolução, os resíduos da construção civil são classificados
conforme as seguintes classes.
Classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais
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como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b)
de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e
concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas
em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.
Classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como
plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas
imobiliárias e gesso.
Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou
recuperação.
Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais
como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à
saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas,
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais
que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.
Embasada na Resolução CONAMA n. 307/2002, a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) publicou, em 2004, uma série de normas relativas aos
resíduos sólidos e aos procedimentos para o gerenciamento dos resíduos da
construção civil. O Quadro 01 exprime estas normas.
Quadro 01: Normas técnicas brasileiras relacionadas aos resíduos da
construção civil
Norma
NBR 10.004
NBR 15.112

NBR 15.113
NBR 15.114
NBR 15.115
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Descrição
Resíduos sólidos – Classificação
Resíduos da construção civil e resíduos
volumosos – Áreas de transbordo e
triagem – Diretrizes para projetos,
implantação e operação
Resíduos da construção civil e resíduos
inertes – Aterros - Diretrizes para
projetos, implantação e operação
Resíduos da construção civil - Áreas
para reciclagem - Diretrizes para
projetos, implantação e operação
Agregados reciclados de resíduos
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NBR 15.116

sólidos da construção civil – Execução
de camada de pavimentação Procedimentos
Agregados reciclados de resíduos
sólidos da construção civil – Utilização
em pavimentação e preparo de
concreto sem função estrutural Requisitos

Por meio do Edital de Tomada de Preços n. 07/2013, foi contratada a
empresa TAVARES & SANTOS LTDA - ME para realizar o recolhimento de
resíduos da construção civil, podas de árvores e resíduos de limpeza de pátios e
jardins na zona urbana do município de Candelária, estimados em 1.320 m³
mensais. O item 3.4.2 do respectivo edital exigia documento de comprovaçãoda
existência de área licenciada ambientalmente para a realização do transbordo e
da destinação final dos resíduos, sendo que não foi encontrada área licenciada
para tal atividade junto ao órgão estadual, tampouco junto ao órgão municipal.
Nos termos do Anexo I a Resolução do CONSEMA n. 288/2014 (e alterações
posteriores), cabe ao órgão ambiental municipal o licenciamento das atividades
relacionadas a resíduos de poda e da construção civil, conforme Quadro.
Quadro 02: Atividades relaci onadas a RCC e poda l icenciáveis via
município
RAMO/DESCRIÇÃO

UNIDADE
DE MEDIDA
CENTRAL DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS quantidade de 0 a
DE PODA
de resíduo 1
ton./dia
ATERRO
DE
RESÍDUOS
SÓLIDO
S m³/dia
de 0 a
CONSTRUÇÃO CIVIL EDEMOLIÇÃO - RSCC
até 25
CENTRAL DE TRIAGEM DE RSCC
m³/dia
CENTRAL DE TRIAGEM COM ATERRO DE m³/dia
de 0 a
RSCC
até 25
ESTAÇAO DE TRANSBORDO DE RSCC
m³/dia
de 0 a
até 25
OUTRA FORMA DE DESTINAÇAO DE RSCC m³/dia
de 0 a
SEM BENEFICIAMENTONÃO ESPECIFICADA
até 25
REMEDIAÇAO DE ÁREA DEGRADADA POR área
útil de 0 a
DISPOSIÇAO DE RSCC
(m²)
até 25
MONITORAMENTO DE ÁREA REMEDIADA área
útil de 0 a
POR DISPOSIÇÃO DERSCC
(m²)
até 25

de 50 a
99999999
1000
a
99999999
1000
a
99999999
1000
a
99999999
1000
a
99999999
1000
a
99999999
1000
a
99999999
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O item 2.1 do projeto básico que embasou a respectiva licitação, deixava
claro que:
Serão recolhidos todos os resíduos da construção civil, resíduos de podas
de árvores e resíduos de limpeza de pátios e jardinagem, colocados no
passeio público, se necessário, depositados em local de fácil acesso, a
uma distância não superior a 10m do leito da estrada. O material
recolhido deverá ser transportado em veículo apropriado para tal serviço
e

depositado

em

local

pré-determinado,

autorizado

por

órgãos

competentes e sob responsabilidade da contratada.

Ora, quando o projeto básico cita que devem ser recolhidos todos os tipos
de resíduos da construção civil, este refere-se aos resíduos de Classe A, Classe B,
Classe C e Classe D, de modo que a empresa contratada deveria comprovar, por
consequência,

documentos

que comprovem

o

atendimento

à

legislação

ambiental que regulamenta a matéria. Entretanto, não foram identificadas áreas
licenciadas nem mesmo para os resíduos de Classe A, típicos da construção civil.
Assim, os resíduos de Classe A deverão ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregadosou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação
de material para usos futuros. Os resíduos Classe B deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. Já os de
Classe C deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas específicas e os resíduos de Classe D deverão ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.
A disposição final dos resíduos gerados deverá ser realizada por empresas
licenciadas, sendo proibida a disposição dos resíduos da construção civil em
aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas,
corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.
O contrato estabelecido entre as partes também prevê uma frequência diária do
recolhimento de resíduos, porém, em locais pré-estabelecidos. A população de
uma maneira geral não possui conhecimento quanto às rotas desta coleta, além
do fato que os serviços são prestados sem distinção quanto ao porte do gerador,
bem como, sem custos à população. Todavia, o Código de Limpeza Urbana (Lei
Municipal 013/2000) prevê:
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Art. 47 – O transporte e a destinação final dos resíduos sólidos gerados
em construção, ampliação, limpeza ou reforma de prédios, são de inteira
responsabilidade do gerador do resíduo ou do proprietário da obra.
Art. 48 – Os resíduos gerados por podas de árvores ou limpeza de
terrenos, em áreas particulares, são de inteira responsabilidade do
gerador do resíduo ou proprietário.

Entende-se
proporcionada

que
pela

aos

pequenos

administração

geradores,
municipal,

é

válida

conforme

uma

solução

regulamentação

discriscionada em Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil e,
aos grandes geradores, é válido o recebimento dos resíduos deste público-alvo,
entretanto, sob a cobrança da respectiva taxa.
Aversão atualizada Resolução do CONAMA n. 307/02 dispõe que os grandes
geradores dos resíduos da construção civil deverão elaborar e implementar o
respectivo Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
tendo como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e
destinação ambientalmente adequados dos mesmos. Estes planos deverão se
apresentar em consonância com o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da
Construção Civil (PMGRCC), todavia, este ainda não foi elaborado pela
administração municipal.
O

Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil deverá

contemplar:
I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das
responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os
critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local e para os Planos de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados
pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades
de todos os geradores;
II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para
recebimento, triagem

e armazenamento temporário de pequenos

volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal,
possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos
geradores às áreas de beneficiamento;
III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de
beneficiamento ereservação de resíduos e de disposição final de rejeitos;
IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não
Plano Municipal de Saneamento Básico

59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
licenciadas;
V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no
ciclo produtivo;
VI - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores;
VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes
envolvidos;
VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e
possibilitar a sua segregação. (ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO DO CONAMA
N. 307/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES)

Ademais,

a Resolução do CONAMA

citada supra estabelece como

obrigatória a elaboração e implementação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil para qualquer empreendimento, mesmo que não
enquadrado como licenciável pela legislação ambiental vigente. Quanto a este
ponto, a administração municipal não está exigindo o PGRCC aprovado junto ao
órgão ambiental como requisito para análise dos projetos protocolizados pela
população junto à Secretaria Municipal de Planejamento.
A empresa contratada para a prestação dos serviços de recolhimento dos
resíduos da construção civil não possui o seu plano de gerenciamento elaborado
e aprovado pelo órgão ambiental. Entende-se que a elaboração do PMGRCC seria
de supra importância no sentido de regulamentar as condutas dos geradores e
prestadores de serviços, bem como, definir a quantidade de resíduos que
caracteriza/discerne o grande gerador.
A destinação inadequada é bem visível no município de Candelária,
conforme figura abaixoFigura .
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Figura 14: Disposição inadequada dos resíduos da construção civil.

Fonte: Urbana

Apesar do município de Candelária prestar os serviços de recolhimento dos
resíduos da construção civil sem custos replicados à população como um todo
(grandes e pequenos geradores), ainda assim são encontradas áreas de disposição
irregular destes resíduos. Fruto disto, é imprescindível a fiscalização sobre a
atuação das empresas prestadoras de serviço assim como da conscientização da
população e divulgação dos serviços disponibilizados pela administração pública
municipal.
Finalmente, não foi elaborado um mapa das rotas de coleta para este tipo
de serviços porque se entende que a administração municipal deve possuir um
ponto para recebimento dos resíduos provenientes dos pequenos geradores. Para
os grandes geradores, é válido o recebimento sob cobrança de taxas ou, a
destinação em outro local ambientalmente adequado sob responsabilidade do
respectivo gerador. Assim, cada gerador, independente do porte, deve realizar a
destinação até o local adequado, ou contratar este serviço, sem haver
necessidade de empresa contratada para o recolhimento in loco.
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4.1.10. Resíduos dos serviços de saúde
A Resolução CONAMA n. 358/2005 dispõe sobre o tratamento e a
disposição final dos serviços relacionados com o atendimento àsaúde humana ou
animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos decampo;
laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e
serviçosonde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e
somatoconservação);serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive
as de manipulação; estabelecimentosde ensino e pesquisa na área de saúde;
centros de controle de zoonoses;distribuidores de produtos farmacêuticos;
importadores,

distribuidores

e

produtores

demateriais

e

controles

para

diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde;serviços de
acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares.
Para fins desta Resolução, os Resíduos dos Serviços de Saúde são
classificados conforme posto na sequência. Esta Resolução indica, ainda, o
tratamento e a destinação final para cada grupo de resíduos.
GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas
característicasde maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de
infecção.
GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de
inflamabilidade,corrosividade, reatividade e toxicidade.
GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que
contenhamradionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação
especificados nasnormas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para
os quais a reutilizaçãoé imprópria ou não prevista.
GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológicoà
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas
debarbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas,
pontas diamantadas,lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas;
lâminas e lamínulas;espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no
laboratório (pipetas, tubos de coletasanguínea e placas de Petri) e outros
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similares.
No que se refere aos medicamentos vencidos, consumidos e blisters, as
farmácias de redes e a farmácia municipal possuem locais para o recolhimento.
Nos demais estabelecimentos, assim como nas agropecuárias e veterinárias não
foram identificados tais locais. Cabe destacar que, quando da execução da
gravimetria dos resíduos sólidos domiciliares, foram visualizados medicamentos
de uso veterinário.
Um passo importante para a destinação para alavancar as ações de
autocontrole por parte dos estabelecimentos de saúde seria a cobrança de
elaboração e implantação de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS), conforme prescrito na Resolução CONAMA n. 358/2005:
Art. 4o Os geradores de resíduos de serviços de saúde constantes do art.
1º desta Resolução154,em operação ou a serem implantados, devem
elaborar e implantar o Planode Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde-PGRSS, de acordo com a legislaçãovigente, especialmente as
normas da vigilância sanitária.
§ 1º Cabe aos órgãos ambientais competentes dos Estados, do Distrito
Federal e dosMunicípios, a fixação de critérios para determinar quais
serviços serão objetos de licenciamento

ambiental, do qual deverá

constar o PGRSS.
§ 2º O órgão ambiental competente, no âmbito do licenciamento,
poderá, sempre quenecessário, solicitar informações adicionais ao
PGRSS.
§ 3º O órgão ambiental, no âmbito do licenciamento, fixará prazos para
regularização dos serviços em funcionamento, devendo ser apresentado
o PGRSS devidamenteimplantado.
Art. 5º O PGRSS deverá ser elaborado por profissional de nível superior,
habilitado peloseu conselho de classe, com apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART,Certificado de Responsabilidade Técnica
ou documento similar, quando couber.

A

empresa

Stericycle

gestão

ambiental

LTDA

é

responsável

pelo

recolhimento e destinação final dos resíduos provenientes dos serviços
municipais de saúde, ratificado junto ao Contrato 001/2016. O valor referente ao
desempenho do contrato correspondia ao montante mensal de R$ 1.390,00 (um
mil, trezentos e noventa reais), no período de 5 de janeiro de 2016 a 4 de
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janeiro de 2017.
O objeto do contrato é a realização da coleta e destinação do lixo
contaminado, na quantidade aproximada de 1000 litros mensais, bem como o
recolhimento e destinação final de medicamentos inutilizados e/ou vencidos na
quantidade aproximada de 200 litros mensais. Para tal, a empresa Stericycle
gestão ambiental LTDA opera sob licença ambiental LO FEPAM n. 367/2011-DL e
declaração de prorrogação de LO n. 74/2015-DL por tempo indeterminado, até
que o órgão ambiental estadual finalize a análise da renovação do processo
expirado. O transporte rodoviário dos respectivos resíduos é fundamentado pela
LO FEPAM n. 01287/2017-DL.
Não se teve acesso ao aditivo do respectivo contrato para compartilhar as
atualizações deste, bem como, das notas fiscais emitidas pela empresa
prestadora dos serviços. Apesar disso, cabe registrar que conforme o Decreto
Federal 96.044/88 e Resolução ANTT 420/2004 deve estar contido na nota
fiscal o que segue: “Certificamos que os produtos estão adequadamente
embalados ou acondicionados para suportar os riscos do carregamento,
transporte descarregamento e transbordo, conforme regulamentação em vigor”.
O objeto do contrato contempla o fornecimento de recipientes adequados
para o acondicionamento dos resíduos, substituído a cada coleta por outro
devidamente desinfectado. Nestes termos, as coletas ocorrem quinzenalmente
nos seguintes locais:
SETOR ADMINISTRATIVO DA SMS, Rua 20 de Setembro, nº1239 – Bairro Centro;
ESF III RINCÃO COMPRIDO, Rua Amandio Silva, nº 1199 – Bairro Rincão
Comprido;
ESF II MARILENE, Rua Rio Pardo, nº 14 – Bairro Marilene;
ESF I IRENE DA SILVA OLIVEIRA, Rua Castelo Branco, nº 2011 – Bairro Ewaldo
Prass;
POSTO MARECHAL, Av. Marechal Deodoro, nº 461 – Bairro Centro.
O contrato não contempla a prestação dos serviços junto à ESF da localidade de
Pinheiro. Em concordância ao citado anteriormente, talvez haja um aditivo ao
contrato 001/2016, porém, não se teve acesso.
64Plano Municipal de Saneamento Básico

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA

4.1.11. Considerações sobre o Código de Limpeza Urbana
Em vigor desde março do ano 2000, a cidade de Candelária possui um
Código de Limpeza Urbana (Lei Municipal 013/2000) discorrendo sobre as
condutas e responsabilidades sobre os resíduos sólidos domiciliares, comerciais,
industriais, ambulatoriais, hospitalares, públicos, da construção civil e especiais.
No entanto, sugere-se a revisão deste Código, tendo em vista que muitos são os
Artigos incoerentes, conforme o Quadro.
Quadro 03: I ncoerências no Código Municipal de Limpeza Urbana
Art. 2º

Art. 5º

É de responsabilidade do município ou de quem for concedido o
serviço, a coleta, transporte e destino final, os resíduos sólidos
domiciliares, comerciais, ambulatoriais e público. O resíduo
ambulatorial é caracterizado no Artigo 1º como aqueles provenientes
de consultórios médicos e dentários, farmácias, ambulatórios e outras
atividades afins.
Serão passíveis de coleta seletiva, vidros planos, garrafas, lâmpadas,
pilhas elétricas e baterias.

Art. 17

Os resíduos hospitalares sépticos deverão ser incinerados a uma
temperatura superior a 900ºC, no próprio estabelecimento hospitalar.

Art. 23

Os laboratórios e afins deverão depositar seus líquidos contaminados
em sacos plásticos padrão, contendo serragem. Ou seja, sangue, urina
e similares.

Art. 53

A destinação final dos sólidos especiais é o confinamento hermético.
São considerados resíduos sólidos especiais, conforme o Artigo 51,
aqueles que contiverem metais pesados, elementos radioativos,
ácidos, sais, corrosivos, agrotóxicos, dentre outros.

Os Artigos mencionados no quadro são os que apresentam maior
notoriedade no sentido de divergir com as leis e regulações de estâncias
superiores. Todavia, uma revisão totalitária é necessária de modo a permitir a
aplicação prática dos Artigos. Cita-se como exemplo o Artigo 62:
Facultativamente, poderá o município efetuar o transporte e
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a destinação final dos resíduos que não são de sua
responsabilidade, cobrando para tal uma taxa de valor
equivalente a 20% do salário mínimo.
Para que a administração municipal efetue os serviços que não lhe cabem
por responsabilidade legal, é necessário regulamentar a cobrança de taxas por
tipo de resíduos e unidade de medida.

4.2. SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.2.1. Tipo de serviço, qualidade, regularidade
O exercício da titularidade dos serviços públicos de drenagem e manejo das
águas pluviais remete à Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas e
Transito. Conforme o Artigo 15 do Decreto 7.217/2010:
Consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas
os constituídos por uma ou mais das seguintes atividades:
I - drenagem urbana;
II - transporte de águas pluviais urbanas;
III - detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento
de vazões de cheias, e
IV - tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas.

Desde a elaboração do último Plano Municipal de Saneamento, em 2011,
pouco foi alterada a realidade no que tange à drenagem pluvial e ao manejo
destas águas. Em termos gerais, existe uma deficiência quanto a dados e
documentos que caracterizem o sistema de drenagem no município, fato que
entrava o planejamento das áreas de expansão urbana e de remodelagem do
sistema atual.
Em termos estruturais, o município possui um sistema combinado, em que
as águas pluviais e cloacais são transportadas de forma combinada. Este sistema
foi implantado há aproximadamente 70 anos e até a atualidade não existem leis
ou normas regulamentadoras, tal como um Código de Drenagem Urbana.
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Os

serviços

prestados

compreendem

em

eventuais

manutenções

e

substituições de rede, praticadas apenas quando diagnosticado um problema
relevante. As bocas de lobo raramente recebem algum tipo de reparo ou limpeza
e, quando da pavimentação de ruas, a canalização pluvial/cloacal é implantada
pelos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas
e Transito. Deste modo, a cobrança pelos serviços não é empregada. A logística
de funcionamento do sistema está demonstrada na abaixo.

Figura 15: Flux ograma da l ogística de funcionamento do sistema de
drenagem pluvial

Fonte: Elaboração Urbana

A histórica ocorrência de alagamentos e inundações em diversos pontos da
cidade de Candelária – RS, demonstram a deficiência da micro e macro
drenagem.

Remete-se

componentes

em

tais

questões

ocorrências

as

construtivas,

limitações
estruturais,

de

trabalho
físicas

e

dos
de

dimensionamento. Isso ocorre porque, além das restrições reportadas, o
município possui uma topografia pouco acentuada.
Em termos gerais, a única forma de planejamento diagnosticada foi a
delimitação junto ao Plano Diretor Participativo de Candelária (2007 e alterações
posteriores) de uma Taxa de Ocupação (TO), definida no Inciso IV do Artigo 57
como “a percentagem de área horizontal do lote passível de ser ocupada com
edificações, sendo um instrumento auxiliar na manutenção de espaços livres
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dentro do lote e do microclima urbano, quando aliado ao uso da vegetação”.
Ademais, os serviços de drenagem urbana oferecidos se resumem, em sua
grande maioria, no desempenho de atividades corretivas.

4.2.2. Microdrenagem urbana
A microdrenagem tradicionalmente utilizada nos municípios brasileiros
consiste em transportar as águas da chuva, através de condutos pluviais, até um
coletor principal ou riacho urbano. Esse tipo de solução apenas transfere o
problema para jusante, além de corroborar com o aumento da vazão e
velocidade das águas em escoamento. Este modelo estrutural é responsável por
ocasionar inundações nos troncos principais ou nos corpos hídricos.
Para fins de definição, o sistema de microdrenagem é composto
basicamente, segundo Cardoso Neto (2010), pelos meios-fios, sarjetas e
sarjetões, bocas-de-lobo, poços de visita, galerias, condutos forçados e estações
de bombeamento.
Assim, os alagamentos nas vias urbanas e calçadas, quando ocorrem, são
reflexo de uma microdrenagem deficiente. Nesta questão, o município de
Candelária apresenta diversos pontos críticos, que devem ser mapeados com
vistas de buscar a retificação. Quando da ocorrência de chuvas intensas, a
exposição do desgosto da população évisível nas manifestações em redes sociais.
À vista disso, a cadeia de estruturas da microdrenagem urbana apresenta
diversas deficiências, principalmente por não haver um Código de Drenagem
Urbana regulamentando os projetos.
O greide da via públicanão segue um padrão construtivo, todavia, de forma
generalizada, desempenha de forma satisfatória a sua função, no sentido de
conduzir as vazões pluviais para os extremos, ou seja, as sarjetas. Quando não é
devidamente projetada ou executada, proporciona o acúmulo de água em pontos
isolados de modo que não há dispositivos interligados para dar suporte à sua
condução. Nesta situação, a agua permaneceria acumulada até sua total
evaporação.
As guias, também conhecidas como meio-fio, correspondem a uma faixa
longitudinal de separação do passeio com o leito viário. Estes dispositivos
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também não seguem um padrão construtivo (videabaixo). Eles limitam a altura
da lâmina de água que é conduzida pelas sarjetas, de modo que foi verificado
sarjetas apresentando altura da guia entre 0,35 metros e 0,035 metros.

Figura 16: Oscilação de dimensão das guias de sarjeta

Fonte: Urbana

Segundo Botelho (1998) “podem acontecer inundações de ruas e o sistema
de rios e córregos da região não ter nenhuma influência no fato. A raiz da
questão, nesses casos, é a rua não ter capacidade de transportar dentro da calha
viária a vazão que chega”. Assim, o perfil das ruas tem grande importância no
escoamento das águas pluviais, assim como os dispositivos interceptores.
A hidrologia focada a drenagem urbana visa, segundo Silveira (1998),
conhecer e controlar os efeitos da urbanização nos diversos componentes do
ciclo hidrológico. Também é imprescindível uma análise hidrológica dos fatores
envolvidos a fim de estimar dados quanto a eventos naturais que gerem picos,
possibilitando, assim, corretos dimensionamentos. Segundo Canholi (2005),
destacam-se as estimativas de pico de vazão e volumes associados, assim como
os estudos para determinação de hidrogramas de projeto.
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A água da chuva infiltra no solo nas áreas não impermeabilizadas, ou
parcialmente impermeabilizadas. A porção de pluviosidade que não infiltra no
solo, ou que não fica armazenada em áreas específicas caracteriza-se como
vazão de escoamento superficial. Esta, por sua vez, é conduzida através das
sarjetas e/ou sarjetões até a boca coletora mais próxima.Os sarjetões, desta
maneira, são canais longitudinais executados nos encontros dos leitos viários.
Estes dispositivos estão implementados sem a observação dos critérios
locacionais e construtivos, apresentando-se, ou com declividade significativa,
prejudicando em certa medida o deslocamento dos veículos, ou inexistentes
quando deveriam estar presentes.
Figura 17: Declividade acentuada aplicada a sarjetão

Fonte: Urbana

Após o transporte superficial nos logradouros públicos, nas sarjetas e
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sarjetões, as águas pluviais são interceptadas pelas bocas de lobo. Este
dispositivo hidráulico deve estar localizado em ponto onde viabilize a
interceptação das águas que o circundam, seja através do seu posicionamento
natural no que diz respeito à geometria da sarjeta, ou através da execução de
declividades (depressão) no seu entorno, com vistas a direcionar as águas para o
bocal.Inúmeras são as opções, a citar a boca de lobo de guia, a boca de lobo
com grelha, a boca de lobo combinada (guia e grelha), boca de lobo múltipla,
com e sem depressão.
Cabe, assim, a cada projeto, a investigação da melhor opção a ser adotada
hidraulicamente, conforme características físicas e hidrológicas do local de
implantação, bem como, de segurança. Independente da opção adotada, o
projeto deve primar pela eficiência de trabalho do dispositivo ea manutenção
deve ser praticada no sentido de conservação destes elementos. De encontro
com o mencionado, são poucos os dispositivos de intercepção que trabalham
com eficiência adequada em Candelária, corroborando com o cenário debilitado
no que concerne à microdrenagem urbana.

Figura 18: Boca de lobo com baix a eficiência

Fonte: Urbana

De uma maneira geral, as bocas de lobo se apresentam bastante danificadas
e, em alguns casos, inseguras, como naabaixo.
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Figura 19: I nsegurança das bocas de l obo.

Fonte: Urbana

Ainda, em diversos pontos foi observado que a vazão de escoamento das
águas pluviais extravasa a capacidade da sarjeta tanto pela ausência de bocas de
lobo em trechos do entorno, como pela própria ineficiência das mesmas. Por
consequência, ocorrem os alagamentos das ruas e calçadas, ocasionando a
sujidade dos locais após o evento.
Figura 20: Terra depositada em l ogradouro público

Fonte: Urbana

Outra questão que causa insatisfação entre os populares remete aos casos
em que terrenossão preparados para construção futura, permanecendo a
superfícieda gleba exposta à ação das chuvas por meio da retirada da vegetação
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e da movimentação do solo. O arraste das partículas mineraisacabam por
obstruir o sistema de drenagem existente e assorear os canais naturais,
diminuindo sua capacidade de transporte e armazenamento de vazões. Os
sedimentos transportados também corroboramparasujar a cidade.
Figura 21: Arraste de sedimentos

Fonte: Urbana

A regulamentação de maior contiguidade ao assunto está estabelecida no
Artigo 44 do Código de Limpeza Urbana (Lei Municipal 013/2000), donde alega
ser “proibido (...) depositar qualquer espécie de material na via pública ou no
passeio, de forma a obstruir o sistema de escoamento pluvial ou a passagem de
pedestres. ”

4.2.3. Transporte de águas pluviais urbanas
Uma vez interceptadas, as vazões são conduzidas através das tubulações de
microdrenagem até seu emissário, ou até os canais de macrodrenagem. Todo
este percurso ocorre por gravidade, tendo como ponto final o corpo hídrico
receptor. Omunicípio dispõe de um sistema misto, onde as águas pluviais e
cloacais escoam pela mesma tubulação.
A canalização mais antiga é formada por manilha cerâmica ponta e bolsa,
com diâmetro de 15 centímetros, não havendo colocação de anéis para vedação.
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Sabe-se que a resistência mecânica deste material não é adequada para
compressões mais intensas, como por exemplo, a carga atuando sobre a peça
pelo deslocamento de veículos. Assim, nos trechos onde estes condutos
atravessam a malha viária, muito provável que apresentam rupturas por excesso
da sua capacidade de suporte.
Os demais condutos são constituídos de concreto armado, do tipo macho e
fêmea, porém, apesar da adequada resistência mecânica do material, a execução
das obras não é, na prática, acompanhada por um profissional com formação
técnica. Como uma das consequências desta imprudência, cita-se o recalque do
solo, nos casos de um mal preparo do fundo da vala de assentamento, podendo
acarretar o movimento angular entre um tubo e outro.
A falta de conhecimento sobre a rede de drenagem existente ocasiona, em
muitos casos, o estrangulamento da tubulação quando da ligação de uma rede
nova em uma rede existente. Nestes termos, os projetos de drenagem dos novos
loteamentos são ligados a redes de menores diâmetros, ocasionando um efeito

Venturi. O aumento da velocidade a partir do ponto de estrangulamento pode,
quando combinado com o recalque do solo, movimentar o elemento implantado.
Os projetos elaborados pela administração municipal não consideram um
levantamento planialtimétrico, de modo que o caimento das tubulações é
implantado por tentativa e erro quando da sua execução. Desta forma, se
proporciona uma mínima declividade sequencial a partir da tubulação em que se
deseja prolongar, sendo inevitável à implantação de caimentos nulos. Mesmo
que os projetos elaborados por particulares sejam baseados em um levantamento
topográfico, no caso dos loteamentos, a execução não possui meios para
acompanhar o projeto uma vez que é necessário adequar a realização das
atividades com a profundidade do conduto a jusante e a montante do
empreendimento.
Cabe destacar, ainda, que as tubulações macho e fêmea são implantadas
sem a colocação de juntas na intersecção das peças. A norma técnica ABNT NBR
8890:2008 – “Tubos de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos
sanitários – Requisitos e métodos de ensaio” designa a obrigatoriedade de
disposição de junta elástica nos tubos de concreto destinados a esgotamento
sanitário e, nos casos das águas pluviais, o uso de juntas elásticas é opcional,
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considerando que, a utilização destas garante uma maior estanqueidade do
fluido conduzido no interior do tubo.
Nina (1966) comenta que é a partir de uma boa execução da linha coletora
que dependerá o seu melhor ou pior funcionamento, por onde o passo inicial da
construção de uma linha coletora é um perfeito nivelamento. Ainda, segundo
Nina (1966), ao receber um projeto, cabe à decisão quanto ao material a
empregar na canalização. Portanto, é imprescindível lembrar que estas
canalizações possuem um limite de suporte de carga. Toda vez que houver
modificações no projeto, como o aumento de profundidade ou uma largura maior
da vala, a verificação quanto ao limite de suporte do material deve ser
averiguada.
Como estrutura de transporte subterrâneo das águas pluviais, município
conta,ainda, com uma galeria de 1,0 metro de diâmetro atravessando
transversalmente a malha urbana, de oeste para leste, na parte central da área
urbana.

No

entanto,

com

uma

localização

de

noroeste

a

sudeste,

o

condutoproporcionaria menor sobrecarga nas tubulações localizadas em pontos
baixos, uma vez que interceptaria grande parte das vazões advindas dos aclives.
Quanto às obstruções das tubulações, o lixo e a gordura que se adere às
paredes das tubulações são as principais causas.

Cabe citar ainda que as

pequenas fissuras existentes nos tubos proporcionam o crescimento direcional
das raízes de árvores, bloqueando e danificando a estrutura.
A área urbana de Candelária possui um total de 4 (quatro) arroios e 1 (um)
rio circundando seu território. Os arroios perpassam a cidade com direção do
fluxo das águas de oeste para leste, desaguando no rio Pardo. Este último, por
sua vez, atravessa a cidade de norte a sul, com esta direção de escoamento
fluvial. Nestes termos, dois arroios estão localizados na porção norte da cidade,
sendo eles os arroios Molha Grande e Molha Pequeno e, outros dois arroios,
denominados Laranjeiras e Rondinha, estão alocados na porção sul do território
urbano.

Plano Municipal de Saneamento Básico

75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
Figura22: I dentificação dos corpos hídricos

Arroio
Molha
Grande
Rio Pardo

Arroio
Molha
Pequeno

Arroio Rondinha

Arroio
Laranjeiras

Fonte: Anexo 02 do Plano Diretor Participativo de Candelária, 2007.

Conforme exposto supra, o município de Candelária possui corpos hídricos
transpassando uma porção expressiva do seu território urbano, porém, não há
um mapeamento das habitações inseridas dentro do perímetro caracterizado por
Área de Preservação Permanente (APP), com exceção de uma porção ao norte,
abordada em item posterior. É considerada Área de Preservação Permanente,
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conforme o Artigo 4º da Lei Federal n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal):
Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para
os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural
perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda
da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído
pela Lei nº 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10
(dez) metros de largura. (...)
Os arroios, de uma maneira geral, necessitam de ações de desassoreamento
e recomposição da calha, que em muitos pontos apresenta erosões. A este
respeito, menciona-se que os solos dos córregos urbanos se assemelham ao de
sedimentos quaternários, constituindo-se basicamente por arenitos, seixos,
lamas escuras e desconsideráveis quantidades de cascalho, cuja deposição está
associada provavelmente aos depósitos de canais fluviais e suas planícies de
inundação. Este tipo de solo é consideravelmente instável, propiciando a
ocorrências de erosões quando desprotegido de vegetação.
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Figura 23: Erosão do arroio atingindo a calçada pública

Fonte: Urbana

Assim, também, ações de recomposição e preservação florestal de suas
margens como forma de conservar a geometria das calhas dos arroios em sua
melhor configuração de trabalho. A Figura expõe um exemplo de Área de
Preservação Permanente do Arroio Molha Pequeno, na qual necessita de ações
para recomposição florestal.

78Plano Municipal de Saneamento Básico

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
Figura 24: Degradação da APP de córrego urbano

Fonte: Urbana

Quanto ao rio Pardo, também necessita das mesmas ações indicadas para
os arroios, porém, em maiores proporções. Aconselha-se que a atuação seja
previamente discutida e planejada em conjunto com o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Baixo Pardo.
Finalmente,

é

elementar

que

os

corpos

hídricos

sejam

mantidos

desassoreados com vista de comportar com maior eficiência as vazões nos casos
de chuvas intensas. Os pontos assoreados ou degradados tendem a sobrepujar as
águas transportadas nos canais, dando início as inundações. Assim, o sistema de
drenagem pluvial opera de forma cíclica, sendo necessário o equilíbrio de todos
os elementos da sua cadeia para o perfeito funcionamento. Ou seja, quando as
estruturas de condução superficial (vias, sarjetas, sarjetões), de interceptação
(bocas de lobo) ou de condução subterrânea (tubulações) das pluviosidades
demonstra deficiência de operação, ocorrem os alagamentos e; quando os canais
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naturais de transporte das águas denotam insuficiência, ocorrem as inundações.
Segundo Botelho (1998), consequências danosas aliadas ao alto custo (e, às
vezes, proibitivo) de obras de recuperação, são alguns reflexos da falta de
planejamento no que diz respeito ao manejo das águas pluviais.

4.2.4. Amortecimento de vazões de cheias
O acelerado processo de urbanização ocorrido nas últimas três décadas,
notadamente nos países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil, é o
principal fator responsável pelo agravamento dos problemas relacionados às
inundações nas cidades, aumentando a frequência e os níveis das cheias. Isto
ocorre devido a impermeabilização crescente das bacias hidrográficas e da
ocupação inadequada das regiões ribeirinhas aos cursos d’água.
Além disso, a inexistência de Planos Diretores de Drenagem Urbana, que
procurem equacionar os problemas de drenagem sob o ponto de vista da bacia
hidrográfica; a falta de mecanismos legais e administrativos eficientes, que
permitam uma correta gestão das consequências do processo de urbanização
sobre as enchentes urbanas e; a concepção inadequada da maioria dos projetos
de drenagem urbana, contribuem para o agravamento do problema.
A visão exclusivamente mecanicista da circulação das águas e esgotos no
espaço urbano não é mais admissível quando se deseja um saneamento com
maior respeito pelo meio ambiente (SILVEIRA, 1998). Cardoso Neto (2010)
comenta que a implantação de uma cidade proporciona um percurso caótico
quanto às enxurradas, a qual passa a ser determinado pelo traçado das ruas. Por
consequência, o seu comportamento quantitativo e qualitativamente, passa a
obter um comportamento bem diferente do original.Botelho (1998) cita o
aumento das vazões superficiais de escoamento das águas da chuva, como um
dos reflexos da minimização do percentual destas, que anteriormente infiltravam
no solo. Tucci (2002) complementa que a vazão máxima de uma bacia urbana
aumenta com as áreas impermeáveis e com a canalização do escoamento.
Assim, a tendência quanto à crescente urbanização e suas respectivas
alterações nas características das bacias torna-se causa direta quanto ao
aumento do pico de vazões referentes ao escoamento superficial, principalmente
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no que tange ao acréscimo das áreas de superfície impermeabilizadas. Neste
sentido, as estruturas de macro-drenagem, segundo Junior (2010) apud Tucci
(1993), buscam evitar enchentes devido à bacia urbana, isto é, construções de
canais revestidos ou não, com maior capacidade de transporte que o canal
natural e bacias de detenção.
Na área urbana do município, não são poucos os lugares não edificados que
atuam como reservatórios de amortecimento dos picos de cheia. Ainda, as APPs
que poderiam ser utilizadas como parques urbanos horizontais, se apresentam
edificados por residências.Estes locais são responsáveis por uma função
importantíssima, que remete a interceptação das vazões de escoamento
superficial e aumento do tempo de concentração das águas nas baixadas à sua
jusante.
Azevedo Neto (1998) cita que a água da chuva requer espaço para o
escoamento e acumulação. O espaço natural é a várzea do rio e quando este é
ocupado desordenadamente, sem critério que leve em consideração sua
destinação natural, ocorrem inundações. É preciso ter em mente que para conter
e diminuir os custos quer dos prejuízos, quer das obras que visem disciplinar
enchentes, são necessários espaços para infiltração, para retenção, para
acumulação e para escoamento. Desta maneira, as praças/parques urbanos,
banhados, açudes, barragens, áreas alagáveis e alagadas, valas de drenagem e
áreas verdes possuem papel fundamental na gestão das águas pluviais, atuando
como bacias de amortecimento e/ou armazenamento das águas de runoff. Estas,
por sua vez, são consideradas estruturas naturais ou construídas, que permitem o
armazenamento temporário, ou amortecimento das águas da chuva.
O estímulo a implantação de áreas de detenção das águas pluviais é
favorável, principalmente,à recarga do aquífero e ao retardo das águas de runoff
ao corpo hídrico receptor. O município de Candelária possui um banco de áreas
públicas inventariadas junto ao Setor de Patrimônio, necessitando apenas da
especialização em um mapa para melhor localização no caso de um
planejamento que aponte para a implantação de áreas de amortecimento.
Finalmente, é importante que se realize um planejamento adequado, a fim de
que a cidade se urbanize de forma coerente com as normas ambientais.
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4.2.5. Tratamento e disposição final das águas pluviais

O município é caracterizado por um sistema de esgotamento unitário
ousistema combinado, que de acordo com Além Sobrinho e Tsutiya (2000),
aságuas residuárias (domésticas e industriais), águas de infiltração (água
desubsolo que penetra no sistema através de tubulações e órgãos acessórios)
eáguas pluviais veiculam por um único sistema.
Nestes termos, a Companhia Riograndese de Saneamento (CORSAN) presta
os serviços de tratamento e distribuição da água para consumo humano na
cidade de Candelária e, quando da renovação do contrato de concessão, se
comprometeu em implantar um sistema para tratamento dos esgotos sanitários,
que é inexistente. Algumas discussões informais sobre o assunto direcionam para
a permanência de uma rede mista. Assim, sendo alvo do tratamentoas águas
pluviais e os esgotos sanitários.
Para a questão alegada, é imprescindível a mobilização da sociedade civil
em cada etapa do processo decisório por se tratar de uma questão importante e
delicada ao mesmo tempo. Isso porque teríamos uma estrutura disponível, sendo
ela a canalização, comportando dois prestadores de serviços distintos: a CORSAN
e a Secretaria Municipal de Transportes, Obras Públicas e Transito.
Uma ação regulatória efetiva terá de compor o processo para disciplinar os
casos dúbios, como por exemplo, as responsabilidades nos casos de substituição
ou manutenção da tubulação. Além disso, formas de regulamentação expressas,
combinadas com uma fiscalização efetiva sobre a Companhia prestadora do
serviço de tratamento dos esgotos deve ser ratificada, no sentido do tratamento
factual das águas residuárias, tendo em vista que as diluições dos esgotos
domésticos nas águas da chuva, obviamente, reduzem os parâmetros da
qualidade da água de descarte sem que, de fato, haja um tratamento.

4.2.6. Acesso e índice de cobertura da população e segurança da prestação
dos serviços
De uma forma geral,

toda a área urbana possui

dispositivos

de

interceptação e transporte das águas pluviais. Assim, também, a aprovação dos
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novos loteamentos é condicionada ao projeto e execução de redes e dispositivos
de drenagem.
As águas da chuva que caem nos telhados e quintais dos imóveis
particulares se utilizam das sarjetas(Figura ) para o seu lançamento, sendo
conduzidas pela rede pública até o seu ponto de deságue.

Figura 25: Contribuição de particulares no sistema público de
drenagem

Fonte: Urbana

A cobrança de taxas de drenagem pluvial não é praticada, aliás, no Brasil,
somente Porto Alegre (RS) e Santo André (SP) possuem esta conduta. As
experiências brasileiras demonstram que a não taxação desencadeia na
degradação dos serviços prestados. Ao encontro disso, cabe citar que em
algumas regiões da área urbana de Candelária, os dispositivos presentes são
insuficientes ou se apresentam ineficazes, conforme já mencionado. Conforme a
Lei Federal 11.445/2007:
Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote
urbano, os percentuais de impermeabilização e a existência de
dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem
como poderá considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles
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edificadas.

Nestes termos, o Decreto 7.217/2010 regulamenta que:
Art. 3º

Os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza

essencial e serão prestados com base nos seguintes princípios: IV disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços públicos de
manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da
vida e do patrimônio público e privado;
(...)
Art. 16.

A cobrança pela prestação do serviço público de manejo de

águas pluviais urbanas deverá levar em conta, em cada lote urbano, o
percentual de área impermeabilizada e a existência de dispositivos de
amortecimento ou de retenção da água pluvial, bem como poderá
considerar:
I - nível de renda da população da área atendida; e
II - características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles
edificadas

As
sim, a Secretaria Municipal de Planejamento recentemente iniciou discussões
acerca da implementação de IPTU ecológico, sendo este um desconto junto à
taxa anual para imóveis que armazenam ou infiltram toda a água pluvial
incidente na totalidade de sua gleba.Ao encontro disso, seria interessante
planejar soluções para as águas pluviais geradas pelo órgão público, não
somente no sentido de edificações, mas de vias urbanas.
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5. PROGNÓSTICO E OBJETIVOS PARA O SISTEMA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Sancionada em 5 de janeiro de 2007, a Lei Federal 11.445 estabelece o
marco regulatório para o Saneamento Básico no Brasil. O seu art. 3, em seu
parágrafo I, alínea c, oficializa limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
como serviços de saneamento básico. O art. 7 especifica as atividades
relacionadas a resíduos sólidos que se encontram contempladas no âmbito do
saneamento básico:

a) coleta, transbordo e transporte dos resíduos domiciliares e provenientes
dos serviços de varrição e limpeza pública;
b) triagem, tratamento e disposição final dos resíduos supramencionados;
c) varrição, capina, poda e outros serviços relacionados à limpeza urbana.
O Quadro estabelece os principais aspectos regulamentados pela Lei
11.445/2007 e as consequências previstas para a gestão de resíduos sólidos.
Quadro 04: Aspectos da Lei 11.445/2007
Consequência para a
gestão de resíduos sól idos

Tex to legal (Lei 11.445/2007)
São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a
prestação de serviços: III – a existência de normas de regulação que
prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei,
incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; IV
– a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o
edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do
contrato.
Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios
públicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas,
entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a
finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos
planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos
de saneamento básico.
Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento
Básico (Sinisa), com os objetivos de coletar e sistematizar dados
relativos às condições da prestação dos serviços públicos de
saneamento básico; disponibilizar estatísticas, indicadores e outras
informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta
de serviços públicos de saneamento básico; permitir e facilitar o
monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação
dos serviços de saneamento básico.
As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devendo
ser publicadas por meio da internet. A União apoiará os titulares dos
serviços a organizar sistemas de informação em saneamento básico.

Faz-se necessária constituição
de agência reguladora do setor
de resíduos sólidos para
validação dos contratos.
Abre-se precedente legal para
a constituição do Fundo
Municipal de Resíduos Sólidos
ou instituição equivalente, no
caso de consórcio público.
O planejamento deverá
contemplar a publicidade de
todas as ações nas áreas da
limpeza urbana e do manejo
de resíduos sólidos, incluindo a
remessa de informações
periodicamente aos sistemas
instituídos pela União.

Fonte: Lei Federal 11.445/2007

Após quase vinte anos de tramitações de vários diferentes textos,
internamente ao Congresso Nacional, em 6 de agosto de 2010 foi sancionada a
Lei Federal 12.305 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - a qual
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constituiu-se no marco regulatório para a área da gestão dos resíduos sólidos,
sendo regulamentada pelo Decreto n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerada um instrumento
robusto e inovador, estabelece responsabilidades para o poder público, nas três
esferas administrativas, para a iniciativa privada e para a cidadania,
contemplando, portanto, todos os entes intervenientes, de alguma forma, na
gestão dos resíduos sólidos. O Quadro estabelece os principais aspectos Lei
Federal 12.305/2010 e do Decreto Federal 7.404/2010 diretamente
intervenientes na gestão dos resíduos sólidos.
Quadro 05: Aspectos da Lei 12.305/2010
Tex to legal (Lei Federal 12.305/2010 e
Decreto Federal 7.404/2010)

Consequência para a gestão de resíduos
sólidos

Na gestão de resíduos sólidos, deve ser
observada a seguinte ordem de prioridade: não
geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos.
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 Sólidos.
Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios fornecer ao órgão federal
responsável pela coordenação do Sistema
Nacional de Informações sobre a Gestão dos
Resíduos Sólidos todas as informações
necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de
competência, na forma e na periodicidade
estabelecidas em regulamento.
Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente,
com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo
que tome conhecimento de evento lesivo ao
meio ambiente ou à saúde pública,
relacionado ao gerenciamento de resíduos
sólidos.

O direcionamento prioritário dos sistemas de
gestão de resíduos sólidos e de limpeza urbana
deverá considerar programas voltados há não
geração e à maximização do aproveitamento
mássico e energético dos resíduos sólidos.
A Prefeitura deverá estabelecer, em
determinado setor seu, a centralização das
informações referentes aos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos
executados, estabelecendo, também, que tal
setor aproprie-se de todas as informações
pertinentes ao funcionamento do Sistema
Nacional de Informações sobre a Gestão dos
Resíduos Sólidos e proceda as remessas de
informações dentro dos prazos estabelecidos
pelo mesmo sistema.
Deverá o Município padronizar procedimento
para postura proativa no caso de eventual
impacto ocasionado por resíduo sólido
ocasionado por pessoas físicas e/ou jurídicas
de direito público ou privado.

Os fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes, consumidores e titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos são responsáveis
pelo ciclo de vida dos produtos.

Além das estratégias operacionais,
administrativas e econômicas que visam ao
atingimento de patamares mais elevados da
gestão de resíduos sólidos, a Análise de Ciclo
de Vida, ferramenta científica de amplo
reconhecimento universal poderá ser adotada
como instrumento de tomada de decisão.

No âmbito da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular
dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos (Prefeitura),
observado, se houver, o plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos: (1) adotar
procedimentos para reaproveitar os resíduos
sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos
serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos; (2) articular com
os agentes econômicos e sociais medidas para
viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos
resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis

No âmbito do disposto, observa-se a crescente
pressão dos mecanismos legais para que os
sistemas de gestão de resíduos sólidos
aprimorem-se no sentido da obtenção de
sucessivos patamares de reaproveitamento e
reciclagem, bem como tratamento qualificado
de rejeitos.
A ação deverá dar-se não mais simplesmente
dentro do âmbito das atribuições do poder
público, mas cada vez mais sobre uma
plataforma jurídica que considere as
responsabilidades privadas.
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Tex to legal (Lei Federal 12.305/2010 e
Decreto Federal 7.404/2010)
oriundos dos serviços de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos; (3) realizar as
atividades definidas por acordo setorial ou
termo de compromisso, mediante a devida
remuneração pelo setor empresarial; (4)
implantar sistema de compostagem para
resíduos sólidos orgânicos e articular com os
agentes econômicos e sociais formas de
utilização do composto produzido.
Os consumidores são obrigados, sempre que
estabelecido sistema de coleta seletiva pelo
Município ou quando instituídos sistemas de
logística reversa, a acondicionar
adequadamente e de forma diferenciada os
resíduos sólidos gerados e a disponibilizar
adequadamente os resíduos sólidos
reutilizáveis e recicláveis para coleta ou
devolução.
O Poder Público, o setor empresarial e a
coletividade são responsáveis pela efetividade
das ações voltadas para assegurar a
observância da Política Nacional de Resíduos
Sólidos e das diretrizes e determinações
estabelecidas na Lei 12.305, de 2010, e no
Decreto 7.404 de 2010.
O sistema de coleta seletiva será implantado
pelo titular do serviço público de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos
(Município) e deverá estabelecer, no mínimo,
a separação de resíduos secos e úmidos e,
progressivamente, ser estendido à separação
dos resíduos secos em suas parcelas
específicas, segundo metas estabelecidas nos
respectivos planos.
Os titulares do serviço público de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, em sua
área de abrangência, definirão os
procedimentos para o acondicionamento
adequado e disponibilização dos resíduos
sólidos objeto da coleta seletiva.
O sistema de coleta seletiva de resíduos
sólidos priorizará a participação de
cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis constituídas por
pessoas físicas de baixa renda.
As políticas públicas voltadas aos catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis deverão
observar: (1) a possibilidade de dispensa de
licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para a
contratação de cooperativas ou associações de
catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis; (2) o estímulo à capacitação, à
incubação e ao fortalecimento institucional de
cooperativas, bem como à pesquisa voltada

Consequência para a gestão de resíduos
sólidos

Embora não exista legislação municipal para
isso, é uma tendência que a fiscalização do
município comece a atentar para situações de
acondicionamento dos resíduos recicláveis.

A ampla divulgação das responsabilidades
particulares advindas da PNRS e seu decreto
regulamentador devem constituir-se em
objetivo de curto prazo do Poder Público
Municipal. Ações de educação ambiental e
formas alternativas de divulgação de tais
responsabilidades deverão preceder a cobrança
de tal pelos setores de fiscalização do
Município.

A determinação prevê planejamento, para
médio ou longo prazo, depois de obtidos
superiores patamares de segregação de
resíduos nas fontes de geração, de novos
regramentos, no sentido da instituição de
logísticas ainda mais robustas para coletas dos
diferentes resíduos recicláveis e/ou
reaproveitáveis.

A eventual participação de corporações
constituídas por catadores de baixa renda em
outras atividades concernentes à gestão dos
resíduos sólidos, além da triagem, poderá
tornar-se uma opção de estratégia, sob
avaliação político-institucional.
A participação de cooperativas e associações
de catadores de baixa renda na gestão de
resíduos sólidos recicláveis deve ocorrer com o
fomento do Poder Público Municipal, que
deverá implementar estudos que visem ao
fortalecimento de tais, bem como,
eventualmente, à sua participação em outros
aspectos do manejo dos resíduos sólidos,
aproveitando-se a excepcionalidade prevista
na Lei das Licitações.
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Consequência para a gestão de resíduos
sólidos

para sua integração nas ações que envolvam a Deve constituir-se em preocupação
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
permanente do Poder Público Municipal, em
vida dos produtos; e (3) a melhoria das
observância ao disposto na legislação federal,
condições de trabalho dos catadores.
o aprimoramento das condições de trabalho
Poderão ser celebrados contratos, convênios
dos catadores, visando-se a melhoria das
ou outros instrumentos de colaboração com
condições de saúde e salubridade no serviço,
pessoas jurídicas de direito público ou privado, bem como melhorias logísticas, dos
que atuem na criação e no desenvolvimento
equipamentos à disposição e da remuneração,
de cooperativas ou de outras formas de
considerando-se, especialmente, a visão social
associação de catadores de materiais
que permeia toda a PNRS e seu decreto
reutilizáveis e recicláveis, observada a
regulamentador.
legislação vigente.
Fonte: Lei Federal 12.305 e Decreto Federal 7.404 (2010)

Tendo em vista as articulações trabalhadas supra, o presente prognóstico
está embasado em objetivos e diretrizes (destacados na sequência) e, mediante
processos participativos, será capaz de garantir saneamento de qualidade para
todos, promovendo transformações substanciais e sendo inclusivo e pautado em
princípios de justiça social.

5.2. OBJETIVOS
O eixo temático de resíduos sólidos tem como objetivo principal primar
pela universalização do acesso aos serviços e pela promoção da efetividade das
ações, através da execução de obras e serviços, bem como pela realização de
uma gestão eficiente e eficaz para a garantia da função social.
A Lei Federal nº 11.445/07 elenca uma série de princípios básicos, dos
quais, correlacionados com o diagnóstico previamente elaborado, nortearam a
proposição dos objetivos específicos em resíduos sólidos. São os princípios da Lei
Federal de Saneamento Básico:
 Universalização do acesso do serviço de saneamento básico com

integralidade das ações (incisos I e II); e segurança qualidade e regularidade
(inciso XI).
 Promoção da saúde pública (incisos III e IV), segurança da vida e do
patrimônio (inciso IV); e proteção do meio ambiente (inciso III).
 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano; proteção
ambiental; e interesse social (inciso VI).
 Adoção de tecnologias apropriadas às peculiaridades locais e regionais
(inciso V), com uso de soluções graduais e progressivas (inciso VIII); e
integração com gestão eficiente de recursos hídricos (inciso XII).
 Gestão de transparência, baseada em sistema de informação e segurança,
qualidade e regularidade (inciso IX).
 Promoção da eficiência e sustentabilidade econômica (inciso VII), com
consideração à capacidade de pagamento dos usuários.
Os objetivos setoriais específicos ao gerenciamento dos serviços de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são os seguintes:
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 Instituir a regulação e a fiscalização do sistema de saneamento básico;
 Promover a coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos gerados pelas

populações urbana e rural;
 Buscar alternativas tecnológicas, econômicas e sociais para as questões de
coleta e destinação dos resíduos sólidos;
 Estimular a adoção de medidas de controle e gestão dos resíduos sólidos
com características diversas aos urbanos/domiciliares;
 Fomentar a realização das atividades necessárias para a melhoria da
qualidade de vida das comunidades em vulnerabilidade social;
 Promover atividades de educação sanitária e ambiental;
 Produzir dados/informações sobre os resíduos sólidos;
 Criar instâncias de participação e controle social para o planejamento,
acompanhamento e avaliação da política e das ações em saneamento
básico.

5.3. DIRETRIZES E PARÂMETROS EMBASADORES
A gestão municipal do saneamento básico é compreendida pelo
planejamento, prestação de serviços, regulação, fiscalização, participação e
controle social, conforme a Lei Federal nº 11.445/2007. Nestes termos, a
elaboração de políticas e planos municipais de saneamento básico se
caracterizam como instrumentos centrais da gestão dos serviços. O Plano
Municipal de Saneamento Básico configura-se ferramenta estratégica de
planejamento e gestão, com vistas a alcançar melhorias nas condições sanitárias
e ambientais, com reflexos diretos na melhoria da qualidade de vida da
população.
Para que um cenário otimista possa ser vislumbrado, é necessário o
estabelecimento de diretrizes norteadoras para um prognóstico de ações e
programas. No que tange aos resíduos sólidos, as diretrizes que conduziram o
presente estudo se encontram elencadas na sequência.

Promover ações de gestão dos resíduos sólidos com base em princípios
sociais.

Promover a prestação de serviços com produtividade e qualidade.

Aplicar recursos financeiros de modo a promover o desenvolvimento
sustentável, a eficiência e eficácia.

Adotar indicadores e parâmetros ambientais, sanitários, epidemiológicos e
socioeconômicos para o planejamento, a execução e a avaliação das ações

Buscar a adoção de tecnologias apropriadas à gestão de cada tipologia de
resíduo;

Apoiar as iniciativas de organizações e sociedade civil na proteção e
controle ambiental.

Garantir meios adequados para o atendimento da população rural na
prestação dos serviços relativos aos resíduos sólidos

Respeitar as legislações relacionadas à proteção ambiental e à saúde
pública no planejamento e na execução de ações e em obras e serviços,
cabendo aos órgãos e às entidades por elas responsáveis, seu licenciamento,
sua fiscalização e seu controle nos termos de sua competência legal.
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O plano de ações deve ser embasado nas deficiências apontadas junto ao
diagnóstico, conforme arroladas no Quadro, e realizadas de forma articulada com
as demais políticas existentes.
Quadro 06: Elementos norteadores do prognóstico de resíduos sólidos
Planejamento e Organização:
Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico
Alimentação do Sistema de Informações
Comunicação entre os setores
Regulação e fiscalização:
Designação de entidade reguladora e fiscalizadora
Elaboração de normas regulatórias
Prestação dos serviços:
Reavaliação das ações de responsabilidade do gerador em
todo o ciclo de vida
Reavaliação das alternativas tecnológicas, econômicas e
sociais utilizadas na prestação dos serviços
Controle social:
Educação ambiental
Promoção do acesso à informação
Cabe dar destaque ao estudo intitulado Panorama do Saneamento Básico
no Brasil – Visão Estratégica para o Futuro do Saneamento Básico no Brasil
(Brasil, 2011), que descreve o planejamento baseado em um cenário futuro
desejável, sendo este utilizado na proposta do Plano Nacional de Saneamento
Básico (Plansab) e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Justifica-se, desta
maneira, nem sempre se prender à projeções quantitativas para realização do
planejamento, até porque o município não possui um banco de dados fidedignos
para embasar estas equações.
Ademais, o conhecimento das ferramentas legais que possuem interface
com a temática tratada é fundamental para a proposição de uma política
municipal eficiente, em consonância com as tendências federal e estaduais, mas
também com as peculiaridades das condições municipais. Deste modo, cada item
abordado, será alicerçado nas prescrições jurídicas pertinentes.

5.4. PROJEÇÃO DE POPULAÇÃO E TAX A DE GERAÇÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
A quantificação dos resíduos sólidos urbanos gerados pela população desde
o início do contrato de prestação de serviços pela empresa CONE SUL Soluções
Ambientais LTDA. apresenta-se através da

Tabela .
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Tabela 06: Quantificação dos resíduos sólidos urbanos gerados pela
população
Peso Resíduo (tonelada)
2014
2015
2016
2017
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

264,84
212,46
244,76
234,94
245,81
250,37
263,56
252,30
217,04
213,63
176,74
247,38

210,24
155,56
226,26
250,34
191,54
259,46
326,50
260,72
262,22
279,66
206,60
241,86

283,84
220,98
250,54
217,06
225,18
203,82
239,41
257,43
235,37
209,24
232,9
261,92

239,99
220,52
269,34
221,43
275,56
269,61
231,03
278,37

A média da população urbana para os anos de 2014 à 2016 foi
contabilizada em 15.982 indivíduos, a partir da estimativa de população
apresentada no início deste documento. Considerando que a geração de resíduos
neste período equiparou-se a uma média per capita diária de 0,49 kg de
resíduos, dispomos da seguinte configuração para a projeção quanto da geração
dos resíduos (Tabela 07). A geração per capita do indivíduo candelariense, neste
sentido, está dentro da média nacional per capita que remete a valores entre 0,3
e 0,6 kg de resíduos por dia. Cabe destacar se estes dados sofreram influencia
prévia dos catadores de materiais recicláveis, não sendo possível, deste modo,
precisar tal geração per capita.
Tabela 07: Projeção da geração dos resíduos sólidos urbanos
ANO
2018
2019
2020 (IMEDIATO)
2021
2022
2023
2024
2025
(CURTO
PRAZO)
2026

POP.
URBANA
16.144
16.198
16.253
16.308
16.363
16.418
16.473
16.529
16.585

PROJEÇÃO DA
PROJEÇÃO DA
GERAÇÃO DE
GERAÇÃO DE RESÍDUOS
RESÍDUOS (ton/ano)
(ton/mês)
2.847,80
237,32
2.857,33
238,11
2.867,03
238,92
2.876,73
239,73
2.886,43
240,54
2.896,14
241,35
2.905,84
242,15
2.915,72
2.925,59

242,98
243,80
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2029
PRAZO)

2037
PRAZO)

2027
2028
(MÉDIO
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
(LONGO
2038
2039
2040

16.641
16.697

2.935,47
2.945,35

244,62
245,45

16.753
16.809
16.866
16.923
16.980
17.037
17.095
17.152

2.955,23
2.965,11
2.975,16
2.985,22
2.995,27
3.005,33
3.015,56
3.025,61

246,27
247,09
247,93
248,77
249,61
250,44
251,30
252,13

17.210
17.268
17.326
17.385

3.035,84
3.046,08
3.056,31
3.066,71

252,99
253,84
254,69
255,56

Cabe salientar que se trata de uma projeção, sendo que os valores podem
ser influenciados conforme a situação econômica da população, conforme o grau
de interferência dos catadores de materiais recicláveis, dentre distintos fatores.
No que remete à população rural, não há inventários quanto à geração dos
resíduos. Todavia, considerando o crescimento populacional negativo e o
recolhimento mensal de recicláveis limitado a 23 toneladas/mês, conforme
consta no contrato 154/2014 (e aditivos posteriores), manteve-se este valor de
23 toneladas/mês como geração dos recicláveis no decorrer dos anos.
A partir das prospecções apresentadas, a Tabela expõe a estimativa de
geração dos resíduos sólidos urbanos para a categoria dos recicláveis, dos
orgânicos e dos rejeitos. Ressalta-se que:
a) A estimativa de recicláveis remete ao percentual dos resíduos recicláveis
da coleta na zona urbana (equivalente a 45% do total, conforme
gravimetria), somado aos recicláveis da coleta na zona rural (equivalente a
23 toneladas/mês).
b) O percentual de recicláveis na coleta da zona urbana sofreu interferência
pelos catadores de materiais recicláveis, de modo que sua alíquota é ainda
superior do que a auferida em gravimetria.
c) A coleta na zona rural não é monitorada através da pesagem e envio de
relatórios, tomando-se como base o valor de 23 toneladas/mês estimada
no contrato de prestação de serviços.
d) O valor da geração per capita dos resíduos sólidos da zona urbana foram
embasados na média dos relatórios de pesagem enviados pela prestadora
de serviços CONE SUL Soluções Ambientais. Cabe ressaltar que não foram
identificadas balança de pesagem ou controle de entrada dos caminhões
na área de transbordo, o que pode comprometer tal estimativa.
e) A estimativa de orgânicos remete ao equivalente de 35% do material
proveniente da coleta na zona urbana. Não serão considerados os
orgânicos da zona rural, uma vez que esta população possui locais em
características adequadas para disposição no solo.
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f) A estimativa de rejeitos remete à soma do percentual dos rejeitos
provenientes da coleta na zona urbana (equivalente a 20% do total,
conforme gravimetria), somado aos rejeitos estimados para a zona rural.
g) Atualmente não há recolhimento dos rejeitos na zona rural, de modo que
seu destino final supostamente é a queimada ou o aterro. Prevendo a
universalização dos serviços, estimou-se a geração de rejeitos utilizando o
coeficiente de 2,9 kgper capita, equivalente a geração mensal de rejeitos
na área urbana.
Tabela 08: Projeção da geração dos resíduos sól idos

ANO
2018
2019
2020 (IMEDIATO)
2021
2022
2023
2024
2025 (CURTO PRAZO)
2026
2027
2028
2029 (MÉDIO PRAZO)
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037 (LONGO PRAZO)
2038
2039
2040

PROJEÇÃO DA
GERAÇÃO DE
RECICLÁVEIS
(ton/mês)
129,79
130,15
130,51
130,88
131,24
131,61
131,97
132,34
132,71
133,08
133,45
133,82
134,19
134,57
134,95
135,32
135,70
136,08
136,46
136,84
137,23
137,61
138,00

PROJEÇÃO DA
GERAÇÃO DE
ORGÂNICOS
(ton/mês)
83,06
83,34
83,62
83,90
84,19
84,47
84,75
85,04
85,33
85,62
85,91
86,19
86,48
86,78
87,07
87,36
87,66
87,95
88,25
88,55
88,84
89,14
89,45

PROJEÇÃO DA
GERAÇÃO DE
REJEITOS (ton/mês)
89,03
89,07
89,12
89,16
89,21
89,26
89,31
89,36
89,41
89,46
89,51
89,56
89,62
89,67
89,73
89,78
89,84
89,90
89,96
90,02
90,08
90,14
90,20

Conforme o Plano Nacional de Saneamento Básico, o atendimento
adequado da coleta é: coleta direta, na área urbana, com frequência diária ou
em dias alternados e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e
coleta direta ou indireta, na área rural, e destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos. A não ser que haja um aumento na área urbanizada, o
custo da coleta de RSU permanece estável ou reduzirá, uma vez que a produção
deve ser minimizada com a melhoria da efetividade dos programas de coleta
seletiva dos resíduos recicláveis.
No que remete aos resíduos do serviço de saúde, o município não possui
Plano Municipal de Saneamento Básico

93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
um controle da quantidade diária de resíduos gerados, sabe-se apenas que é
contratado o recolhimento de 120 litros mensais. Com base em uma densidade
de 0,3 kg/litros e uma geração de 0,0012 kg/mês per capita, a projeção da
geração dos resíduos dos serviços de saúde do estabelecimento público
encontra-se apresentado na Tabela .
Tabela 09: Projeção da geração dos resíduos do serviço de saúde
público

ANO
2018
2019
2020 (IMEDIATO)
2021
2022
2023
2024
2025
(CURTO
PRAZO)
2026
2027
2028
2029
(MÉDIO
PRAZO)
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
(LONGO
PRAZO)
2038
2039
2040

POPULAÇÃO
TOTAL
30.306
30.323
30.340
30.357
30.374
30.391
30.408
30.425
30.442
30.460
30.477
30.494
30.511
30.528
30.545
30.562
30.579
30.596
30.613
30.631
30.648
30.665
30.682

PROJEÇÃO DA
PROJEÇÃO DA GERAÇÃO
GERAÇÃO DOS
DOS RESÍDUOS DO
RESÍDUOS DO SERVIÇO
SERVIÇO DE SAÚDE
DE SAÚDE (litros/mês)
(kg/mês)
120,07
120,13
120,20
120,27
120,34
120,40
120,47

36,02
36,04
36,06
36,08
36,10
36,12
36,14

120,54
120,61
120,68
120,74

36,16
36,18
36,20
36,22

120,81
120,88
120,95
121,01
121,08
121,15
121,22
121,28

36,24
36,26
36,28
36,30
36,32
36,34
36,36
36,39

121,35
121,42
121,49
121,56

36,41
36,43
36,45
36,47

Na projeção apresentada supra, não foram contabilizados os resíduos
provenientes dos estabelecimentos particulares/privados, visto que cada gerador
é responsável pela destinação dos seus resíduos. Devido suas características
demandarem a esterilização (ou seja, tirar a característica de patogenicidade,
transformando em um resíduo Classe II, para então, ser tratado/destinado como
tal), atualmente, todos os resíduos do serviço de saúde são encaminhados para
empresas alocadas fora da sede municipal. Deste modo, a projeção da geração
total destes resíduos teria pouca utilidade. O que é importante é que sejam
produzidos relatórios para quantificar com exatidão os resíduos do serviço de
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saúde administrados pela administração municipal.
A construção civil, por sua vez, é reconhecida como uma das mais
importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social, e, por outro
lado, comporta-se como geradora de grandes volumes. A estimativa da geração
de resíduos da construção civil para os cenários futuros, em toneladas, teve
como base o índice de 35% sobre o total de resíduos sólidos urbanos,
recomendado pela literatura na ausência de dados acerca. Neste caso, projetouse a geração de RCC de forma constante, considerando a projeção populacional
do município (Tabela ). Ou seja, desconsideraram-se as eventuais oscilações que
poderão ocorrer no mercado da construção civil. Já a estimativa do volume
considerou a relação 2 toneladas para 1 m³, tendo em vista uns resíduos mistos,
com tijolo furado, gesso, isopor, madeira. Esta estimativa teve como base a
densidade do concreto que é de 3 toneladas/m³.
Tabela 10: Projeção da geração dos resíduos da construção civil

ANO
2018
2019
2020 (IMEDIATO)
2021
2022
2023
2024
2025
(CURTO
PRAZO)
2026
2027
2028
2029
(MÉDIO
PRAZO)
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
(LONGO
PRAZO)
2038
2039
2040

POP.
URBANA

PROJEÇÃO DA
GERAÇÃO DE
RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
(ton/mês)

PROJEÇÃO DA
GERAÇÃO DE
RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
(m³/mês)

16.144
16.198
16.253
16.308
16.363
16.418
16.473

320,38
321,45
322,54
323,63
324,72
325,82
326,91

160,19
160,72
161,27
161,82
162,36
162,91
163,45

16.529
16.585
16.641
16.697

328,02
329,13
330,24
331,35

164,01
164,56
165,12
165,68

16.753
16.809
16.866
16.923
16.980
17.037
17.095
17.152

332,46
333,57
334,71
335,84
336,97
338,10
339,25
340,38

166,23
166,79
167,35
167,92
168,48
169,05
169,63
170,19

17.210
17.268
17.326
17.385

341,53
342,68
343,83
345,00

170,77
171,34
171,92
172,50
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Devido aos grandes volumes gerados, é praticamente inviável transportar
tais resíduos para plantas instaladas em outros municípios. Assim, é
recomendado que todo o resíduo da construção civil seja transformado,
administrado e utilizado no próprio município.

5.5. TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
5.5.1. Coleta e Transporte
Atualmente, o município de Candelária não possui coleta seletiva para os
resíduos sólidos urbanos, de modo que o material coletado é disposto em aterro
sanitário, exceto os intermediados por catadores antes da coleta pública.
A maneira como os resíduos são coletados e segregados determina as
opções de tratamento que podem ser utilizadas na sequência. Determina
também, de modo particular, se métodos como reciclagem de materiais,
tratamento biológico ou tratamento térmico são econômica e ambientalmente
viáveis.
A separação na origem e a forma de coleta podem definir se um
determinado resíduo terá ou não mercado para a reciclagem. A coleta é também
o ponto de interface entre geradores de resíduos e gerentes do sistema de
gerenciamento.Conforme afirmam McDougalletal. (2001), tal relação deve ser
cuidadosamente conduzida para assegurar a eficiência do sistema. O gerador
necessita que seu resíduo seja coletado com um mínimo de inconveniência,
enquanto que o coletor necessita receber o resíduo de forma compatível com o
método de tratamento planejado.
Do ponto de vista do gerador, a coleta dos resíduos misturados
provavelmente seja o método mais conveniente em relação às necessidades de
tempo e de espaço. Este método limitará, entretanto, as opções subsequentes
de tratamento.Os métodos de coleta são normalmente divididos em entrega
voluntária e coleta porta-a-porta. Os sistemas de entrega voluntária são aqueles
em que o gerador conduz os seus resíduos para um ou mais pontos de coleta
pré-estabelecidos.
No Brasil tais pontos são geralmente denominados de pontos de entrega
voluntária (PEVs), sendo frequentemente utilizados para a coleta dos resíduos
recicláveis.Sistemas chamados de porta-a-porta ou de coleta junto ao meio-fio
são aqueles em que o gerador disponibiliza os resíduos à coleta em pequenos
contêineres ou apenas embalados em sacos plásticos em frente à residência. Na
verdade, ambos os sistemas são apenas as duas extremidades de uma variedade
de métodos de coleta, constituindo-se em variável a distância que o gerador
deve transportar seus resíduos até o ponto de coleta.
Por motivos de economia, quando há grandes distâncias a percorrer até os
pontos de destino (aterro ou unidade de tratamento), passa a ser indicada a
implantação de estações de transferência ou transbordo.Segundo D’Almeida e
Vilhena (2000) é recomendado o uso de estações de transferência, a partir das
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seguintes distâncias a serem percorridas da coleta até o destino:

a) mais de 6 km para pequenos coletores
convencionais do tipo carroceria ou caçamba;

e

caminhões

b) a partir dos 25 km para caminhões compactadores.
As estações de transferência ou transbordo são instalações intermediárias,
onde os resíduos dos veículos coletores são transferidos geralmente para
equipamentos de transporte maiores (capacidade de 40 m³ a 60 m³) que os
conduzem para o local de destino final (D’Almeida e Vilhena, 2000). Embora
não utilizados no Brasil, o transporte fluvial por barcaças e o transporte
ferroviário também são opções viáveis para transferir os resíduos, entretanto esta
metodologia não se aplica ao município de Candelária.
O município se utiliza de área de transbordo, na sede da própria empresa
que recolhe os resíduos sólidos urbanos. Juntamente com os resíduos de demais
municípios, são acondicionados em conteiners, visando, então, a disposição final
em aterro sanitário.
5.5.2. Triagem centralizada
A triagem é uma parte importante do ciclo de vida dos RSU. Resíduos
sólidos quase sempre são apresentados misturados, e os resíduos domiciliares
encontram-se entre os mais heterogêneos em termos de composição.Na entrada
do sistema, a triagem representa o primeiro estágio de muitos processos de
tratamento, e, em alguns casos, a triagem também pode ocorrer na saída (como
é o caso da separação de metais das cinzas em um processo de incineração).
De acordo com McDougall et al. (2001), os dois tipos de triagem em
unidades centralizadas mais utilizadas são a triagem manual e a triagem
mecanizada.
A separação manual desde uma esteira de catação é a técnica de triagem
mais simples e mais utilizada. A triagem manual dos resíduos seletivos em
esteiras normalmente retira os resíduos recuperáveis e preserva remanescentes
na esteira: os rejeitos. A triagem dos resíduos domiciliares da coleta
convencional, além de remover os resíduos recicláveis, deve também remover os
rejeitos.A separação mecanizada é feita com equipamento específico, de alto
custo e com eficiência não tão adequada.
5.5.3. Tratamento biológico
Tratamento biológico pode ser utilizado para tratar tanto a fração orgânica
putrescível, como o papel não reciclável dos resíduos urbanos. Os processos
biológicos, que utilizam microrganismos naturalmente existentes para decompor
a fração biodegradável dos resíduos podem ser classificados em dois tipos –
aeróbio e anaeróbio – existindo dois principais tipos de tratamentos:
compostagem (aeróbia) e biogaseificação (anaeróbia).
Microrganismos aeróbios requerem oxigênio molecular como aceptor
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externo de elétrons em seu metabolismo, o que resulta em rápidas taxas de
crescimento bacteriano e produção celular. Metabolismos anaeróbios ocorrem em
ausência de oxigênio, não envolvendo aceptor externo de elétrons. Sendo menos
efetivos que os processos aeróbios e resultam em menores taxas de crescimento
bacteriano e menorprodução de novas células.
Bidone e Povinelli (1999) definem compostagem como um processo
biológico aeróbio e controlado, no qual ocorre transformação de resíduos
orgânicos em material estabilizado, com propriedades e características
completamente diferentes do material que lhes deu origem. A compostagem,
como processo debioxidação aeróbia exotérmica de um substrato sólido orgânico
heterogêneo, caracteriza-se pela produção de dióxido de carbono, água,
liberação de compostos minerais e formação de matéria orgânica estável.
O composto orgânico pode vir a ser um insumo agrícola, de odor
agradável, fácil de manipular e livre de organismos patogênicos (Reis, 2005). A
biodegradação anaeróbia ocorre em ausência de oxigênio e na presença de
microrganismos anaeróbios. O resultado é a estabilização parcial da matéria
orgânica, tendo como produtos metabólicos biogás (principalmente o metano e o
gás carbônico) e o húmus (De Baere, 2003).
Reichert (2005) apresenta levantamento bibliográfico das principais
tecnologias de digestão anaeróbia de resíduos sólidos em aplicação, em especial
na Europa.
Os principais benefícios advindos da compostagem são as reduções da
massa de resíduos, da geração de gases (incluindo gases de odor fétido) e da
carga orgânica dos líquidos lixiviados nos aterros, a eliminação dos patógenos e
das sementes de ervas daninhas, e a produção de um composto orgânico com
excelentes propriedades para a agricultura.
Um processo de compostagem pode ser desenvolvido a partir de projetos
de educação ambiental, envolvendo escolas.
Os processos descritos podem ser empregados para pré-tratamento dos
resíduos orgânicos, previamente à sua disposição em aterro sanitário, ou como
forma de valorização de subprodutos. O quadro abaixo compara os processos de
compostagem (aeróbia) e biogaseificação (anaeróbia):
Quadro 07: Tratamento dos resíduos orgânicos

Pré-tratamento

Objetivos do
tratamento biol ógi co

Compostagem

Redução de
volume

- 60% da MO em base úmida é
decomposta;
- aproximadamente 50% de
redução em massa dos resíduos
putrescíveis;
- Perda de água por evaporação;
- Umidade do composto final, de
30 a 40%.

Estabilização

- Relação C/N do composto: 15/1.

98Plano Municipal de Saneamento Básico

Biogasei ficação
- 75% da MO em base seca é
decomposta;
- aproximadamente 50% de
redução em massa dos resíduos
putrescíveis;
- Perda de água por prensagem;
- Umidade do composto final, de
25 a 45%.
- Relação C/N do material
digerido: 12/1.
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Objetivos do
tratamento biol ógi co

Esterilização

Valoração

Produção de
biogás

Produção de
composto

Compostagem

Biogasei ficação

- Processo opera a 30-35°C
(mesofílico) por 3 semanas,
- Processo opera a 60-65°C
necessitando compostagem
(termofílico) por várias semanas, o
Posterior;
que elimina patógenos e
- Com fornecimento de calor,
viabilidade de sementes daninhas.
pode operar a 55-60°C
(termofílico) eliminando
patógenos.
- Produz biogás (CH4), 120 Nm³/t
- Não produz biogás (CH4)
de RSO (6-8 kWh/m³ é o poder
calorífico do biogás).
- Produz material orgânico
- Produz material orgânico
parcialmente estabilizado, que
estabilizado (o composto):
necessita passar por processo de
excelente condicionador de solos,
compostagem e maturação
para utilização em solo agrícola
(aeróbios) para obtenção de
e/ou jardinagem e paisagismo.
produto final de qualidade.
Fonte: Reichert (2013), a partir de McDougall et al. (2001)

Uma diretiva da Comunidade Europeia (EUROPA, 1999) estabelece que,
desde 2001, os países membros não mais podem dispor em aterros resíduos que
não tenham sofrido tratamento preliminar. Além disso, escalona a porcentagem
de resíduos biodegradáveis que podem ser dispostos, chegando a um limite
máximo de 35% esse ano (2016) em relação aos que eram dispostos em aterros
em 1995.
Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal n° 12.305/2010)
prevê a maximização da recuperação dos resíduos e a disposição final em aterro,
preferencialmente, apenas dos rejeitos.De forma complementar, a Resolução
CONAMA n. 481, de 3 de outubro de 2017 vem a nortear a priorização pela
compostagem dos resíduos orgânicos.
Ou seja, as diretrizes mencionadas encontram-se dispostas no sentido de
recuperar os resíduos que possuem formas de aproveitamento, evitando ao
máximo a disposição em aterros sanitários.
5.5.4. Aterro sanitário
Aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos
no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os
impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para
confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume
permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada
de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário, conforme normas da ABNT,
mais especificamente a NBR 8419/1992.
Qualquer que seja o sistema de gerenciamento integrado de resíduos
sólidos implantado em uma localidade – mesmo que detenha as mais modernas
formas de tratamento e de reciclagem dos resíduos, ainda que inclua a
incineração – deverá dispor do atendimento de um aterro sanitário, porque se
encontram presentes rejeitos que não podem ser reciclados, seja por falta de
tecnologia ou por questões do mercado.
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Atualmente, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, antes do
encaminhamento dos resíduos ao aterro sanitário, deve-se verificar se existe
possibilidade de minimizar sua geração, de reutilizá-los, de reciclá-los, ou de
tratá-los, visando a prolongar a vida útil dos aterros e torná-los
empreendimentos sustentáveis ao longo dos anos.
Assim, deveriam seguir para aterros apenas os rejeitos, resíduos que não
mais podem ser recuperados sob nenhuma forma, ou ainda aqueles que não
apresentam reciclabilidade, em função de questões de mercado.
5.5.5. Reciclagem de materiais
Reciclagem é definida como conversão de resíduos sólidos em matériasprimas, retornando ao ciclo produtivo, a partir do próprio processo produtivo (na
indústria ou no comércio), ou a partir dos resíduos domiciliares (reciclagem pósconsumo, modalidade aqui considerada). O termo reciclagem é usualmente
adotado para o processamento de resíduos como papel/papelão, plásticos, vidro
e metais – aqui será o significado adotado –, embora os processos biológicos
também sejam uma forma de reciclagem (biogênica).
Materiais destinados à reciclagem cruzam a fronteira do sistema de
manejo de resíduos sólidos ao sair como materiais secundários segregados das
centrais de triagem, plantas de tratamento biológico, incineradores ou estações
de transferência, entrando, então, na indústria de transformação ou de
reciclagem direcionada a cada material específico. No entanto, para fins de
avaliação dos sistemas de gerenciamento de resíduos urbanos, objetivando
maximizar a reciclagem mássica e energética, as etapas anteriores, de coleta e
triagem são fundamentais para garantia de qualidade dos materiais a serem
reciclados, garantindo desta forma a continuidade de mercado para os materiais
reciclados.
5.5.6. Logística Reversa
A logística reversa é apresentada na Política Nacional de Resíduos Sólidos
como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e
a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento,
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada. A implementação da logística reversa deverá ser
realizada de forma prioritária, inicialmente para seis tipos de resíduos:
agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleo
lubrificante, seus resíduos em embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de
sódio, de mercúrio e de luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus
componentes.
Muito utilizado na área rural, tornou-se o principal resíduo perigoso, com
grande utilização na agricultura. A Lei Federal nº 12.305/2010, dispõe da
obrigatoriedade de estruturar e programar a logística reversa dos agrotóxicos,
seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após
o uso, constitua resíduo perigoso observado as regras de gerenciamento de
resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas do Sisnama, do
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SNVS, do Suasa, ou em normas técnicas. Ainda, o decreto que regulamenta esta
lei estabelece ao sistema de logística reversa de agrotóxicos seguir o disposto na
Lei Federal nº 7.802/1989, e Decreto Federal nº 4.074/2002.
As pilhas e baterias são regulamentadas pela Resolução CONAMA
257/1999. Apresentam-se em várias dimensões, desde os dispositivos de porte
pequeno até as baterias automotivas. Estes produtos ao serem descartados junto
ao resíduo comum, podem causar danos ao meio ambiente e riscos à saúde
pública, devido a presença de metais pesados. As substâncias tóxicas que
compõem as pilhas e baterias, quando dispostas inadequadamente, podem
atingir e contaminar solos, água, e chegar ao organismo humano por meio da
ingestão de água ou alimentos contaminados, inalação ou contato dérmico. Os
metais pesados, por serem bioacumulativos, podem se depositar no organismo
vindo a afetar funções orgânicas.
Quanto aos pneumáticos, são grandes responsáveis pela disseminação de
vetores, como mosquitos e moscas, os pneus usados são muitas vezes jogados
em lugares a céu aberto, tornando-se um grave problema para os gestores
municipais. A Resolução CONAMA nº 416/2009dispõe sobre a prevenção à
degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação
ambientalmente adequada.
Os óleos lubrificantes são produzidos diretamente a partir do refino de
petróleo (óleos lubrificantes básicos minerais) ou através de reações químicas a
partir de produtos geralmente extraídos do petróleo (óleos lubrificantes básicos
sintéticos). São utilizados em automóveis, ônibus, caminhões, motos, trens,
aviões, barcos, e num grande número de equipamentos motorizados como
colheitadeiras, tratores e motosserras, para lubrificação, em especial dos motores
para seu funcionamento. A troca de óleo lubrificante em veículos é um ato
comum, mas, poucas pessoas sabem dos riscos para o ambiente e para a saúde
humana que o gerenciamento inadequado do óleo usado pode causar. Este
resíduo, classificado como perigoso, está dentre os resíduos obrigados a
programar a logística reversa. A Resolução CONAMA nº 362/2005 dispõe sobre o
recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou
contaminado.
As lâmpadas fluorescentes (de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista) são
conhecidas pelo seu uso econômico e tempo de vida útil mais longo,
contribuindo para minimização da geração de resíduos. Porém, tem alto
potencial poluidor, sendo classificadas como resíduo perigoso e sujeitas à
logística reversa obrigatória, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Por isso, são necessárias políticas de gerenciamento destes resíduos, a fim de
evitar a contaminação ambiental e impacto na saúde da população em geral. As
lâmpadas fluorescentes podem ser de formato tubular ou compacto, bastante
utilizadas nos domicílios, comércio, indústria e iluminação pública. Exclui-se
desta logística, as lâmpadas incandescentes de filamento metálico que não
possuem mercúrio, cujo processo final consiste na separação dos componentes
(vidro e metais), podendo ser encaminhados às indústrias de beneficiamento.
Os produtos elétricos, eletrônicos e seus componentes, incluídos na
logística reversa, compreendem equipamentos de pequeno e grande porte,
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dispositivos de informática, som vídeo, telefonia, brinquedos eletrônicos,
equipamentos da linha branca (como geladeiras, lavadoras, fogões), ferros de
passar, secadores, ventiladores, exaustores, eletrodomésticos em geral,
televisores, celulares, computadores (a unidade central de processamento
propriamente dita e todos seus periféricos como impressoras, monitores,
teclados, mouses, etc.), e equipamentos dotados de controle ou acionamento
eletrônicos. Os equipamentos eletroeletrônicos contêm sódio, mercúrio, ferro,
cobre, vidro, cerâmica, chumbo, sílica, arsênico, cromo hexavalente, retardantes
de chama bromados e halogenados, clorofluorcarboneto, bifenilaspolicloradas e
cloreto de polivinila, por exemplo. Também são considerados como resíduos
Classe I. Há atualmente no Brasil empresas especializadas em reciclar esse
resíduo.
5.5.7. Tratamento térmico
Os sistemas térmicos inserem-se como alternativa para destinação final
dos resíduos, evitando a disposição final dos resíduos e outros materiais em
aterros sanitários. Ao encontro disso, cessa a responsabilidade sobre o resíduo
gerado ao passo que transforma o material. É um instrumento de alto risco de
investimento por não existir comprovação da sua eficiência nas emissões
geradas, tendo em vista que não existem plantas em operação.
Neste contexto, a autoclavagem de resíduo sólido Classe I e II é uma das
opções
disponibilizadas
no
mercado.
Denominado
sistema
SEARON(searomtech.eco.br/solucoes.html), a tecnologia consiste em coletar e
tratar simultaneamente a todos os resíduos mecanicamente, transformando os
resíduos processados em matéria prima. A proposta designa que a água extraída
do processo é totalmente tratada, sendo reaproveitada parcialmente através da
pulverização na atmosfera do líquido excedente. Como já mencionado acerca do
risco de investimento, é uma tecnologia nova e a empresa ainda não possui
nenhum sistema em operação.
O processo de pirólise, por sua vez, realiza a decomposição termoquímica,
obtida ao aquecer os resíduos sólidos a temperaturas entre 400 e 900°C, na
ausência de oxigênio, por um período de 40 minutos a 1 hora. Assim, transforma
a matéria sólida em:
 Uma mistura líquida (bio-óleo): é um líquido marrom escuro, de alta
densidade. Pode ser utilizado como um substituto direto na geração de energia;
 Uma mistura gasosa (H2, CO, CO2, N2, CH4 e outros hidrocarbonetos –
denominado de GÁS DE SINTESE): é o nome dado ao gás volátil criado na
câmara de pirólise. Syngas é inflamável, utilizado no processo de aquecimento e
em turbinas para geração de energia;
 Uma certa quantidade de matéria sólida caracterizada por cinzas e carbono
fixo: os inertes não apresentam risco ao meio ambiente e, podem ser
reutilizadas na fabricação de cimento ou misturado ao asfalto.
Dentre os resíduos no qual é possível destinar à uma planta de pirólise, estão
pneus, madeira, resíduo de óleo, tinta, lodo de ETE e ETA, resíduos biológico,
solo contaminado, plástico e resíduo hospitalar.
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O reator pirolítico possui três etapas específicas:

Secagem: onde os resíduos que irão alimentar o reator, sofrem secagem
propriamente dita, nesta zona as temperaturas estão na ordem dos 100º a
150ºC;

Pirólise: onde ocorrerão as reações de volatização, oxidação e fusão. As
temperaturas nesta fase variam de 400º a 800º C.

Resfriamento: nesta fase os resíduos gerados pelo processo são coletados
no final do processo (carvão, cinzas e escória).
A proposta do reator de pirólise consiste numa câmara selada, aquecida
indiretamente com queimadores de baixas emissões, sendo projetado para que
nenhum gás seja liberado para a atmosfera. As únicas emissões gasosas geradas,
são originadas da queima do próprio Syngas e, portanto, não são capazes de
gerar gases tóxicos, vapores ácidos e elementos cancerígenos, pois o processo
ocorre na ausência de oxigênio. Por estas razões, as emissões da Unidade de
Transformação de Resíduos Sólidos em Gás de Síntese são comparáveis às
emissões de um grupo gerador ou de uma caldeira que utilize gás natural. Os
dados operacionais estão dispostos na Tabela.
Tabela 11: Dados operacionais do sistema de pirólise
Operação baseada nos dados de resíduos sólidos
urbanos:
Capacidade de 8 toneladas/dia
Densidade de 0,6 toneladas/m³
Operando 264 dias/ano
Umidade de 45 a 50%
Eficiência de tratamento:
2.112 toneladas/ano (3.520 m³/ano)
Produtos gerados:
Cinzas: 10 % - 15 % ( 1,2 TPD)
Produção Óleo: 35 – 45% (3,6 TPD)
SYNGAS: 40 – 55% (3,2 TPD)
Pode-se citar 3 empresas que detêm a tecnologia no Brasil, sendo a Delta
Bravo

(http://www.deltabravoreciclagem.com),

a

Ecotech

(www.ecotechambiental.com.br) e a Serrafina (www.serrafina.com.br).

5.6. ALTERNATIVAS E CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PARA
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
5.6.1.

Planejamento

e

Organização

dos

Serviços

relacionados
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Saneamento Básico
Para nortear as ações da promoção do saneamento básico, a Lei do
Saneamento define quatro funções básicas para a gestão: o planejamento, a
prestação dos serviços, a regulação e a fiscalização. Ainda, prevê que essas
funções devam atender ao princípio fundamental do controle social, garantindo à
sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação, relacionados aos
serviços públicos de saneamento básico. Destas, somente a função de
planejamento é indelegável. Isso significa dizer que tanto a prestação dos
serviços, quanto a regulação e fiscalização, podem ser repassadas a outros
atores, reafirmando a responsabilidade do município frente à organização e
prestação dos serviços públicos de interesse local, seja de modo direto, sob
regime de concessão ou permissão, ou via acordo de cooperação e contrato de
programa. Esta responsabilidade é destacada na Constituição Federal e na Lei
Federal nº 11.445/07.
Com relação à função de planejamento, a Lei do Saneamento destaca
claramente a responsabilidade dos municípios na formulação da Política
Municipal de Saneamento Básico. A lei ainda prevê a elaboração dos Planos de
Saneamento Básico para cada município, os quais devem ser compreendidos
como uma ferramenta estratégica de planejamento para regulamentação dos
serviços de saneamento básico, para o embasamento da tomada de decisões
técnicas dos gestores quanto a este assunto. É imprescindível que o Plano
Municipal de Saneamento seja revisado sempre que necessário, observando
o prazo limitado em quatro anos e, antecedendo o Plano Plurianual, de
modo a possibilitar que este último abarque as demandas prognosticadas no
Plano de Saneamento.
O planejamento, neste sentido, remete à identificação, qualificação,
quantificação, organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas,
por meio das quais o serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição
de forma adequada. O instrumento que materializa o planejamento é o Plano
Municipal de Saneamento Básico. Deste modo, as Comissões de Coordenação e
Ex ecução devem se comunicar continuamente sobre as disposições do
respectivo Plano em contraposição de mudanças diagnosticadas, cenários
alterados, leis sancionadas, recursos financeiros disponibilizados, dentre
outros aspectos. Para tal, além da criação das respectivas Comissões
(Decreto Ex ecutivo n. 507/2010), deve haver a nomeação oficial dos
responsáveis por cada setor, garantindo a participação e mobilização de
todos os envolvidos. O controle social neste processo é garantido pelo
Decreto Ex ecutivo que cria os comitês de coordenação e ex ecução do Plano,
quando inclui representantes da sociedade civil à comissão de coordenação:
Art. 2º. O Comitê de Coordenação será responsável pela orientação,
assessoramento ao poder executivo, coordenação e acompanhamento da
elaboração da política e do Plano e composto por representantes com
função dirigente das seguintes instituições:
(...)
IV – 06 (seis) representantes da Sociedade Civil e respectivos suplentes,
dos seguintes segmentos:
a) 02 (dois) representantes dos Movimentos populares com atuação em
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habitação, ou saneamento, ou meio ambiente, ou recursos hídricos, ou
desenvolvimento urbano dentre outros de interesse local, sendo: 01
(um) representante da Associação de Moradores do Bairro Ewaldo Prass;
01 (um) representante da Associação de Moradores do Bairro Marilene.
b) 02 (dois) representantes dos Movimentos Sindicais, sendo: 01 (um)
representante do Sindicato Rural de Candelária; 01 (um) representante
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Candelária.
c) 01 (um) representante dos segmentos empresariais: ACIC
d) 01 (um) representante de Organizações Não Governamentais com
atuação local: YbityCaray. (DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 507,
de 26 de novembro de 2010)

A formulação de políticas e planos é fortemente influenciada por fatores
políticos, sociais, econômicos, culturais, dentre outros. A última década,
especialmente, fez emergir tanto visões de mundo, quanto saberes que
compõem os pressupostos sob os quais, hoje, o planejamento das ações pode se
sustentar. Tais pressupostos dão origem a princípios, os quais vinculam-se à
noção de saneamento como um direito social, como um serviço de interesse
local, como uma medida de promoção à saúde e de proteção ambiental, como
uma ação de infraestrutura que promove o desenvolvimento urbano e a
habitação salubre e, ainda, como meta social de responsabilidade do Estado, que
pressupõe a universalidade , a equidade , a integralidade, a intersetorialidade, a
qualidade e regularidade da prestação de serviços, a transparência das ações, a
participação e o controle social.
Uma vez que os serviços de saneamento são de interesse local e o poder
público local tem a competência para organizá-los e prestá-los, o município é o
titular do serviço. Assim, este estudo parte do pressuposto de que o município
tem autonomia e competência constitucional sobre a gestão dos serviços de
saneamento, no âmbito de seu território, respeitando as condições gerais
estabelecidas na legislação nacional sobre o assunto. As competências do
município quanto aos serviços de saneamento básico, de acordo com as
premissas do artigo 9º da Lei Federal nº 11.445/07, são destacadas a seguir:
estabelecer mecanismos de controle social.
estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o
Sistema Nacional de Informações em Saneamento.
intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da
entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos
contratuais.
elaborar os planos de saneamento básico.
prestar os serviços diretamente ou autorizar a sua delegação.
definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os
procedimentos de sua atuação.
adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde
pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para
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abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade
da água.
fixar os direitos e os deveres dos usuários.
No que tange ao planejamento e organização dos serviços com foco nestas
premissas, o estabelecimento de informações sobre os serviços prestados é
essencial ao embasamento de tomadas de decisões. Atualmente, não há a
disposição um banco de dados constando informações sobre a cadeia do
saneamento básico, que permitam a util ização em cálculos de indicadores.
Na ausência destes elementos, não há como avaliar quantitativamente os
distintos segmentos. De encontro a isso, as projeções realizadas se
utilizaram de dados literários e médias nacionais, que não replicam com
fidelidade a realidade l ocal.
Para a execução racional e organizada das ações de planejamento, uma
estratégia é a organização de um Sistema Municipal de Informações sobre
Saneamento Básico, composto por instrumentos básicos de gestão e um
conjunto de agentes institucionais que, no âmbito das respectivas competências,
atribuições, prerrogativas e funções, integram-se de modo articulado e
cooperativo para a formulação das políticas, definição de estratégias, execução e
avaliação das ações de saneamento. Como principal instrumento do Sistema
Municipal de I nformações sobre Saneamento Básico, ter -se-ia o
licenciamento ambiental .
Como forma de possibilitar a alimentação do banco de dados, todos os
empreendimentos do município devem ser licenciados, visando a rastreabilidade
dos resíduos gerados como forma de ratificação da responsabilidade do gerador.
Todavia, um conjunto de agentes deve agir concomitante, no sentido de buscar
informações sobre os resíduos de atividades que não são passíveis de
licenciamento ambiental, a exemplo de algumas atividades agrícolas e
estabelecimentos comerciais.
5.6.2. Modelo de Regulação dos Serviços relacionados ao Saneamento
Básico
Conforme estabelecido no Decreto nº 6.017/2007, a regulação envolve
todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize determinado
serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impactos
socioambientais, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua
oferta ou prestação e fixação, além da revisão do valor de tarifas e outros preços
públicos. A regulação cabe ao titular dos serviços, ou seja, o município, que
pode realizá-la diretamente ou delegá-la à entidade de outro ente federativo.
Nesse caso, a delegação só pode ser feita a uma entidade reguladora constituída
especificamente para esse fim, dentro dos limites do respectivo estado, devendo
ser explicitada a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem
desempenhadas pelas partes envolvidas (art. 8º e art. 23, § 1º, da Lei nº
11.445/07). A entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços é a responsável
pela verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos
prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e
contratuais (art. 20).
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Nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico, estão
incluídas a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos
contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios (art. 25, §
2º). O desenho regulatório é considerado o instrumento basilar para se garantir
eficiência e eficácia à atividade reguladora e serve como modelo para análise do
atendimento das entidades reguladoras aos princípios da regulação. Destacam-se
a independência da entidade reguladora, a garantia dos mandatos de seus
dirigentes, a capacidade técnica, as decisões tomadas por órgãos colegiados e a
participação social. São instrumentos do exercício da participação social na
regulação a realização de audiências e consultas públicas, a constituição de
ouvidorias e o funcionamento efetivo dos conselhos.
A regulação da prestação de serviços públicos deve atender principalmente
os seguintes objetivos, apresentados na Figura .
Figura 26: Objetivos da regulação

Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços.

Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico

Garantir o cumprimento das condições e m,etas estabelecidas

Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos, como a modalidade tarifária.
Fonte: Adaptado da Lei Federal nº 11.445/07
Nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico, estão
incluídas a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos
contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. Os modelos
de regulação que podem ser utilizados são: a regulação por entes estaduais, por
entes municipais e por consórcios de regulação.No Quadro 08 são apresentadas
as vantagens e desvantagens de cada modelo.
Quadro 08: Vantagens e desvantagens dos modelos de regulação
Modelo
Regulação Estadual

Vantagens
Desvantagens
Redução dos custos da O distanciamento
entes
estaduais
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regulação;
Existência
de
órgão
colegiado de dirigentes;
Vencimentos compatíveis
para o quadro técnico;

Regulação Municipal

Consórcio de regulação

relação
ao
serviço
público e aos usuários
acarreta a necessidade de
previsão de mecanismos
mais
eficientes
para
garantir a eficiência e
celeridade da regulação,
bem como o acesso à
regulação
pela
sociedade.

Troca
de
expertise
adquirida
entre
os
serviços
públicos
regulados.
Proximidade
com
o A falta de escala e de
serviço público;
escopo pode conduzir à
inviabilidade
da
Facilidade de fiscalização regulação;
constante;
Baixos salários levam à
Participação dos usuários baixa qualidade técnica
no controle social.
da
atividade
de
regulação.
Apresenta a vantagem A forma de escolha do
dos modelos anteriores;
quadro dirigente e do
processo de decisões,
Minimiza a desvantagem que
poderá
gerar
dos modelos anteriores.
conflitos
de
caráter
político;
A
insegurança
da
continuidade
do
consórcio
quando
da
ocorrência de mudanças
de governo, em razão de
seu caráter pactuado.

Fonte: Brasil (2011d)
Considerando a realidade institucional, econômico-financeira e política do
município e considerando a forma consolidada de estabelecimento do consórcio
de municípios da qual Candelária integra, entende-se pela formalização de um
consórcio de regulação. O bom relacionamento entre os municípios da
região, as dificuldades financeiras enfrentadas por todos e a ausência de
entidade reguladora para os serviços de saneamento básico nestes, motivam
o direcionamento para um modelo de regulação consorciada.
5.6.3. Model o de Fiscalização dos Serviços relacionados ao Saneamento
Básico
O ato de fiscalizar está vinculado ao controle do processo, permitindo que,
ao longo da operação do sistema, seja possível ajustar eventuais falhas e corrigir
rumos tanto da prestação, quanto da regulação dos serviços. A fiscalização,
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segundo o Decreto nº 6.017/07, refere-se às atividades de acompanhamento,
monitoramento, controle e avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva
ou potencial, do serviço público.
Assim como a regulação, a fiscalização cabe ao titular dos serviços que
pode realizá-la diretamente ou delegá-la à entidade de outro ente federado (art.
8 da Lei nº 11.445/07). A mesma lei ainda define que o “serviço adequado é o
que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”, e
que “a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e
das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do
serviço” (art. 6).
Nestes termos o titular pode delegar esta função ao Conselho Municipal;
ao ente ou órgão regulador municipal ou estadual; ou ao consórcio, por
exemplo. Tendo em vista a maior proximidade com a realidade local, o
Conselho Municipal de Saneamento, criado pela Lei Municipal n. 676, de 14
de setembro de 2011, teria melhor atuação. Todavia, trata-se de um
conselho consultivo. Nestes termos, teria a necessidade de transformá-lo
em um conselho deliberativo, assim como, trazer uma representação mais
significativa da sociedade civil junto à formação de suas representações.
5.6.4. Modelo de Prestação dos Serviços relacionados aos Resíduos Sólidos
A prestação de serviço público envolve a execução de toda e qualquer
atividade ou obra com o objetivo de permitir o acesso a um serviço público em
estrita conformidade com o estabelecido no planejamento e na regulação,
devendo atender aos princípios fundamentais da Lei do Saneamento Básico.
A prestação dos serviços de saneamento básico é competência do
município, podendo exercer essa função diretamente ou delegá-la a outro ente.
Delegar, neste sentido, remete a transferir poder, função, competência a outrem,
que passa a poder representar e agir em nome de quem transferiu esse poder,
função, competência.
No caso do município de Candelária decidir delegar a prestação dos serviços
a outro ente que não integre a sua administração, deverá promover a celebração
de contrato de programa se o delegatário for ente público ou estatal; ou contrato
de concessão, precedida de licitação, no caso de empresa privada.
A prestação dos serviços em todos os segmentos dos resíduos sólidos será
detalhada na sequência, entretanto, cabe destacar que deverá haver audiência
ou consulta pública sobre o edital, no caso de licitação, e também sobre a
minuta do contrato entre titular e prestador de serviço (inciso I V, do art. 11
da Lei 11.445/07). Existem três formas de prestação dos serviços de
saneamento básico: a prestação direta, a prestação indireta (mediante delegação
por meio de concessão, permissão ou autorização) e a gestão associada,
conforme mostra aFigura 2.

Plano Municipal de Saneamento Básico

109

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA

Figura 27: Formas de prestação de serviço público admitidas pela
Constituição Federal
PRESTAÇÃO DIRETA
PELO TITULAR

Centralizada

Decentralizada
(outorga)

PRESTAÇÃO
INDIRETA VIA
DELEGAÇÃO

PRESTAÇÃO VIA
GESTÃO
ASSOCIADA

Concessão,
Permissão,
Autorização

Contrato de
Programa

Régie Direta (não
possui segregação
contábil)

Autarquia

Empresas Estatais

Convênio
Cooperação

Régie Indireta
(possui segregação
contábil)

Empresa Pública

Empresas Privadas

Consórcio Público

Sociedade de
Economia

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2007)
Nos termos do fluxograma supra, o município pode prestar diretamente os
serviços de saneamento básico, via administração central ou descentralizada,
sendo esta por meio de autarquia, sociedade de economia (fundação) ou
empresa pública. Pode, ainda, delegar a prestação a terceiros por meio de
licitação pública e contrato de concessão (empresa estatal ou privada), o que
caracteriza a prestação indireta. Os contratos de concessão com empresa estatal
ou privada devem atender, além da legislação e regulação do titular, às normas
gerais da Lei Federal nº 8.987/1995, que dispõem sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos, sempre precedida de licitação
pública, que se processa conforme a Lei Federal nº 8.666/1993. Outra opção é
realizar a gestão associada dos serviços com outros municípios – com ou sem
participação do governo estadual – via convênio de cooperação ou consórcio
público, conforme a Lei Federal nº 11.107/05 e o Decreto Federal nº
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6.017/2007, que a regulamenta. A gestão associada, conforme estabelece a Lei
Federal nº 11.107/2005, é uma associação voluntária de entes da federação, e
sua formalização ocorre por meio de convênio de cooperação ou de consórcio
público.
5.6.4.1. Tendência na Prestação dos Serviços relacionados aos Recicláveis
A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, cuja
atividade profissional é reconhecida pelo Ministérios do Trabalho e Emprego
desde 2002, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contribui
para o aumento da vida útil dos aterros sanitários e para a diminuição da
demanda por recursos naturais, na medida em que abastece as indústrias
recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias
produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem.
A PNRS atribui destaque à importância dos catadores na gestão integrada
dos resíduos sólidos, estabelecendo como alguns de seus princípios o
“reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de
cidadania” e a “responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”.
Além disso, a PNRS incentiva a criação e o desenvolvimento de
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis e define que sua participação nos sistemas de coleta
seletiva e de logística reversa deverá ser priorizada. A esse respeito, destaca-se a
Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
básico, na qual estabelece a contratação de cooperativas e associações de
catadores de materiais recicláveis, por parte do titular dos serviços públicos
de l impeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dispensável de l icitação.
O material reciclável corresponde a aprox imadamente 45% dos
resíduos sólidos urbanos de Candelária, lembrando que este dado foi
averiguado após a retirada parte dos recicláveis da coleta pública pelos
catadores. Somados a este valor, incluem -se, também, os recicláveis da
área rural.
Deste modo, é importante o fomento ao fortalecimento da organização
produtiva dos catadores em cooperativas e associações no município de
Candelária, caracterizando como um passo fundamental para ampliar o
leque de atuação desta categoria profissional na implementação da PNRS
junto ao municí pio, em especial na cadeia produtiva da reciclagem. Para
tal, a coleta seletiva solidária deverá ser implementada, juntamente com
atividades de educação e conscientização da população. A iniciativa traduz-se
em oportunidades de geração de renda e de negócios, dentre os quais, a
comercialização em rede, a prestação de serviços, a logística reversa e a
verticalização da produção. Deverão ser trabalhados os princípios de autogestão,
de economia solidária e de oportunidades de trabalho, exercendo articulação e
integração entre ações de cunho social, ambiental e de ordem econômica como
forma de alavancagem e sustentabilidade do grupo.
O Quadro

expõe os principais marcos legais de iniciativa do governo
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federal, correlato à atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
na gestão integrada dos resíduos sólidos.

Quadro 09: Marco l egal federal
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006
Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora,
e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis, e dá outras providências.
Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21
de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de
11 de maio de 1978; e dá outras providências.
Essa Lei alterou o inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, tornando dispensável a licitação “na contratação da coleta,
processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou
reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por
associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de
baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais
recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas,
ambientais e de saúde pública”.
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010
Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e dá outras providências.
Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010
Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 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.
Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010
Institui o Programa Pró-Catador, 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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5.6.4.2. Tendência na Prestação dos Serviços relacionados aos Orgânicos
Os resíduos orgânicos representam aproximadamente 35% dos resíduos
sólidos urbanos gerados no município de Candelária, atualmente sendo
dispostos em aterro sanitário. Este montante ainda é somado aos sedimentos
minerais da varrição e ao material orgânico das podas.
Ao encontro, a Resolução CONAMA n. 481 de 03 de outubro de 2017, que
estabelece critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade
ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos, dispõe sobre a
priorização no aproveitamento dos resíduos orgânicos, complementarmente
à Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Tendo em vista a necessidade continuada deste serviço, é indicado que a
disposição e o tratamento dos resíduossejamrealizadospelo próprio detentor dos
serviços, ou seja, a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.
Caberia a este órgão a aquisição de área, a construção da estrutura necessária, a
implantação de equipamentos suplementares à operação e um funcionário para
executar/gerenciar/administrar a operação e receber/fiscalizar os caminhões na
descarga do material. A compostagem natural, indicada para esta realidade por
se limitar em um processamento inferior a 100 toneladas por dia, consiste na
disposição dos resíduos em leiras, em pátio impermeabilizado, com aeração por
reviramento das leiras, preferencialmente com auxílio de maquinas revolvedoras.
A iniciativa via consórcio se inviabiliza devido aos custos com transporte do
material até a área de compostagem, por parte de municípios mais distantes.
Tendo em vista que se trata de um material degradável, o seu armazenamento
temporário nestes municípios é igualmente impraticável.
5.6.4.3. Tendência na Prestação dos Serviços relacionados à Coleta e à
Disposição dos Rejeitos
Os rejeitos, que correspondem a 20% dos resíduos sólidos urbanos, são
dispostos, juntamente com os recicláveis e orgânicos, em aterro sanitário. Os
altos custos praticados atualmente nesta cadeia dos resíduos sólidos urbanos
demandam alternativas para viabilizar e readequar ambientalmente os serviços.
Além disso, é necessário incluir a coleta de rejeitos da área rural, que
atualmente é inexistente.
Assim, a otimização seria norteada pela contratação, via licitação, de
empresa para coletar concomitantemente os orgânicos e rejeitos, com frequência
diária e em acondicionamentos distintos, como exemplificado pela Figura.
Plano Municipal de Saneamento Básico

113

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA

Figura 28: Ex emplificação de caminhão para coleta de rejeitos e
orgânicos

Como objeto do contrato, incluir-se-ia a utilização de caminhão auto
descarga com braço oscilante e disponibilização de contêiner extra para
armazenamento temporário de rejeitos na planta, além do transporte e
disposição até o aterro sanitário de Minas do Leão.
Neste sentido, o material orgânico seria disposto nas leiras de
compostagem e o rejeito, disposto em contêiner para transbordo, com alocação
na gleba de compostagem.
Desta maneira, a administração pública, através da Secretaria Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e Pesca deverá implantar uma rampa para descarga
dos rejeitos, em pavilhão impermeabilizado e coberto (Figura ).
Figura 29: Contêiner para transbordo em área coberta

Como remete a uma quantidade menor de resíduos a serem recolhidos, a
fiscalização visual do material disposto para coleta é aplicável. Desta maneira,
indica-se que o projeto básico inclua o reporte e o não recolhimento de
materiais que contenham características adversas aos rejeitos, como lâmpadas,
baterias, medicamentos, recicláveis, etc., caso visualizado no trabalho de rotina.
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5.6.4.4. Cenário da disposição final em aterro sanitário
Os aterros sanitários de maior proximidade de Candelária, localizam-se em
Minas do Leão e Santa Maria, ambas administradas pela Companhia
Riograndense de Valorização de Resíduos Ltda (CRVR). A Tabela expõe o
comparativo de preços praticados por ambas as plantas.
Tabela 12: Comparativo de preços para disposição final de resíduos
sólidos urbanos
Tipo: RSU - Resíduos Sólidos Urbanos
Central de Tratamento de Resíduos:
Santa Maria
Minas do Leão

Vigência
01.01.2017
31.12.2017
Preço (R$) / Tonelada
107,50
95,00

à

A distância a ser percorrida até cada uma das plantas se iguala em
aproximadamente 120 km, todavia, no percurso à Santa Maria não há pedágios e
o percurso à Minas do Leão dispõe de 1 praça de pedágio com cobrança
bidirecional. A Tabela traz uma simulação de valores envolvidos, de acordo com
a tipologia de transporte adotado, tendo por base a disposição de 90,15
toneladas mensais de rejeitos, prospectadas para o ano de 2039.
Tabela 13: Comparativo de custos para transporte de rejeitos
Tipo
transporte

de Eixos

Capacidade

Tabela
SINDICAM
(ida e volta)

Truck

3

Até 12,5 ton

Carreta simples

5

Carreta trucada

6

> 12,5 até 27
ton
974,18
> 27 até 30 ton
974,18

680,78

Pedágio
12,40
24,80
20,70
41,40
24,90
49,80

Nº
viagens
x

2= 8

x

2= 4

x

2= 3

Utilizando como base os valores de transporte tabelados pelo SINDICAM, a
Tabela expõe um comparativo de custos para disposição final dos rejeitos no
aterro de Minas do Leão e de Santa Maria.
Tabela 14: Comparativo de valores para disposição de rejeitos em
Minas do Leão e Santa Maria

Truck
Carreta
simples
Carreta
trucada

Custo mensal com disposição final
Minas do Leão
Aterro
Pedágio Transporte
8564,25
198,4
5446,24
8564,25
165,6
3896,72
8564,25
149,4
2922,54

em aterro sanitário
TOTAL
14208,89
12626,57
11636,19

Aterro
9691,13
9691,13
9691,13

Santa Maria
Pedágio Transporte
0,00
5446,24
0,00
3896,72
0,00
2922,54

TOTAL
15137,37
13587,85
12613,67
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A análise comparativa direciona para a disposição final dos rejeitos no
aterro sanitário de Minas do Leão, com transporte em carreta trucada
trabalhando em capacidade máxima. Destaca-se que não estão incluídos
impostos, inflação e lucro do serviço.
5.6.4.5. Tendência na Prestação dos Serviços relacionados aos resíduos
especiais
Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu
regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, destacam-se a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística
reversa.
Nos termos da PNRS, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos é o "conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei."
A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da
responsabilidade compartilhado pelo ciclo de vida dos produtos. A PNRS define a
logística reversa como um "instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada. ”
Nos termos citados, a logística reversa vem como uma solução para
evitar a contratação de serviços do recolhimento e disposição final de
muitos resíduos, entre eles, pneumáticos, medicamentos e blisters, lâmpadas,
pilhas e baterias, tintas, óleos. Desta maneira, o licenciamento ambiental das
atividades deve ser conduzido no sentido de mapear/inventariar toda a
cadeia dos resíduos, através da cobrança não apenas de relatórios, mas de
documentos, como notas fiscais e certificados, em todo o ciclo percorrido
pelos resíduos, até sua disposição final.
Ainda, todas as licitações de compra de materiais devem primar pela
pratica da logística reversa (quando couber) por parte das empresas que
participarem do certame. Assim, o art. 12 da Lei 8666/93, dispõe:
“Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços
serão considerados principalmente os seguintes requisitos:
I - segurança;
II - funcionalidade e adequação ao interesse público;
III - economia na execução, conservação e operação;
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e
matérias-primas existentes no local para execução, conservação e
operação;
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V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da
durabilidade da obra ou do serviço;
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho
adequadas;
VII - impacto ambiental .”

Verifica-se que o impacto ambiental é requisito a ser observados nas
licitações, o que denota que existe incentivo para aqueles que realizam suas
atividades respeitando as normas ambientais. A lei estimula os concorrentes a
estarem cumprindo suas obrigações de respeito ao meio ambiente, uma vez que
este foi inserido no mesmo patamar de seriedade que a segurança e economia.
Deste modo, Freitas (2010, p. 94-95) conclui que:
“(...) cláusulas de proteção ambiental nas licitações constituem mais
uma forma preventiva de proteção ambiental. O importante, agora, é
que a administração leve sempre em consideração o impacto ambiental,
como manda o art.12, inc. VII,da Lei 8.666/93, e que, no âmbito federal,
se edite lei específica sobre o assunto, tal qual estão fazendo alguns
Estados”.

Na prática, cumpre observar que a lei deposita nos participantes do
certame licitatório o cumprimento das normas ambientais com o mesmo rigor da
exigência de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
5.6.4.6. Tendência na Prestação dos Serviços relacionados à varrição urbana
As rotas de varrição estão programadas conforme mapa disponibilizado na
etapa do diagnóstico, incluindo regiões importantes da cidade, no sentido de
aglomeração de pessoas, como hospitais, supermercados, postos de saúde,
prefeitura municipal. Todavia, indica-se, ainda, a inclusão de parte das ruas 20
de Setembro (entre a rua 7 de Setembro e a rua Frederico Gewher) e Frederico
Gewher (entre a rua 20 de Setembro e a avenida Marechal Deodoro da Fonseca),
tendo em visto que nesta região localizam-se o ginásio municipal de esportes, a
câmara municipal de vereadores e uma clínica oftalmológica com muitos
atendimentos a pessoas de outras localidades (por este motivo, tem-se pessoas
aguardando, circulando e consumindo produtos por tempo considerável nesta
localidade e arredores).
Sugere-se também incluir parte da rua 7 de Setembro (entre a rua 20 de
Setembro e a avenida Marechal Deodoro da Fonseca), visto que nesta porção
está localizado o portão de acesso ao ginásio de esportes da Instituição de
Ensino Concórdia onde são realizadas competições e atos festivos. Finalmente,
seria interessante incluir parte do quarteirão limitado pelas ruas 7 de setembro,
20 de Setembro, 15 de Novembro e 24 de Maio em frequência eventual, uma
vez que é o local designado corriqueiramente para a instalação de circos e
parques de diversão.
5.6.5.

Cenário da gestão dos resíduos para disposição final em planta de
pirólise

Conforme já mencionado, o investimento em uma planta de pirólise ainda
é de alto risco por não existir outras plantas em operação para acompanhar a sua
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eficiência em termos de emissões ao meio ambiente. Todavia, algumas
iniciativas estão ocorrendo, de modo que em breve ter-se-á esta tecnologia
implantada no Estado do Rio Grande do Sul, possibilitando a averiguação das
lacunas. Destaca-se ainda que, caso comprovada a eficiência ambiental, os
valores de venda desta tecnologia tendem a aumentar drasticamente em
comparação aos aplicados na planilha de custos da sequência.
Retomando os resíduos no qual é possível destinar à uma planta de pirólise,
cita-se pneus, madeira, resíduo de óleo, tinta, lodo de ETE e ETA, resíduos
biológico, solo contaminado, plástico e resíduo hospitalar. Deste modo, a
iniciativa viria como uma solução para os rejeitos e grande parte dos resíduos
especiais gerados no município, inclusive através de estabelecimentos privados.
Quanto ao licenciamento ambiental de uma planta de pirólise, a diretriz
técnica para o licenciamento de tecnologias de processamento de resíduos
sólidos, DT FEPAM nº. 01/2015, dispõe:
1ª) Proceder no licenciamento ambiental como unidades de processos industriais,
contemplando as etapas de licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e
licença de operação (LO);
2ª) Enquadrar a atividade para o licenciamento ambiental:
3122,10- Processamento de Resíduo Industrial Classe I;
3122,20- Processamento de Resíduo Industrial Classe II-A;
3122,30- Processamento de Resíduo Industrial Classe II-B;
3541,70- Outra forma de destinação de RSU com aterro;
3541,71- Outra forma de destinação de RSU sem aterro.

3ª) Observar o disposto nos seguintes artigos da PNRS:
Art. 9º – parágrafo 1º - “poderão ser utilizadas tecnologias visando à
recuperação energética dos resíduos sólidos, desde que tenha sido
comprovada sua viabilidade técnica e ambiental”;
Artigo 37 - “a instalação e o funcionamento de empreendimento que
opere com resíduos perigosos, só podem ser autorizados ou licenciados
pelas autoridades competentes se comprovar, capacidade técnica e
econômica;
Artigo 40 - “no licenciamento ambiental de atividades que operem com
resíduos perigosos, o órgão licenciador poderá exigir a contratação de
seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente
ou à saúde pública”.

Como tratar-se de tecnologia não difundida no Brasil ou que segundo
avaliação da equipe multidisciplinar nomeada pela FEPAM para análise,
persistirem questões a serem comprovadas operacionalmente, haverá a
necessidade de desenvolvimento de um projeto piloto. Sendo este o
enquadramento, a FEPAM deverá emitir uma Autorização para implantação do
projeto piloto, devendo, posteriormente, serem encaminhados os ensaios e
estudos solicitados na Autorização a ser emitida. Então, o empreendedor deverá
buscar a parceria de uma Unidade de Pesquisa, para a realização dos estudos e
ensaios a serem solicitados pela FEPAM, objetivando a comprovação da
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viabilidade operacional da tecnologia proposta (UNIVATES, UNISINOS, PUC,
UNISC,...).
As condições e restrições a serem estabelecidas pela FEPAM, na concessão
da Autorização, serão fixadas em função do projeto solicitado, sendo o prazo de
validade não superior a 01 ano de efetiva operação da tecnologia, devendo
contemplar no mínimo:
- Caracterização físico-química do resíduo a ser processado
- Descrição do projeto piloto e plano operacional
(concepção, capacidade, acondicionamento do resíduo e
produtos derivados do processamento, temperaturas
envolvidas, controle de emissões atmosféricas, de efluentes
líquidos e resíduos gerados, entre outros), com a devida ART
do profissional responsável;
- Documentação que comprove a parceria com as unidades
de destino;
- Documentação da parceria firmada com a Unidade de
Pesquisa.
A concessão da referida Autorização deverá ser objeto de comunicação
prévia a Promotoria de Justiça da Comarca do Município onde será implantado o
projeto e, findado o prazo legal concedido na Autorização, deverá ser
protocolado na FEPAM “Relatório Técnico” conclusivo, referendado pela unidade
de pesquisa, com as respectivas ART dos profissionais responsáveis pelos laudos
produzidos. Os resultados satisfatórios do projeto piloto, não pressupõe
licenciamento prévio concedido, devendo ser protocolada uma nova solicitação
de licença prévia, para a capacidade plena a ser requerida, seguindo as etapas
decorrentes para o licenciamento da atividade. No caso do licenciamento de
atividade que implicará no processamento de resíduos perigosos, será observado
o disposto na Resolução CONAMA nº 001/1986 (EIA/RIMA, audiência pública,
etc.). Ainda, deverá ser apresentado um atestado de certificação do produto
produzido, a partir do processamento do resíduo (quando couber), emitido pelo
órgão regulamentador competente, para venda no mercado.
Finalmente, no caso de resultados insatisfatórios do projeto piloto, o
empreendedor deverá providenciar a desmobilização da unidade piloto, com a
respectiva limpeza da área, assegurando a não existência de contaminação
ambiental.
A Tabela traz um demonstrativo financeiro dos investimentos para
implantação da planta de pirólise, considerando uma capacidade de trabalho do
equipamento com operação em batelada, de 8 toneladas por dia. Este
desempenho é adequado para atender as demandas do município de Candelária,
compreendendo os rejeitos da coleta domiciliar, os resíduos dos serviços de
saúde, pneumáticos, resíduos de óleo e tintas, dentre outros resíduos especiais,
inclusive de estabelecimentos particulares. No caso da implantação em consórcio
de municípios, é necessário realizar um diagnóstico que abranja todos os
municípios integrantes, para então, determinar a quantidade de plantas a
implantar em série. Utilizou-se como base a cotação do dólar em 23/10/2017,
equivalente a R$ 3,20. Ressalta-se que não se encontra elencada o investimento
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na aquisição de área, uma vez que possui grande flutuação de valores.

Tabela 15: Planilha de custos para implantação de planta de pirólise
DESCRIÇÃO
EQUI PAMENTOS
1. Processo Primário (peneiras, triturador,
separador magnético, esteiras de alimentação)
2. Secador Rotativo
3. Reator Pirolítico
4. Sistema de Tratamento de Gases
5. Briqueteador de Cinzas
PROJETO BASICO
6. Destilador de Óleo (5 ton/batelada)
PROJETO COMPLETO

INVESTIMENTO FOB
U$
70.000,00

R$*
223.790,00

25.000,00
120.000,00
90.000,00
79.500,00
384.500,00

79.925,00
383.640,00
287.730,00
254.161,50
1.229.246,50

110.000,00
494.500,00

351.670,00
1.580.916,50

CUSTOS DE TRANSPORTE E I MPOSTOS
VALOR FOB
494.500,00
FRETE MARITIMO( Nº Containers → 2 x 40´ FR, 46.000,00
6 x 40´ HQ e 2 x 20 HC)
SEGURO (5%)
24.725,00
CIF RIO GRANDE
565.225,00
Impostos (40%)
Marinha Mercante (25% FRETE MARITIMO)
Capatazia
Liberação de BL
Manifesto
Heandling
Armazenagem(1,5% Valor com Impostos)
Registro do siscarga
Comissão de despachante
Frete Rodoviário
Guinchos
INVESTIMENTO TOTAL EQUIPAMENTOS

791.315,00
11.500,00
4.000,00
150,00
140,00
3.500,00
11.869,73
70,00
3.969,00
5.000,00
2.500,00
834.013,73

1.580.916,50
147.062,00
79.045,83
1.807.024,33
2.529.834,06
36.765,50
12.788,00
479,55
447,58
11.189,50
37.947,51
223,79
12.688,89
15.985,00
7.992,50
2.666.341,88

A pirólise é a alternativa que poderá possibilitar o tratamento de uma
distinta gama de resíduos, inclusive resíduos classe I, e ainda viabilizar a
destinação, sob tarifação, dos resíduos de estabelecimentos particulares. Com
esta tecnologia o município teria seu próprio tratamento, não ficando refém do
mercado de destinação de resíduos e, garantindo o final da vida útil do material.
Co
m base nas informações apresentadas na Tabela
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Tabela , existe viabilidade financeira para a implantação do sistema de pirólise.
Com as premissas assumidas, o mesmo se mostra sustentável, porém teria de
ser avaliada a capacidade de endividamento do consórcio como um todo.
A viabilidade ambiental remete a um processo bastante demorado, que
deve respeitar a DT 01/2015 da FEPAM, demandando cautela devido a falta de
conhecimento quanto a tecnologia e sua eficiência. A operação sujeita-se ao
indeferimento do processo caso ao final do “período de teste” não seja
comprovada a eficiência de tratamento e padrão de efluentes e produtos
tratados. O empreendimento ainda fica sujeito à elaboração de EIA/RIMA no
licenciamento definitivo, ficando dependente da decisão popular.
Como próximos passos, indica-se monitorar a evolução de sistemas de
Pirolise que estão em fase de implantação no estado e planejar para 2021 a
viabilidade de implantação com base nos resultados dos sistemas em operação.
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Tabela 16: Estudo de viabilidade econômica do projeto de pirólise

Prazo Avali ação - 60 meses
Período de Operação
HORAS POR DIA
DIAS POR MÊS

9
22
QUANTIDAD
E

CUSTO
UNI TARIO
(R$)

(+) Receita Operacionais
(R$)
Óleo Diesel(18% - ton/dia)
Tratamento Resíduo (ton)

(-) Despesa Operacional
Mão de Obra + Encargos
(Operadores)
ResponsávelTécnico(Engenheir
o Químico)
Energia Elétrica (kWh)
Despesas Administrativas
Custo de Manutenção
Cinzas(ton/dia - 15%)

1,44

2.150,00

8

250,00

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

1.345.344,0
0

1.428.451,2
0

1.516.980,9
6

1.611.305,7
8

1.711.824,91

817.344,00

858.211,20

901.121,76

946.177,85

993.486,74

528.000,00

570.240,00

615.859,20

665.127,94

718.338,17

499.677,60
3

3.600,00

1

5.000,00

105

0,42

-

1.500,00

-

3.200,00

1,2

470,00

387.306,84

418.327,20

451.868,92

488.140,21

129.600,00

139.968,00

151.165,44

163.258,68

176.319,37

60.000,00

64.800,00

69.984,00

75.582,72

81.629,34

104.781,60

120.498,84

128.933,76

137.959,12

147.616,26

18.000,00

19.800,00

21.780,00

23.958,00

26.353,80

38.400,00

42.240,00

46.464,00

51.110,40

56.221,44

148.896,00

160.807,68

173.672,29

187.566,08

202.571,36
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(-) I mpostos
-3.577.676,88

(=) Resultado Operacional

1.098.653,7
6

1.159.436,8
7

1.223.684,7
0

1.098.653,7
6

1.159.436,8
7

1.223.684,7
0

-592.212,36

567.224,51

1.790.909,2
1

3.577.676,88
2.666.341,88
91.335,00
180.000,00
640.000,00

(-) I nvestimento(R$)
Equipamentos
Instalação
Projeto Técnico e Ambiental
Prédio - 800 m²

2.732.010,4
8 1.041.144,36
2.732.010,4
8 1.690.866,12

(=) Flux o de Caix a
(=) Flux o de Caix a
Descontado
VPL (VALOR PRESENTE
LÍ QUI DO)
TI R (TAX A DE INTERNA DE
RETORNO)

845.666,40 1.041.144,36

R$ 71.755,84
14,3%
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6.

PROGNÓSTICO E OBJETIVOS PARA O SISTEMA DE
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

6.1. OBJETIVOS
O eixo temático de drenagem pluvial tem como objetivo principal primar
pela universalização do acesso aos serviços e pela promoção da efetividade das
ações, através da execução de obras e serviços, bem como pela realização de
uma gestão eficiente e eficaz para a garantia da função social.
A Lei Federal nº 11.445/07 elenca uma série de princípios básicos, dos
quais, correlacionados com o diagnóstico previamente elaborado, nortearam a
proposição dos objetivos específicos em drenagem pluvial. São os princípios da
Lei Federal de Saneamento Básico:
 Universalização do acesso do serviço de saneamento básico com

integralidade das ações (incisos I e II); e segurança qualidade e regularidade
(inciso XI).
 Promoção da saúde pública (incisos III e IV), segurança da vida e do
patrimônio (inciso IV); e proteção do meio ambiente (inciso III).
 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano; proteção
ambiental; e interesse social (inciso VI).
 Adoção de tecnologias apropriadas às peculiaridades locais e regionais
(inciso V), com uso de soluções graduais e progressivas (inciso VIII); e
integração com gestão eficiente de recursos hídricos (inciso XII).
 Gestão de transparência, baseada em sistema de informação e segurança,
qualidade e regularidade (inciso IX).
 Promoção da eficiência e sustentabilidade econômica (inciso VII), com
consideração à capacidade de pagamento dos usuários.
Os objetivos setoriais específicos ao manejo das águas pluviais são os
seguintes:
 Instituir a regulação e a fiscalização do sistema de saneamento básico;
 Implementar medidas estruturais visando a eficiência do sistema de

interceptação, transporte e deságue das águas pluviais;
 Estabelecer medidas visando controlar o uso e ocupação do solo em áreas
sujeitas a inundações;

 Adotar medidas para reduzir e controlar o processo de impermeabilização
do solo, devido à urbanização.
 Promover a proteção e recuperação da calha, dos taludes e das matas





ciliares aos corpos hídricos;
Fomentar a realização das atividades necessárias para a melhoria da
qualidade de vida das comunidades em vulnerabilidade social;
Promover atividades de educação sanitária e ambiental;
Produzir dados/informações sobre drenagem pluvial;
Criar instâncias de participação e controle social para o planejamento,
acompanhamento e avaliação da política e das ações em saneamento
básico.
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6.2. DIRETRIZES E PARÂMETROS EMBASADORES
A gestão municipal do saneamento básico é compreendida pelo
planejamento, prestação de serviços, regulação, fiscalização, participação e
controle social, conforme a Lei Federal nº 11.445/2007. Nestes termos, a
elaboração de políticas e planos municipais de saneamento básico se
caracterizam como instrumentos centrais da gestão dos serviços. O Plano
Municipal de Saneamento Básico configura-se ferramenta estratégica de
planejamento e gestão, com vistas a alcançar melhorias nas condições sanitárias
e ambientais, com reflexos diretos na melhoria da qualidade de vida da
população.
Para que um cenário otimista possa ser vislumbrado, é necessário o
estabelecimento de diretrizes norteadoras para um prognóstico de ações e
programas. No que tange ao manejo e gestão das águas pluviais, as diretrizes
que conduziram o presente estudo se encontram elencadas na sequência.

Promover ações de gestão e manejo das águas pluviais com base em
princípios sociais.

Promover a prestação de serviços com produtividade e qualidade.

Aplicar recursos financeiros de modo a promover o desenvolvimento
sustentável, a eficiência e eficácia.

Adotar indicadores e parâmetros ambientais, sanitários, epidemiológicos e
socioeconômicos para o planejamento, a execução e a avaliação das ações

Apoiar as iniciativas de organizações e sociedade civil na proteção e
controle ambiental.

Respeitar as legislações relacionadas à proteção ambiental e à saúde
pública no planejamento e na execução de ações e em obras e serviços, cabendo
aos órgãos e às entidades por elas responsáveis, seu licenciamento, sua
fiscalização e seu controle nos termos de sua competência legal.

Planejar o uso e a ocupação do solo do município, de forma que sejam
adotadas medidas para a proteção dos ecossistemas e dos recursos hídricos.


O gerenciamento das águas da chuva que escoam no meio urbano,
objetiva minimizar riscos à população, causados por inundações, possibilitando o
desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável.
O crescimento urbano das cidades tem provocado impactos na população
e no meio ambiente, principalmente, com o aumento da frequência e magnitude
das inundações. Esses impactos são agravados pela falta de planejamento, pouco
ou nenhum controle do uso do solo, pela ocupação das áreas de risco e sistemas
de drenagem ineficientes.
Atitudes como substituição de áreas verdes por calçadas, a ampliação das
áreas de telhados, fazendo com que o volume de água escoado nas ruas
aumente de forma significativa, e o aumento no consumo de água e despejo de
esgoto agravam a situação.
Entre os principais efeitos da urbanização, estão maiores picos e vazões
máximas. A impermeabilização de uma bacia pode causar vazões até seis vezes
maiores; a falta de cobertura vegetal influencia diretamente na vazão e nas
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precipitações críticas, que ficam mais intensas e frequentes.
Os principais prejuízos da população são: perdas materiais e humanas, a
interrupção da atividade econômica das áreas inundadas, a contaminação por
doenças de veiculação hídrica e a contaminação da água pela inundação de
depósitos, ETE’s, entre outros.
A visão antiga da drenagem urbana tinha como princípios remover as
águas pluviais para jusante, através de obras, como medida estrutural para
resolver os problemas e a base de análise era somente econômica. A visão
moderna da drenagem busca a compreensão integrada do meio ambiente: social,
legal, institucional e tecnológica, visando resolver os problemas gerenciais
através de componentes políticos.
Os fundamentos da drenagem urbana moderna estão basicamente em não
transferir os impactos à jusante, evitando a ampliação de cheias naturais;
recuperando os corpos hídricos e suas margens, buscando o reequilíbrio dos
ciclos naturais e considerando a bacia hidrográfica como unidade espacial de
ação.
Para gerenciamento adequado da drenagem urbana são indispensáveis o
conhecimento da área, o seu monitoramento, o planejamento das ações visando
minimização dos impactos e, principalmente, a participação e motivação da
população envolvida. Deste modo, as ações devem ser embasadas nas
deficiências apontadas junto ao diagnóstico, conforme arroladas noQuadro , e
realizadas de forma articulada com as demais políticas existentes.
Quadro 10: Elementos norteadores do prognóstico de drenagem
pluvial
Planejamento e Organização:
Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico
Alimentação do Sistema de Informações
Comunicação entre os setores
Regulação e fiscalização:
Designação de entidade reguladora e fiscalizadora
Elaboração de normas regulatórias
Prestação dos serviços:
Padronização de parâmetros e elementos para projeto e
execução de projetos de drenagem pluvial
Qualificação e quantificação do sistema de drenagem pluvial
Revitalização das calhas de corpos hídricos e respectivas Áreas
de Preservação Permanente
Redução da geração de vazões de runoff
Controle social:
Educação ambiental
Promoção do acesso à informação
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Ademais, o conhecimento das ferramentas legais que possuem interface
com a temática tratada é fundamental para a proposição de uma política
municipal eficiente, em consonância com as tendências federal e estaduais, mas
também com as peculiaridades das condições municipais. Deste modo, cada item
abordado, será alicerçado nas prescrições jurídicas pertinentes e a análise
prospectiva abordará os diferentes problemas, de variadas tipologias, a partir da
formulação de estratégias para alcançar objetivos e diretrizes.

6.3. ALTERNATIVAS E CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PARA
GESTÃO DA DRENAGEM PLUVIAL
O planejamento é dito indelegável a outros entes, ou seja, ele sempre
será uma função de compromisso do titular da prestação de serviços. Já as
demais etapas são passíveis de delegação (art. 8º), isto é, o titular pode delegar
para outro ente a sua execução. O planejamento envolve atividades de
identificação, qualificação, quantificação, organização e orientação de todas as
ações, públicas e privadas, por meio das quais um serviço público deve ser
prestado ou colocado à disposição de forma adequada (Decreto Federal nº
6.017/07). Para tal, as ações são norteadas por meio de medidas estruturais e
medidas estruturantes.
As medidas estruturais correspondem aos tradicionais investimentos em
obras, com intervenções físicas relevantes no território, para a conformação da
infraestrutura física de manejo das águas pluviais. Essas medidas são
evidentemente necessárias para suprir o déficit de cobertura pelos serviços e
favorecer a proteção da população quanto a riscos epidemiológicos, sanitários e
patrimoniais.
As medidas estruturantes, por sua vez, são aquelas que fornecem suporte
técnico, político e gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços.
Encontram-se tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, como ações de
melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física.
Dessa forma, entende-se como uma estratégia de gerenciamento
primordial, promover o deslocamento do tradicional foco dos planejamentos
clássicos em saneamento básico, pautados somente na hegemonia de
investimentos em obras físicas, para um melhor equacionamento desses
investimentos em face das medidas estruturantes. Assim, partimos do
pressuposto de que o fortalecimento das ações em medidas estruturantes
assegurará uma crescente eficiência, efetividade e sustentação aos investimentos
em medidas estruturais.
Essa é uma decisão de planejamento fundamental e positiva, que vai ao
encontro da racionalização e economicidade do sistema. Muito provavelmente,
caso sejam cessados ou reduzidos os esforços em investimentos após atingir-se a
universalização, haverá a necessidade de imprimir esforços e recursos ainda
maiores para retornar à universalização. Trata-se de um processo contínuo de
planejamento e seu monitoramento, avaliação e revisão sistemáticos, em que a
construção do sistema não pode cessar, e deve manter-se o equilíbrio nos
investimentos. O foco deste equilíbrio está na capacidade de fazer com que a
totalização (medidas estruturais + medidas estruturantes) atinja certo patamar e
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se mantenha constante.

6.3.1. Projeção das demandas dos serviços de drenagem pluvial
A rede hidrográfica orienta uma hierarquização e a classificação da rede de
drenagem do Município. De posse de informações relativas ao sistema de
drenagem, é possível verificar a demanda/atendimento do serviço no futuro, que
depende das redes de drenagem e das áreas impermeabilizadas.
Com isso, entende-se que o crescimento da população, observado na
projeção populacional para os próximos 20 anos, poderá ampliar a
impermeabilização do solo no município de Candelária. Essa impermeabilização
gera impacto significativo sobre o escoamento superficial das águas pluviais na
bacia hidrográfica da região, o que tem como consequência direta a ocorrência
de inundações urbanas. Tal impermeabilização do solo acontece tanto pela
ocupação com edificações quanto pela pavimentação de ruas, passeios e praças
com pavimento não permeável.
Deste modo, a demanda estrutural está diretamente vinculada ao
conhecimento da atual estrutura de drenagem disponível, necessitando,
para tal, o levantamento da rede de drenagem pluvial para avaliação e
proposição das medidas necessárias. Sem esta base de dados, não há como
planejar a drenagem em termos estruturais.
Defende-se que as medidas estruturais se mantenham preponderantes até
o alcance da universalização, porém com atenção ao crescimento e
fortalecimento das medidas estruturantes, que lhe dão sustentação. Com o
alcance da universalização, as medidas estruturantes é que passam a ser
preponderantes, indicando que os aspectos de gestão do sistema devem persistir
de forma a se obter um controle e uma intervenção mais efetivos e eficazes.
Nesses estágios, as medidas estruturais praticamente estariam relacionadas às
necessidades de pequenos ajustes, operação e manutenção e ampliações dos
sistemas.
6.3.2. Modelo de Prestação dos Serviços relacionados à drenagem pluvial
Atualmente, o município de Candelária, através de sua Secretaria Municipal
de Transportes, Obras Públicas e Transito não pratica a cobrança de tarifário.A
prestação direta ainda é a melhor alternativa, sendo necessário, entretanto, a
reparação e a reorganização de alguns fatores.
Atualmente, não há informações registradas sobre o sistema de drenagem
já construído, ou seja, do patrimônio municipal em estruturas de drenagem, de
seu estado de conservação e de suas condições operacionais. É necessário não
apenas produzir informação, mas mais do que isso, registrá-las em um banco de
dados. Em decorrência, faltam políticas de recuperação e manutenção
preventivas e a previsão de recursos orçamentários, meios materiais e humanos
para desempenhá-las. Assim, a maior parte das ações de manutenção dos
sistemas é realizada em caráter corretivo.
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O precário conhecimento sobre os processos hidrológicos e o funcionamento
hidráulico dos sistemas implantados também é elencado como fator de correção.
A insuficiência de um monitoramento hidrológico, por sua vez, dificulta:
 o desenvolvimento de metodologias de dimensionamento de novos
sistemas;
 a adequada concepção e dimensionamento de soluções para os
problemas identificados;
 a avaliação de impactos ambientais decorrentes de intervenções no
sistema existente ou do desenvolvimento de novos sistemas sobre os
meios receptores;
 a análise de efetividade das medidas de controle adotadas, entre
outros.
Ainda, cabe destacar a inadequação das equipes técnicas e gerenciais
responsáveis pelos serviços de drenagem pluvial, tanto em número de
profissionais dedicados ao problema quanto em qualificação e atualização
técnica para o exercício da função. A fragilidade das equipes técnicas
responsáveis pela drenagem urbana apresenta reflexos óbvios na ineficiência da
operação em termos de planejamento, projeto e gestão integrada do sistema.
Independente da característica da administração (direta ou indireta) faz-se
necessário reorganizar a estrutura administrativa para que a drenagem urbana e
o manejo das águas pluviais adquiram um enfoque maior. Destaca-se ainda a
importância em implementar e organizar ferramentas para o planejamento e
gestão dos serviços, que atualmente está deficitário. É necessário, ainda, a
articulação e integração técnica e gerencial dos diversos componentes que
constituem os serviços de drenagem com os demais eixos do saneamento básico,
visto que a forma setorial com que está organizado é fator que tem limitado a
eficácia da gestão dos mesmos.
6.3.2.1. Cenário para autarquia municipal de drenagem pluvial
Em uma realidade administrativa conduzida pela autarquia municipal de
drenagem pluvial, a primeira mudança essencial remete a uma reforma
administrativa da estrutura organizacional. Com base em pesquisa quanto à
experiência de departamentos já consolidados, como das cidades de Porto
Alegre, Florianópolis, Curitiba e São Paulo, sugerem-se as seguintes descrições e
atribuições:

Divisão de obras e projetos: responsável pela realização dos projetos e obras
de forma direta ou terceirizada; acompanhamento e fiscalização de obras
conjuntas; sistematização das informações pluviométricas; atualização e
gerenciamento do cadastro de redes e demais elementos integrantes da
infraestrutura; realização do cadastro de usuários de esgoto misto e controle e
sistematização quanto da arrecadação tarifária.

Divisão de conservação: realização da operação e conservação dos sistemas
de drenagem, esgotamento misto e de proteção contra inundações; fiscalização
de novas ligações de esgotos mistos ou pluviais.

Unidade de apoio administrativo: realiza a gestão administrativa do órgão.
Elabora licitações e encaminha contratações.
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Assessoria de planejamento e programação: organização e sistematização
das informações e relatórios; realização da montagem e execução orçamentária;
organização dos cadastramentos para captação de recursos e processos de
solicitação de financiamentos; elaboração de estudos diversos; realização de
assessoria urbanística, essencial ao planejamento da drenagem e de novas
alternativas preventivas ou corretivas da drenagem, como a localização de bacias
de amortecimento; tratativas de parcerias com a Secretaria de Agricultura, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Econômico para realização do licenciamento de
novos empreendimentos, zelando contra o surgimento de alagamentos.

Assessoria comunitária: organização das relações comunitárias; realização e
desenvolvimento de atividades de educação ambiental.
Conforme Artigo 150 da Constituição Federal, as autarquias são imunes a
impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, vinculados às suas finalidades
essenciais ou delas decorrentes. Todavia, não são imunes às taxas e
contribuições de melhoria. Entretanto, posteriormente ao reordenamento da
estrutura organizacional será necessária a criação de uma taxa para drenagem,
com vista a remunerar os custos de operação e manutenção dos sistemas de
micro e de macrodrenagem.
Ainda, se fazem necessários à contratação de pessoal e o investimento em
máquinas, equipamentos, materiais, entre outras demandas, a fim de viabilizar a
execução dos serviços.
Quanto à viabilidade técnica e econômico-financeira da autarquia municipal
de drenagem pluvial, remetem diretamente aos seguintes fatores:

Incorporação de patrimônio próprio, ou seja, todo o investimento da
autarquia será de posse desta, tornando o município progressivamente
dependente da concessionária. Tal fato desencadeia na inviabilidade financeira
em arcar com a compra do patrimônio incorporado pela concessionária, no
decorrer da vigência do seu contrato.

Os valores não gastos com o pagamento de impostos são revertidos em
melhorias e investimentos.O fato de autarquias não visarem lucros, agrega
valores para serem convertidos em melhorias e investimentos.

Como atualmente os serviços são custeados por recursos tributários do
município, os mesmos não dispõem de fontes adicionais continuadas, a fim de
garantirem a remuneração dos custos básicos da drenagem urbana. Apenas pela
visualização quanto ao investimento inicial em patrimônio (máquinas,
equipamentos, materiais, entre outros) e posterior investimento contínuo com
manutenção do sistema, salários e benefícios dos funcionários já se identifica a
inviabilidade econômico e financeiro quanto da constituição de uma Autarquia
estritamente de Drenagem, visto que esta teria de ser autossustentável e a
repercussão seria no bolso da população através do pagamento de taxas
elevadas.
6.3.2.2. Cenário para autarquia municipal de saneamento
Inversamente a constituição de uma autarquia estritamente de drenagem,
uma autarquia de saneamento teria distintas oportunidades de se alavancar,
apesar do seu alto investimento inicial. Todavia, é uma tendência que demanda
130Plano Municipal de Saneamento Básico

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
estudos específicos prévios e muita discussão acerca.
Quanto à viabilidade técnica e econômico-financeira da autarquia municipal
de saneamento, não é possível mensurar os valores atrelados a uma Autarquia
de Saneamento, visto que envolve a estimativa quanto às demandas dos Setores
de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos, além da
Drenagem Pluvial. Seria necessário um estudo específico quanto à viabilidade
econômica desta opção, no caso da manifestação de interesse por parte da
população e Administração Municipal. Todavia, com a crise financeira enfrentada
pela nação, com reflexos claros no Estado do Rio Grande do Sul, este não é o
momento de dispor de um investimento inicial com tal substância.
6.3.3.

Estudo de possibilidade de investimento e aplicação de tarifas

Os investimentos em medidas estruturais devem ser vinculados à captação
de recursos nos Governos Federal e Estadual, devido a remeter a valores
substanciosos, extrapolando a capacidade econômica municipal.
Há, porém, a possibilidade de financiamento a partir de taxa municipal.
Para implementar uma taxa municipal de manejo de águas pluviais urbanas,
deve-se considerar o estabelecido pelo Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta
a Lei Federal nº 11.445/2007, no artigo 16:

“A cobrança pela prestação do serviço público de manejo de águas
pluviais urbanas deverá levar em conta, em cada lote urbano, o
percentual de área impermeabilizada e a existência de dispositivos
de amortecimento ou de retenção da água pluvial, bem como
poderá considerar:
I - nível de renda da população da área atendida; e
II - características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles
edificadas.”
Entretanto, toda cobrança de taxa remete à qualidade na prestação dos
serviços. Visto a realidade econômico-financeira do município de Candelária em
termos de demandas pelo serviço, a alternativa mais adequada seria a
implantação de um “IPTU verde”. É uma iniciativa já adotada por inúmeras
cidades brasileiras para incentivar os empreendimentos imobiliários a
contemplarem a sustentabilidade em suas construções, oferecendo descontos no
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de acordo com uma pontuação
preestabelecida. Este incentivo viria a abarcar o manejo das águas pluviais dos
empreendimentos particulares pela implantação de medidas de aproveitamento,
reservação e infiltração das águas da chuva.
Na hipótese de progressivamente englobar todos os empreendimentos
imobiliários, não teria razão para o repasse à população dos dispêndios em
drenagem pluvial quando restaria apenas a interlocução das águas das vias
públicas, responsabilidade financeira da administração municipal.
A Lei do IPTU Verde vem contribuindo de maneira significativa para o
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despertar da consciência ambiental dos cidadãos brasileiros, fortalecendo o
aprendizado com relação a necessidade e os benefícios do plantio de árvores em
frente aos domicílios e a manutenção de áreas permeáveis dentro do perímetro
de cada casa. O plantio individualizado de árvores pelos cidadãos estimula a
consciência social do papel que cada um deve ter na busca de soluções para os
problemas que a própria sociedade humana criou ao adotar padrão de
desenvolvimento altamente predatório das condições naturais de nosso planeta.
Ainda, é possível incitar a discussão entre alunos a respeito do IPTU Verde, o
que faz com que estes cidadãos cobrem ações dentro de suas moradas.
Neste capítulo do relatório são apresentados diretrizes, estratégias,
objetivos e metas com ações estipuladas para melhorias no atendimento, além
da otimização na geração e destinação de resíduos sólidos.
Para fins de compreensão do estudo, são definidos os seguintes prazos:

- Ações imediatas ou emergenciais: até 3 anos
- Curto prazo: entre 4 a 8 anos;
- Médio prazo: entre 9 e 12 anos;
- Longo prazo: entre 13 e 20 anos.
Assim, o quadro abaixo busca possibilitar a melhor visualização das interrelações entre objetivos e ações, de modo que posteriormente será especificada
cada ação e serão estimados custos para a implantação das mesmas.
Quadro 11: Resíduos sólidos e l impeza urbana - Diretrizes e
estratégias para melhoria do atual cenário
DI RETRI Z

− I nstituir a regul ação e a
fiscal ização do sistema de
saneamento básico.
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1)
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Designação de entidade reguladora e fiscalizadora;
Elaboração de normas regulatórias.
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− Promover a col eta e disposição
adequada dos resíduos sól idos
gerados pel as popul ações urbana e
rural .

1)
2)

Promover a universalização do acesso aos serviços;
Reavaliação das alternativas tecnológicas,
econômicas, ambientais e sociais utilizadas na
prestação dos serviços.

1)

Reavaliação das ações de responsabilidade do gerador
em todo o ciclo de vida;
2) Planejar e incentivar, via acordos setoriais e termos
de compromisso entre o setor público e o setor
empresarial, a estruturação de sistemas de logística
reversa por parte dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como
outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo
perigoso;
- Estimul ar a adoção de medidas de
II - pilhas e baterias;
control e e gestão dos resíduos
III - pneus;
sól idos com características diversas
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
aos urbanos/domicil iares.
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e
de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
3) Incentivar e fomentar a elaboração Planos de Gestão e
Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde
(PGRSS) para/com todos os estabelecimentos
(públicos e privados);
4) Incentivar e fomentar a elaboração Planos de
Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil por
parte dos geradores.
1) Promover a educação ambiental como medida de
controle social;
2) Fomentar programas e campanhas de educação
ambiental, em parceria com o setor empresarial, que
sensibilizem o consumidor quanto à importância da
- Promover atividades de educação
devolução após o uso, aos comerciantes ou
sanitária e ambiental .
distribuidores, dos produtos e das embalagens
contempladas na Logística Reversa.
3) Fomentar a realização das atividades necessárias para
a melhoria da qualidade de vida das comunidades em
vulnerabilidade social.

- Produzir dados/informações sobre
os resíduos sól idos.

- Criar instâncias de participação e
control e social para o
pl anejamento, acompanhamento e
aval iação da pol ítica e das ações
em saneamento básico.

1)
2)

Alimentação do Sistema de Informações;
Comunicação entre os setores da administração
pública.

1)
2)

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico;
Promoção do acesso à informação.
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A seguir se discorre a respeito de cada ação e a estimativa necessária dos
valores de investimentos para a execução:

7.

METAS PARA OSRESÍDUOS SÓLIDOS
Serão apresentadas as metas para a melhoria das condições de resíduos

sólidos do município de Candelária. Visando a consolidação dos objetivos serão
estabelecidas ações, considerando a seguinte definição:

- Ações imediatas ou emergenciais: até 3 anos
- Curto prazo: entre 4 a 8 anos;
- Médio prazo: entre 9 e 12 anos;
- Longo prazo: entre 13 e 20 anos.

7.1. META 1 – INSTITUIR A REGULAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DO
SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
A Meta 1 é instituir a regulação e a fiscalização do sistema de saneamento
básico que, até o momento, é inexistente. São estudadas as seguintes ações,
sem custos/investimentos previstos:
7.1.1.

Designação de entidade reguladora e fiscalizadora

Tendo em vista a realidade institucional, econômico-financeira e política do
município e considerando a forma consolidada de estabelecimento do consórcio
de municípios da qual Candelária integra, entende-se pela formalização de um
consórcio de regulação. O bom relacionamento entre os municípios da região, as
dificuldades financeiras enfrentadas por todos e a ausência de entidade
reguladora para os serviços de saneamento básico nestes, motivam o
direcionamento para um modelo de regulação consorciada. Nas atividades de
regulação dos serviços de saneamento básico, estão incluídas a interpretação e a
fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a
correta administração de subsídios.Destacam-se a independência da entidade
reguladora, a garantia dos mandatos de seus dirigentes, a capacidade técnica, as
decisões tomadas por órgãos colegiados e a participação social. São instrumentos
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do exercício da participação social na regulação a realização de audiências e
consultas públicas, a constituição de ouvidorias e o funcionamento efetivo dos
conselhos.
O município de Candelária já é membro de um Consórcio Público Regional,
de modo que todas as questões burocráticas culminam ao encontro da Lei
Federal nº 11.107/2005, tais como criação, regulamentação, instituição do fundo
de arrecadação e formação dos conselhos. Esta consolidação confere o avanço de
uma importante etapa, colocando Candelária e os municípios deste consórcio à
frente no tempo quando se pretende planejar e efetivar uma solução
consorciada.
Ainda, considerando a maior proximidade com a realidade local, o Conselho
Municipal de Saneamento, criado pela Lei Municipal n. 676, de 14 de setembro
de 2011, teria melhor atuação como entidade fiscalizatória. Todavia, trata-se de
um conselho consultivo. Nestes termos, teria a necessidade de transformá-lo em
um conselho deliberativo, assim como, trazer uma representação mais
significativa da sociedade civil junto à formação de suas representações. O ato
de fiscalizar está vinculado ao controle do processo, permitindo que, ao longo da
operação do sistema, seja possível ajustar eventuais falhas e corrigir rumos tanto
da prestação, quanto da regulação dos serviços. A fiscalização, segundo o
Decreto

nº

6.017/07,

refere-se

às

atividades

de

acompanhamento,

monitoramento, controle e avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva
ou potencial, do serviço público.
Cabe destacar que conforme o Parágrafo único do Artigo 20 da Lei Federal
11.445/2007, “incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a
verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores
de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais”. Por
fim, o Inciso III do Artigo 11 da Lei Federal n. 11.445/2007 deixa explicito que a
validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos
de saneamento básico condiciona-se à existência de normas de regulação,
incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização.
7.1.2.

Elaboração de normas regulatórias
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A prestação dos serviços de saneamento básico é competência do
município, podendo exercer essa função diretamente ou delegá-la a outro ente.
Delegar, neste sentido, remete a transferir poder, função, competência a outrem,
que passa a poder representar e agir em nome de quem transferiu esse poder,
função, competência. Independente da forma de prestação dos serviços, os
mesmos devem seguir regulamentos de forma a atender aos princípios
fundamentais da Lei do Saneamento Básico e devem atentar para o que segue:
Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão,
pelo menos, os seguintes aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os
respectivos prazos;
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e
prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e
certificação;
IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e
informação;
XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive
racionamento. (LEI FEDERAL 11.445/2007)

Em específico, ao que tange a prestação dos serviços relacionados aos
resíduos da construção civil, há de se discutir quanto a aceitabilidade de resíduos
por parte apenas dos pequenos geradores ou o não recebimento de qualquer
gerador. No caso do recebimento dos resíduos de pequenos geradores, há de se
ratificar a quantidade que limita/caracteriza o pequeno gerador. Entende-se que
aos pequenos geradores, é válida uma solução proporcionada pela administração
municipal, conforme regulamentação discriscionada em Plano Municipal de
Gestão de Resíduos da Construção Civil e, aos grandes geradores, é válido o
recebimento dos resíduos deste público-alvo, entretanto, sob a cobrança da
respectiva taxa.

7.2. META 2 – PROMOVER A COLETA E DISPOSIÇÃO ADEQUADA
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS POPULAÇÕES
URBANA E RURAL
A Meta 2 é promover a coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos
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gerados pelas populações urbana e rural. São estudadas as seguintes ações, com
um custo total estimado em R$ 14.193.782,76, sem mensurar as ações de
estímulo, infraestrutura e demais para/com os catadores visto a incerteza do
cenário exato a seguir:
7.2.1.

Promover a universalização do acesso aos serviços

A coleta dos resíduos sólidos atende quase a totalidade da área urbana,
entretanto, alguns corredores e locais socialmente desprivilegiados ainda
carecem de atenção. Ainda, é necessário incluir a coleta de rejeitos da área rural,
que atualmente é inexistente.

Com uma reanálise dos atuais contratos e

reedição dos editais licitatórios, é possível incluir estes serviços sem conferir
aumento nos montantes finais.
Quanto aos serviços de varrição urbana, o contrato entre as partes poderia
incluir de forma mais clara e direta a “raspagem e remoção de terra, areia e
quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos”
(Inciso III, item ‘c’ do Artigo 12 do Decreto Federal n. 7.217/2010), de modo a
proporcionar a limpeza urbana no que tange aos eventos pluviais. Nestes
termos, os resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana,
conforme o Artigo 12 do Decreto n. 7.217/2010 são:
a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em
vias e logradouros públicos;
b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários
públicos;
c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados
pelas águas pluviais em logradouros públicos;
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e
outros eventos de acesso aberto ao público.

Ainda,

as

rotas

de

varrição

estão

programadas

conforme

mapa

disponibilizado na etapa do diagnóstico, incluindo regiões importantes da cidade,
no sentido de aglomeração de pessoas, como hospitais, supermercados, postos
de saúde, prefeitura municipal. Todavia, indica-se, ainda, a inclusão de parte das
ruas 20 de Setembro (entre a rua 7 de Setembro e a rua Frederico Gewher) e
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Frederico Gewher (entre a rua 20 de Setembro e a avenida Marechal Deodoro da
Fonseca), tendo em visto que nesta região localizam-se o ginásio municipal de
esportes, a câmara municipal de vereadores e uma clínica oftalmológica com
muitos atendimentos a pessoas de outras localidades (por este motivo, tem-se
pessoas aguardando, circulando e consumindo produtos por tempo considerável
nesta localidade e arredores). Sugere-se também incluir parte da rua 7 de
Setembro (entre a rua 20 de Setembro e a avenida Marechal Deodoro da
Fonseca), visto que nesta porção está localizado o portão de acesso ao ginásio de
esportes da Instituição de Ensino Concórdia onde são realizadas competições e
atos festivos. Finalmente, seria interessante incluir parte do quarteirão limitado
pelas ruas 7 de Setembro, 20 de Setembro, 15 de Novembro e 24 de Maio em
frequência eventual, uma vez que é o local designado corriqueiramente para a
instalação de circos e parques de diversão.
7.2.2.

Reavaliação das alternativas tecnológicas, econômicas, ambientais
e sociais utilizadas na prestação dos serviços

Atualmente são gastos aproximadamente 2 (dois) milhões de reais
anualmente com a prestação dos serviços relacionados aos resíduos sólidos. Com
todo este investimento, muitas lacunas permanecem, principalmente no que
tange à responsabilização pelos resíduos gerados, salubridade ambiental e
questões sociais. Em outros termos, distintas opções mais tecnológicas,
ambientalmente corretas e socialmente coerentes estão disponíveis para um
município que possui uma capacidade financeira de investimento anual neste
montante.
Os resíduos orgânicos representam aproximadamente 35% dos resíduos
sólidos urbanos gerados no município de Candelária, atualmente sendo dispostos
em aterro sanitário. Este montante ainda é somado aos sedimentos minerais da
varrição e ao material orgânico das podas. Ao encontro, a Resolução CONAMA n.
481 de 03 de outubro de 2017, que estabelece critérios e procedimentos para
garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de
resíduos orgânicos, dispõe sobre a priorização no aproveitamento dos resíduos
orgânicos, complementarmente à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tendo
em vista a necessidade continuada deste serviço, é indicado que a disposição e o
tratamento dos resíduossejamrealizadospelo próprio detentor dos serviços, ou
138Plano Municipal de Saneamento Básico

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
seja, a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. Caberia a
este órgão a aquisição de área, a construção da estrutura necessária, a
implantação de equipamentos suplementares à operação e um funcionário para
executar/gerenciar/administrar a operação e receber/fiscalizar os caminhões na
descarga do material. A compostagem natural, indicada para esta realidade por
se limitar em um processamento inferior a 100 toneladas por dia, consiste na
disposição dos resíduos em leiras, em pátio impermeabilizado, com aeração por
reviramento das leiras, preferencialmente com auxílio de maquinas revolvedoras.
Os rejeitos, que correspondem a 20% dos resíduos sólidos urbanos, são
dispostos, juntamente com os recicláveis e orgânicos, em aterro sanitário. Os
altos custos praticados atualmente nesta cadeia dos resíduos sólidos urbanos
demandam alternativas para viabilizar e readequar ambientalmente os serviços.
Assim, a otimização seria norteada pela contratação, via licitação, de empresa
para coletar concomitantemente os orgânicos e rejeitos, com frequência diária e
em acondicionamentos distintos. Como objeto do contrato, incluir-se-ia a
utilização de caminhão auto descarga com braço oscilante e disponibilização de
contêiner extra para armazenamento temporário de rejeitos na planta, além do
transporte e disposição até o aterro sanitário de Minas do Leão. Neste sentido, o
material orgânico seria disposto nas leiras de compostagem e o rejeito, disposto
em contêiner para transbordo, com alocação na gleba de compostagem. Desta
maneira, a administração pública, através da Secretaria Municipal de Agricultura,
Meio Ambiente e Pesca deverá implantar uma rampa para descarga dos rejeitos,
em pavilhão impermeabilizado e coberto.
Quanto ao material reciclável, este corresponde a aproximadamente 45%
dos resíduos sólidos urbanos de Candelária, lembrando que este dado foi
averiguado após a retirada parte dos recicláveis da coleta pública pelos
catadores. Somados a este valor, incluem-se, também, os recicláveis da área
rural. Deste modo, é importante o fomento ao fortalecimento da organização
produtiva dos catadores em cooperativas e associações no município de
Candelária, caracterizando como um passo fundamental para ampliar o leque de
atuação desta categoria profissional na implementação da PNRS junto ao
município, em especial na cadeia produtiva da reciclagem. As ações para com
este grupo social devem ser priorizadas e é importante que seja planejada uma
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força-tarefa por um grupo multidisciplinar, uma vez que cada profissional possui
o seu papel essencial no sucesso das condutas a serem adotadas. Para tal, a
coleta seletiva solidária deverá ser implementada, juntamente com atividades de
educação

e

conscientização

da

população.

A

iniciativa

traduz-se

em

oportunidades de geração de renda e de negócios, dentre os quais, a
comercialização em rede, a prestação de serviços, a logística reversa e a
verticalização da produção. Deverão ser trabalhados os princípios de autogestão,
de economia solidária e de oportunidades de trabalho, exercendo articulação e
integração entre ações de cunho social, ambiental e de ordem econômica como
forma de alavancagem e sustentabilidade do grupo.

7.3. META 3 – ESTIMULAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE
CONTROLE E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COM
CARACTERÍSTICAS DIVERSAS AOS URBANOS/DOMICILIARES
A Meta 3 é estimular a adoção de medidas de controle e gestão dos
resíduos sólidos com características diversas aos urbanos/domiciliares. São
estudadas as seguintes ações, sem custos/investimentos previstos:
7.3.1.

Reavaliação das ações de responsabilidade do gerador em todo o
ciclo de vida

Ao encontro da busca por condutas ambientalmente adequadas para a
destinação destes resíduos, a Portaria Fepam n. 016/2010 veio a:
Art. 1° - Fixar o prazo de 18 (dezoito) meses, a partir da publicação
desta Portaria, para que os resíduos descritos no Art. 2° não sejam mais
destinados, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, em sist emas de
destinação final de resíduos denominados “aterro de resíduos classe I”
e “central de recebimento e destinação de resíduos classe I”;
§ 1° - Cabe aos geradores dos resíduos descritos no Art. 2º, assim
considerados os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação
de serviços, e aos responsáveis pelos sistemas de destinação final de
resíduos denominados “aterro de resíduos classe I” e “central de
recebimento e destinação de resíduos classe I” o cumprimento do
determinado no caput deste artigo;
Art. 2º - Para efeito desta Portaria são considerados resíduos classe I
com características de inflamabilidade não passíveis de destinação em
sistemas de destinação final de resíduos denominados “aterro de
resíduos classe I” e “central de recebimento e destinação de resíduos
classe I”, entre outros, a critério da FEPAM, os seguintes resíduos:
Borras Oleosas;
Borras de processos petroquímicos;
Borras de fundo de tanques de combustíveis e de produtos inflamáveis;
Elementos filtrantes de filtros de combustíveis e lubrificantes;
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Solventes e borras de solventes;
Borras de tintas à base de solventes;
Ceras contendo solventes;
Panos, estopas, serragem, EPIs, elementos filtrantes e absorventes
contaminados com óleos lubrificantes, solventes ou combustíveis
(álcool, gasolina, óleo diesel, etc.);
Lodo de caixa separadora de óleo com mais de 5% de hidrocarbonetos
derivados de petróleo ou mais 70% de umidade;
Solo contaminado com combustíveis ou com qualquer um dos
componentes acima identificados.

Nestes termos, a Resolução CONAMA n. 416/2009 veda o armazenamento de
pneus a céu aberto, a destinação final de pneus usados que ainda se prestam
para processos de reforma, a disposição final de pneus no meio ambiente, tais
como o abandono ou lançamento em corpos de água, terrenos baldios ou
alagadiços, a disposição em aterros sanitários e a queima a céu aberto.
Quanto aos eletroeletrônicos, as instituições de ensino instaladas no
município de Candelária têm estado à frente de campanhas para o recolhimento
dos eletroeletrônicos, visto a parceria de destinação realizada com a empresa
Trade Recycle que remunera pelo recebimento dos eletroeletrônicos. As
lâmpadas ainda não tiveram ações de recolhimento e as pilhas e baterias
possuem alguns pontos de entrega voluntária.
Quanto a embalagens de agrotóxicos e similares, o órgão ambiental realiza
a fiscalização junto às lavouras irrigadas, que são passíveis de licenciamento
ambiental. A cultura do fumo possui a logística de destinação das embalagens
através dos orientadores agrícolas, quando praticada em contrato com empresas
fumageiras. Para as demais culturas, como a soja e o milho, e a cultura do fumo
sem parceria com empresas, não há controle sobre a produção destes resíduos,
tampouco de sua destinação. Neste caso, a fiscalização sobre o comercio, no
sentido de prestação de contas do balanço de agroquímicos vendidos e
embalagens de agroquímicos recebidos auxiliaria em certa medida no descarte
correto.
Os óleos vegetais usados são recebidos por escolas do município, que os
destinam à empresa Granol e são remunerados pela destinação. Entretanto, cabe
maior

fiscalização

sobre

os

grandes

geradores

destes

resíduos,

como

restaurantes, padarias e supermercados, assim como campanhas para fomentar a
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destinação junto a estas instituições e otimizar a quantidade de resíduos por elas
arrecadados.
Visto as distintas formas de materialização (ou não) da disposição final ou
intermediária dos resíduos especiais, cabe o rastreio dos resíduos no sentido de
averiguar se o destino final possui licença ambiental; se após a retirada
(aproveitamento) dos componentes de interesse, os resíduos secundários
possuem destinação correta. Não é porque uma empresa terceira retira ou
recebe os resíduos que ela, de fato, está habilitada ambientalmente para tal.
Deve-se ter o cuidado para não transferir, apenas, o problema de lugar.
Neste processo, o cidadão é ator fundamental, visto que o produto, quando
se qualifica como resíduo, necessita cidadão para retornar para a cadeia de forma
correta. Nestes termos, atividades de conscientização e educação ambiental são
imprescindíveis.
Visando a rastreabilidade dos resíduos gerados como forma de ratificação da
responsabilidade do gerador, todos os empreendimentos do município devem ser
licenciados. Todavia, um conjunto de agentes deve agir concomitante, no
sentido de buscar informações sobre os resíduos de atividades que não são
passíveis de licenciamento ambiental, a exemplo de algumas atividades
agrícolas e estabelecimentos comerciais. Desta maneira, o licenciamento
ambiental das atividades deve ser conduzido no sentido de mapear/inventariar
toda a cadeia dos resíduos, através da cobrança não apenas de relatórios, mas de
documentos, como notas fiscais e certificados, em todo o ciclo percorrido pelos
resíduos, até sua disposição final.
Quanto aos resíduos perigosos com características de corrosividade, não há
muita informação disponível. Deste modo, é fundamental a fiscalização junto
aos estabelecimentos que comercializam, industrializa e consomem estes
produtos, principalmente em épocas de veraneio, quando os produtos com esta
peculiaridade são utilizados em larga escala pela população. Ficam sujeitas a
fiscalização, igualmente, as empresas e associações que realizam o tratamento
da água para consumo humano junto às comunidades rurais.
Cabe, assim, a fiscalização ambiental agir na busca pela cobrança das
condutas ambientalmente adequadas por parte dos geradores, não apenas
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monitorando as planilhas de prestação de contas quanto da destinação dos
diversos resíduos pelos empreendedores, mas assegurando a certificação desta
destinação como maneira de inibir condutas inadequadas.
7.3.2.

A

Planejar e incentivar, via acordos setoriais e termos de
compromisso entre o setor público e o setor empresarial, a
estruturação de sistemas de logística reversa por parte dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
PNRS

define

a

logística

reversa

como

um

"instrumento

de

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada. ” Nos termos citados, a logística reversa vem como uma solução para
evitar a contratação de serviços do recolhimento e disposição final de muitos
resíduos, entre eles, pneumáticos, medicamentos e blisters, lâmpadas, pilhas e
baterias, tintas, óleos. Assim, todas as licitações de compra de materiais devem
primar pela pratica da logística reversa (quando couber) por parte das empresas
que participarem do certame. Assim, o art. 12 da Lei 8666/93, dispõe:
“Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços
serão considerados principalmente os seguintes requisitos:
I - segurança;
II - funcionalidade e adequação ao interesse público;
III - economia na execução, conservação e operação;
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e
matérias-primas existentes no local para execução, conservação e
operação;
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da
durabilidade da obra ou do serviço;
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho
adequadas;
VI I - impacto ambiental .”

Verifica-se que o impacto ambiental é requisito a ser observados nas
licitações, o que denota que existe incentivo para aqueles que realizam suas
atividades respeitando as normas ambientais. A lei estimula os concorrentes a
estarem cumprindo suas obrigações de respeito ao meio ambiente, uma vez que
este foi inserido no mesmo patamar de seriedade que a segurança e economia.
Na prática, cumpre observar que a lei deposita nos participantes do certame
licitatório o cumprimento das normas ambientais com o mesmo rigor da
exigência de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Deste modo,
Freitas (2010, p. 94-95) conclui que: (...) cláusulas de proteção ambiental nas

licitações constituem mais uma forma preventiva de proteção ambiental. O
importante, agora, é que a administração leve sempre em consideração o
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impacto ambiental, como manda o art. 12, inc. VII, da Lei 8.666/93, e que, no
âmbito federal, se edite lei específica sobre o assunto, tal qual estão fazendo
alguns Estados”.
No que tange aos pneumáticos, a Resolução CONAMA n. 416/2009 dispõe
sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua
destinação ambientalmente adequada. Dentre suas regulamentações, cabe trazer
destaque para os seguintes Artigos:
Art. 3° A partir da entrada em vigor desta resolução, para cada pneu
novo comercializado para o mercado de reposição, as empresas
fabricantes ou importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu
inservível.
(...)
Art. 8º Os fabricantes e os importadores de pneus novos, de forma
compartilhada ou isoladamente, deverão implementar pontos de coleta
de pneus usados, podendo envolver os pontos de comercialização de
pneus, os municípios, borracheiros e outros.
§ 1º Os fabricantes e os importadores de pneus novos deverão implantar,
nos municípios acima de 100.000 (cem mil) habitantes, pelo menos um
ponto de coleta no prazo máximo de até 01 (um) ano, a partir da
publicação desta Resolução.
§ 2º Os municípios onde não houver ponto de coleta serão atendidos
pelos fabricantes e importadores através de sistemas locais e regionais
apresentados no PGP.
Art. 9º Os estabelecimentos de comercialização de pneus são obrigados,
no ato da troca de um pneu usado por um pneu novo ou reformado, a
receber e armazenar temporariamente os pneus usados entregues pelo
consumidor, sem qualquer tipo de ônus para este, adotando
procedimentos de controle que identifiquem a sua origem e destino.
§ 1º Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo terão prazo de
até 1 (um) ano para adotarem os procedimentos de controle que
identifiquem a origem e o destino dos pneus.
§ 2º Os estabelecimentos de comercialização de pneus, além da
obrigatoriedade do caput, deste artigo, poderão receber pneus usados
como pontos de coleta e armazenamento temporário, facultada a
celebração de convênios e realização de campanhas locais e regionais
com municípios ou outros parceiros.

Embasados nesta Resolução, é interessante que o setor de licenciamento
ambiental realize ações de cobrança de aplicação da logística reversa, exigindo
certificação da destinação dos pneumáticos para os borracheiros e comerciantes
deste produto. Ora, se a referida Resolução está em vigor, os empreendedores
que fazem parte da cadeia de pneumáticos no município de Candelária devem
procurar negociar com empresas que praticam a logística reversa. Ainda, sugerese a realização de denúncias ambientais via Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Não Renováveis (IBAMA), envolvendo os
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fabricantes do produto, caso seja negada a parceria para destinação dos
pneumáticos inservíveis.
De maneira similar, deve-se espelhar nos acordos setoriais para discricionar
as ações municipais para os demais resíduos.
7.3.3.

I ncentivar e fomentar a elaboração Planos de Gestão e
Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)
para/com todos os estabelecimentos (públicos e privados)

A Resolução CONAMA n. 358/2005 dispõe sobre o tratamento e a
disposição final dos serviços relacionados com o atendimento à saúde humana
ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos
decampo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias
e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e
somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive
as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde;
centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos;
importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para
diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de
acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares.
No que se refere aos medicamentos vencidos, consumidos e blisters, as
farmácias de redes e a farmácia municipal possuem locais para o recolhimento.
Nos demais estabelecimentos, assim como nas agropecuárias e veterinárias não
foram identificados tais locais.
Um passo importante para alavancar as ações de autocontrole por parte dos
estabelecimentos de saúde é a cobrança da elaboração e implantação de Planos
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), conforme
prescrito na Resolução CONAMA n. 358/2005, inclusive para a empresa
prestadora destes serviços no município:
Art. 4o Os geradores de resíduos de serviços de saúde constantes do art.
1º desta Resolução 154,em operação ou a serem implantados, devem
elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde-PGRSS, de acordo com a legislação vigente, especialmente as
normas da vigilância sanitária.
§ 1º Cabe aos órgãos ambientais competentes dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a fixação de critérios para determinar quais
serviços serão objetos de licenciamento ambiental, do qual deverá
constar o PGRSS.
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§ 2º O órgão ambiental competente, no âmbito do licenciamento,
poderá, sempre que necessário, solicitar informações adicionais ao
PGRSS.
§ 3º O órgão ambiental, no âmbito do licenciamento, fixará prazos para
regularização dos serviços em funcionamento, devendo ser apresentado
o PGRSS devidamente implantado.
Art. 5º O PGRSS deverá ser elaborado por profissional de nível superior,
habilitado pelo seu conselho de classe, com apresentação de Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART, Certificado de Responsabilidade
Técnica ou documento similar, quando couber.

7.3.4.

I ncentivar e fomentar a elaboração Planos de Gerenciamento dos
Resíduos da Construção Civil por parte dos geradores

A Resolução do CONAMA n. 307/02 e suas alterações posteriores
(Resoluções CONAMA nos 469/2015, 448/12, 431/11 e 348/04) estabelecem
diretrizes, critérios e procedimentos para disciplinar as ações necessárias de
forma a minimizar os impactos ambientais no que tange à gestão dos resíduos
da construção civil no país. A versão atualizada desta Resolução dispõe que os
grandes geradores dos resíduos da construção civil deverão elaborar e
implementar o respectivo Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil (PGRCC) tendo como objetivo estabelecer os procedimentos necessários
para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos mesmos. Estes
planos deverão se apresentar em consonância com o Plano Municipal de Gestão
de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), que deverá ser elaborado.
O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil deverá
contemplar:
I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das
responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os
critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local e para os Planos de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados
pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades
de todos os geradores;
II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para
recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos
volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal,
possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos
geradores às áreas de beneficiamento;
III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de
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beneficiamento e reservação de resíduos e de disposição final de
rejeitos;
IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não
licenciadas;
V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no
ciclo produtivo;
VI - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores;
VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes
envolvidos;
VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e
possibilitar a sua segregação. (ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO DO CONAMA
N. 307/02 E ALTERAÇÕES POSTERIORES)

Ademais,

a Resolução do CONAMA

citada supra estabelece como

obrigatória a elaboração e implementação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil para qualquer empreendimento, mesmo que não
enquadrado como licenciável pela legislação ambiental vigente. Quanto a este
ponto, a administração municipal deverá exigir o PGRCC aprovado junto ao órgão
ambiental como requisito para análise dos projetos protocolizados pela
população junto à Secretaria Municipal de Planejamento.

7.4. META 4 – PROMOVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
SANITÁRIA E AMBIENTAL
A Meta 4 é desenvolver ações de Educação Ambiental para conscientizar a
população quanto a gestão de resíduos sólidos. São estudadas as seguintes
ações, donde os custos/investimentos dependem da tipologia de atividades que
os gestores pretendem realizar:
7.4.1.

Promover a educação ambiental como medida de controle social

Na Conferência das

Nações

Unidas

sobre o Meio Ambiente e o

Desenvolvimento realizada em 1992 no Rio de Janeiro, foi estabelecida a
seguinte definição para educação ambiental: 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
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sua sustentabilidade.
Os projetos de educação ambiental voltados para a gestão de resíduos
sólidos são extremamente importantes para conscientizar a população quanto a
correta separação e destinação dos resíduos, além de incentivar a reutilização,
reciclagem e redução do volume de resíduos gerados, sempre com foco na
responsabilidade dos indivíduos ante a preservação do meio ambiente. O
trabalho de educação ambiental também deve incentivar a não inadimplência da
taxa do lixo. Como ação inicial, deve ser implantado um programa permanente
de educação ambiental nas instituições de ensino do município.
7.4.2.

Fomentar programas e campanhas de educação ambiental, em
parceria com o setor empresarial, que sensibilizem o consumidor
quanto à importância da devolução após o uso, aos comerciantes
ou distribuidores, dos produtos e das embalagens contempladas na
Logística Reversa

Visto que muitos resíduos especiais são encontrados junto da coleta urbana,
uma cadeia de ações se faz importante para reverter este quadro, a iniciar pelas
atividades de conscientização. Concomitantemente, fiscalizações punitivas vão
ao encontro, como a fiscalização visual do material disposto para coleta no ato
do recolhimento ou transbordo. Desta maneira, indica-se que o contrato com o
prestador do serviço inclua o reporte e o não recolhimento de materiais que
contenham características adversas aos rejeitos, como lâmpadas, baterias,
medicamentos, recicláveis, etc., caso visualizado no trabalho de rotina.
De forma similar, devem ser realizadas ações visando conscientizar o
cidadão quanto ao seu papel fundamental na logística reversa, retornando os
resíduos aos devidos pontos de recolhimento para que os mesmos possam ser
reinseridos em sua cadeia. Ainda, deve estimular a população na redução da
geração de resíduos.
7.4.3.

Fomentar a realização das atividades necessárias para a melhoria
da qualidade de vida das comunidades em vulnerabilidade social

A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, cuja
atividade profissional é reconhecida pelo Ministérios do Trabalho e Emprego
desde 2002, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contribui
para o aumento da vida útil dos aterros sanitários e para a diminuição da
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demanda por recursos naturais, na medida em que abastece as indústrias
recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias
produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem. A PNRS atribui
destaque à importância dos catadores na gestão integrada dos resíduos sólidos,
estabelecendo como alguns de seus princípios o “reconhecimento do resíduo
sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social,
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” e a “responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”. Tendo em vista a crucial
importância destes atores na cadeia dos resíduos sólidos, os mesmos devem ser
assistidos pelo poder público e comunidade de modo a evitar a contaminação e
proliferação de doenças, a evitar o acúmulo de resíduos nos pátios das
residências, possibilitar acesso ao lazer e a cultura. Estes dois últimos itens,
além a importância social per si do indivíduo, auxiliam a mantê-los (os catadores
e família) longe das drogas e álcool, principal motivo que os afasta das inserções
em trabalhos em rede e cooperativas.

7.5. META 5 – PRODUZIR DADOS/INFORMAÇÕES SOBRE OS
RESÍDUOS SÓLIDOS
A Meta 5 é produzir dados/informações sobre os resíduos sólidos. São
estudadas as seguintes ações, sem custos/investimentos previstos:
7.5.1.

Alimentação do Sistema de I nformações

O estabelecimento de informações sobre os serviços prestados é essencial
ao embasamento de tomadas de decisões. Atualmente, não há a disposição um
banco de dados constando informações sobre a cadeia do saneamento básico,
que permitam a utilização em cálculos de indicadores. Na ausência destes
elementos, não há como avaliar quantitativamente os distintos segmentos. Para
a execução racional e organizada das ações de planejamento, uma estratégia é a
organização de um Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico,
composto por instrumentos básicos de gestão e um conjunto de agentes
institucionais que, no âmbito das respectivas competências, atribuições,
prerrogativas e funções, integram-se de modo articulado e cooperativo para a
formulação das políticas, definição de estratégias, execução e avaliação das
ações de saneamento. Como principal instrumento do Sistema Municipal de
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Informações sobre Saneamento Básico, ter-se-ia o licenciamento ambiental.
Desta maneira, os prestadores de serviços devem enviar relatórios mensais
com informações distintas, a citar a quantidade de resíduos recolhida e
destinada, metragem de varrição por hora (eficiência da varrição urbana), dentre
outras informações de importância para o planejamento dos serviços.
Ainda, cabe destacar que o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS) apoia-se em uma base de dados que contém informações de
caráter

institucional,

administrativo,

operacional,

gerencial,

econômico-

financeiro e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, esgotos e
manejo de resíduos sólidos urbanos. Todavia, as informações municipais,
alimentadas no respectivo sistema, se apresentam incompletas, necessitando da
alimentação de dados a fim de possibilitar a contabilização de indicadores por
parte do respectivo sistema.
7.5.2.

Comunicação entre os setores da Administração Pública

A elaboração do PMSB não dever ser encarada como um evento, com data
de início e término. Ela é uma construção permanente que envolve retificações,
readequações, inovações acompanhando o cenário em transcurso. Assim, as
Comissões de Coordenação e Execução (Decreto Executivo n. 507/2010) devem
se comunicar continuamente sobre as disposições do respectivo Plano em
contraposição de mudanças diagnosticadas, leis sancionadas, recursos financeiros
disponibilizados, dentre outros aspectos.
A Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social podem fornecer
informações sobre as populações em vulnerabilidade social; a Secretaria da
Saúde pode inventariar as doenças acometidas pela população que tenham
relação com a ausência de saneamento; a fiscalização de obras deve inibir a
instalação de edificações em locais inapropriados; a fiscalização ambiental deve
monitorar a disposição final dos resíduos sólidos em toda a cadeia de atividades.
A administração municipal possui, ainda, parceria com as seguintes instituições:
Conselho Municipal de Saneamento de caráter consultivo (Lei Municipal n.
676/2011), Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (AMVARP), Consórcio
Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (CISVALE), Comitê de
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Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (Comitê Pardo), Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí (Comitê Baixo Jacuí),
Conselho Regional de Desenvolvimento Vale do Rio Pardo (COREDE VRP). Estes
elos permitem formas diversificadas de troca de experiências e debates sobre os
assuntos do saneamento básico e entende-se que devem ser exauridas as
discussões nesta temática como forma de delinear as linhas de ações e alavancar
os setores de saneamento em termos de eficiência de sua organização. Apesar
da alta capacidade institucional desta administração pública, a interlocução
insatisfatória entre os setores da administração municipal tem atenuado as
oportunidades ao atendimento universal aos princípios da Lei Federal de
Saneamento Básico. O diálogo entre os setores é pontual, sendo o principal
responsável pelas divergências observadas em todo o ciclo da gestão dos serviços
de saneamento básico. A necessidade de avançar no entrosamento entre os
diversos setores da administração local é legítima.

7.6. META 6 – CRIAR INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL PARA O PLANEJAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA E DAS
AÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
A Meta 6 é criar instâncias de participação e controle social para o
planejamento, acompanhamento e avaliação da política e das ações em
saneamento básico. São estudadas as seguintes ações, sem custos/investimentos
previstos:
7.6.1.

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico

A Lei do Saneamento destaca claramente a responsabilidade dos municípios
na formulação da Política Municipal de Saneamento Básico. A lei ainda prevê a
elaboração dos Planos de Saneamento Básico para cada município, os quais
devem ser compreendidos como uma ferramenta estratégica de planejamento
para regulamentação dos serviços de saneamento básico, para o embasamento
da tomada de decisões técnicas dos gestores quanto a este assunto. É
imprescindível que o Plano Municipal de Saneamento seja revisado sempre que
necessário, observando o prazo limitado em quatro anos e, antecedendo o Plano
Plurianual, de modo a possibilitar que este último abarque as demandas
prognosticadas no Plano de Saneamento.
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Uma vez que o PMSB seja encarado como uma atividade contínua, não há
custos envolvidos na atualização do mesmo, uma vez que que se sugere a cada
mudança de cenário ou perspectiva, que os técnicos da Comissão já incorporem
as informações ao respectivo documento.
7.6.2.

Promoção do acesso à informação

Garantido perante à Constituição Federal da República, para os fins do
Artigo 2º do Decreto 7.217/2010, considera-se controle social, o “conjunto de
mecanismos

e

procedimentos

que

garantem

à

sociedade

informações,

representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas,
de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de
saneamento básico”. Para além da criação das respectivas Comissões do Plano
(Decreto Executivo n.

507/2010), deve haver a nomeação oficial dos

responsáveis por cada setor, garantindo a participação e mobilização de todos os
envolvidos. O controle social neste processo é garantido pelo Decreto Executivo
que cria os comitês de coordenação e execução do Plano, quando inclui
representantes da sociedade civil à comissão de coordenação:
Art. 2º. O Comitê de Coordenação será responsável pela orientação,
assessoramento ao poder executivo, coordenação e acompanhamento da
elaboração da política e do Plano e composto por representantes com
função dirigente das seguintes instituições:
(...)
IV – 06 (seis) representantes da Sociedade Civil e respectivos suplentes,
dos seguintes segmentos:
a) 02 (dois) representantes dos Movimentos populares com atuação em
habitação, ou saneamento, ou meio ambiente, ou recursos hídricos, ou
desenvolvimento urbano dentre outros de interesse local, sendo: 01
(um) representante da Associação de Moradores do Bairro Ewaldo Prass;
01 (um) representante da Associação de Moradores do Bairro Marilene.
b) 02 (dois) representantes dos Movimentos Sindicais, sendo: 01 (um)
representante do Sindicato Rural de Candelária; 01 (um) representante
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Candelária.
c) 01 (um) representante dos segmentos empresariais: ACIC
d) 01 (um) representante de Organizações Não Governamentais com
atuação local: Ybity Caray. (DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 507,
de 26 de novembro de 2010)
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No que se refere à prestação dos serviços de saneamento, ou, na delegação
deste, cabe destacar que deverá haver audiência ou consulta pública sobre o
edital, no caso de licitação, e também sobre a minuta do contrato entre titular e
prestador de serviço (inciso IV, do art. 11 da Lei 11.445/07). Ademais, a PNRS
incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e define que sua
participação nos sistemas de coleta seletiva e de logística reversa deverá ser
priorizada. A esse respeito, destaca-se a Lei nº 11.445/2007, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento básico, na qual estabelece a contratação
de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, por parte do
titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
dispensável de licitação.

7.7. RESUMO DE METAS
No quadro abaixo se faz a relação das estimativas de investimento
necessárias para a implantação das ações previstas até 2037. Ressalta-se que
estes valores são meramente orientadores e devem ser estimados mais
detalhadamente através de projetos executivos, cotações e demais fontes
primárias de informação no momento de efetivação dos investimentos.
Destaca-se

que

nas

ações

não-estruturais,

não

estão

previstos

investimentos uma vez que, devido à escassez de recursos financeiros por parte
da administração pública, considerou-se o maio uso dos recursos humanos
próprios do quadro. Todavia, caso a municipalidade entenda a necessidade de
terceirização, esta opção deve ser abalizada.
Quadro 12: Ações e custos estimados para Gestão de Resíduos Sólidos
Descrição da Ação

Custo para a
I mpl antação
ou anual

1.1

Designação de entidade reguladora e fiscalizadora

-

1.2

Elaboração de normas regulatórias

-

2.1

Promover
serviços

N° da
Ação

a

universalização

do

acesso

aos

-

Custo no horizonte de
20 anos

sem custos /
investimentos
previstos
sem custos /
investimentos
previstos
sem custos /
investimentos
previstos
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2.2

Reavaliação
das
alternativas
tecnológicas,
econômicas, ambientais e sociais utilizadas na
prestação dos serviços

variável

3.1

Reavaliação das ações de responsabilidade do
gerador em todo o ciclo de vida

-

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

Planejar e incentivar, via acordos setoriais e
termos de compromisso entre o setor público e o
setor empresarial, a estruturação de sistemas de
logística reversa por parte dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes
Incentivar e fomentar a elaboração Planos de
Gestão e Gerenciamento dos Resíduos de Serviço
de
Saúde
(PGRSS)
para/com
todos
os
estabelecimentos (públicos e privados)
Incentivar e fomentar a elaboração Planos de
Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil
por parte dos geradores

Promover a educação ambiental como medida de
controle social

Fomentar programas e campanhas de educação
ambiental, em parceria com o setor empresarial,
que sensibilizem o consumidor quanto à
importância da devolução após o uso, aos
comerciantes ou distribuidores, dos produtos e
das embalagens contempladas na Logística
Reversa
Fomentar a realização das atividades necessárias
para a melhoria da qualidade de vida das
comunidades em vulnerabilidade social

-

sem custos /
investimentos
previstos

-

sem custos /
investimentos
previstos

-

-

-

-

5.1

Alimentação do Sistema de Informações

-

5.2

Comunicação entre os setores da administração
pública

-

6.1

Revisão do Plano Municipal de Saneamento
Básico

-

6.2

Promoção do acesso à informação

-

Total

custo total estimado
em R$
14.193.782,76
sem custos /
investimentos
previstos

sem custos /
investimentos
previstos
custos/investimentos
dependem da
tipologia de
atividades que os
gestores pretendem
realizar
sem custos /
investimentos
previstos
sem custos /
investimentos
previstos
sem custos /
investimentos
previstos
sem custos /
investimentos
previstos
sem custos /
investimentos
previstos
sem custos /
investimentos
previstos
-

Fonte: Urbana Logística Ambiental do Brasil

7.8. APRESENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM EMERGENCIAL,
CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
O desembolso das ações deve ser feito nos prazos e prioridades conforme
planejamento descrito no PMSB. A planilha a seguir define qual é a hierarquia e
apresentação dos investimentos.
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Quadro 13: Cronograma de ações a partir das discussões em Audiência
Pública
N° da
Meta

1

Meta

I nstituir a regul ação
e a fiscal ização do
sistema de
saneamento básico

N°
da
Ação

1.1

1.2
2.1

2

Promover a col eta e
disposição adequada
dos resíduos sól idos
gerados pel as
popul ações urbana e
rural

2.2

3.1

3.2

3

Estimul ar a adoção
de medidas de
control e e gestão dos
resíduos sól idos com
características
diversas aos
3.3
urbanos/domicil iares

3.4

4

Promover atividades
de educação
sanitária e
ambiental

4.1

4.2

Descrição da Ação

Designação
de
entidade
reguladora
e
fiscalizadora
Elaboração de
normas
regulatórias
Promover a
universalização do
acesso aos serviços
Reavaliação das
alternativas
tecnológicas,
econômicas,
ambientais e
sociais utilizadas
na prestação dos
serviços
Reavaliação das
ações de
responsabilidade
do gerador em
todo o ciclo de
vida
Planejar e
incentivar, via
acordos setoriais e
termos de
compromisso entre
o setor público e o
setor empresarial
Incentivar e
fomentar a
elaboração Planos
de Gestão e
Gerenciamento dos
Resíduos de
Serviço de Saúde
(PGRSS) para/com
todos os
estabelecimentos
(públicos e
privados)
Incentivar e
fomentar a
elaboração Planos
de Gerenciamento
dos Resíduos da
Construção Civil
por parte dos
geradores
Promover a
educação
ambiental como
medida de controle
social
Fomentar
programas e
campanhas de
educação
ambiental, em

Emergenci al

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.3

5

6

Produzir
dados/informações
sobre os resíduos
sól idos
Criar instâncias de
participação e
control e social para
o pl anejamento,
acompanhamento e
aval iação da pol ítica
e das ações em
saneamento básico

5.1

5.2

6.1

6.2

parceria com o
setor empresarial,
que sensibilizem o
consumidor quanto
à importância da
devolução após o
uso, aos
comerciantes ou
distribuidores, dos
produtos e das
embalagens
contempladas na
Logística Reversa
Fomentar a
realização das
atividades
necessárias para a
melhoria da
qualidade de vida
das comunidades
em vulnerabilidade
social
Alimentação do
Sistema de
Informações
Comunicação entre
os setores da
administração
pública
Revisão do Plano
Municipal
de
Saneamento
Básico
Promoção
acesso
informação

do
à

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Para as ações acima, há a seguinte estimativa de desembolso.
Quadro 14: Cronograma de ações e desembolso a partir das discussões
em Audiência Pública
N°
da
Meta

1

Meta

I nstituir a regul ação
e a fiscal ização do
sistema de
saneamento básico

N°
da
Ação

1.1

1.2

2.1

2

Promover a col eta e
disposição adequada
dos resíduos sól idos
gerados pel as
popul ações urbana e
rural

2.2

Descrição da Ação

Designação
de
entidade
reguladora
e
fiscalizadora
Elaboração de
normas
regulatórias
Promover a
universalização
do acesso aos
serviços
Reavaliação das
alternativas
tecnológicas,
econômicas,
ambientais e
sociais utilizadas
na prestação dos
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Emergenci al

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

-

-

Aquisição de Disposição Disposição
área e
final dos
final dos
construção de rejeitos em rejeitos em
infraestrutura: aterro: R$ aterro: R$
R$
11.636,19
11.636,19
600.000,00
mensais
mensais
Disposição

Disposição

Disposição

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
final dos
rejeitos em
aterro: R$
11.636,19
mensais
Coleta dos
orgânicos e
rejeitos: R$
55.000,00
mensais

serviços

3.1

3.2

3

Estimul ar a adoção
de medidas de
control e e gestão dos
resíduos sól idos com
características
diversas aos
3.3
urbanos/domicil iares

3.4

4.1

4

Promover atividades
de educação
sanitária e
ambiental

4.2

Reavaliação das
ações de
responsabilidade
do gerador em
todo o ciclo de
vida
Planejar e
incentivar, via
acordos setoriais
e termos de
compromisso
entre o setor
público e o setor
empresarial
Incentivar e
fomentar a
elaboração
Planos de Gestão
e Gerenciamento
dos Resíduos de
Serviço de Saúde
(PGRSS)
para/com todos
os
estabelecimentos
(públicos e
privados)
Incentivar e
fomentar a
elaboração
Planos de
Gerenciamento
dos Resíduos da
Construção Civil
por parte dos
geradores
Promover a
educação
ambiental como
medida de
controle social
Fomentar
programas e
campanhas de
educação
ambiental, em
parceria com o
setor
empresarial, que
sensibilizem o
consumidor
quanto à
importância da
devolução após o
uso, aos
comerciantes ou
distribuidores,
dos produtos e

final dos
final dos
rejeitos em rejeitos em
aterro: R$ aterro: R$
11.636,19
11.636,19
mensais
mensais
Coleta dos Coleta dos
orgânicos
orgânicos
e rejeitos: e rejeitos:
R$
R$
55.000,00 55.000,00
mensais
mensais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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das embalagens
contempladas na
Logística Reversa

5

6

Produzir
dados/informações
sobre os resíduos
sól idos
Criar instâncias de
participação e
control e social para
o pl anejamento,
acompanhamento e
aval iação da pol ítica
e das ações em
saneamento básico

4.3

Fomentar a
realização das
atividades
necessárias para
a melhoria da
qualidade de
vida das
comunidades em
vulnerabilidade
social

-

-

-

-

5.1

Alimentação do
Sistema de
Informações

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2

6.1

6.2

Comunicação
entre os setores
da administração
pública
Revisão do Plano
Municipal
de
Saneamento
Básico
Promoção
acesso
informação

do
à

7.9. AÇÕES FRENTE A EMERGÊNCIAS OU CONTINGÊNCIAS
Atendimento ao artigo 19, inciso IV, da Lei 11.445/2007. Conforme Lei
Federal, o Plano Municipal de Saneamento Básico deve prever ações de
emergências e contingências, podendo ser específico para cada serviço público
de saneamento. As situações imprevistas que venham a alterar a gestão ou o
manejo dos resíduos sólidos exigem ações emergenciais que devem ser aplicadas
através de um conjunto de procedimentos corretivos. As possíveis emergências,
suas origens e as ações corretivas são listadas a seguir.
Os serviços de coleta domiciliar e varrição pública (principalmente após
eventos ocorridos) demandam uma atenção especial devido à quantidade
expressiva e à exposição da população aos resíduos. Deste modo, as interrupções
aos serviços podem ter causas mecânicas (veiculares ou equipamentos),
administrativas

(paralisações,

falta

de

pagamento,

etc.).

Nestes

casos,

primeiramente deve-se utilizar a imprensa local para comunicar imediatamente
a população, no sentido de cientificá-lo para que colaborem mantendo a cidade
limpa; manter os resíduos acondicionados de forma adequada até que a situação
normalize e, posteriormente; contratar em caráter de emergência, uma segunda
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empresa para a respectiva prestação do serviço. Concomitantemente, no caso de
problemas mecânicos, substituir os veículos danificados pelos veículos reserva
e/ou; providenciar o reparo imediato dos veículos.
Para o caso de paralização total do aterro sanitário, primeiramente
informar a população para que ciente colabore até a situação se normalizar.
Posteriormente, contratar em caráter emergencial a disposição final dos resíduos
junto ao aterro sanitário de Santa Maria (RS). Em caso de encerramento
definitivo, migrar os serviços para o aterro sanitário de Santa Maria (RS).
Nos casos de obstrução do sistema viário por acidentes de trânsito,
protestos e manifestações populares e obras de infraestrutura, realizar o estudo
de rotas alternativas para o fluxo dos resíduos (nos casos da coleta) e; aguardar
temporariamente nos casos passageiros (para o caso do transporte para
disposição final dos resíduos).
As possíveis situações críticas que exigem ações de contingências podem
ser minimizadas através de um conjunto de procedimentos preventivos,
conforme citados a seguir.
As ações de controle operacional remetem ao acompanhamento do serviço
de coleta por meio da fiscalização da execução dos serviços; assim como do
registro e análise do número de reclamações, e situações que venham a ocorrer
com frequência.
As ações administrativas quanto às contratações emergenciais demandam
a manutenção de um cadastro de empresas prestadoras de serviços na gestão de
resíduos para a contratação em caráter emergencial.
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8.

METAS E AÇÕES DRENAGEM
Serão apresentadas as metas para a melhoria das condições de drenagem

e manejo de águas pluviais do município de Candelária. Visando a consolidação
dos objetivos serão estabelecidas ações, considerando a seguinte definição:

- Ações imediatas ou emergenciais: até 3 anos
- Curto prazo: entre 4 a 8 anos;
- Médio prazo: entre 9 e 12 anos;
- Longo prazo: entre 13 e 20 anos.
No quadro abaixo constam as metas para o serviço de drenagem e manejo
das águas pluviais e suas ações. Serão, também, definidas as prioridades para
execução das ações, classificadas em alta, média e baixa.
Quadro 15: Ações, metas e prazos – DRENAGEM
DI RETRI Z

− I nstituir a regul ação e a
fiscal ização do sistema de
saneamento básico.

I mpl ementar medidas estruturais
visando a eficiência do sistema de
interceptação, transporte e deságue
das águas pl uviais.

- Promover atividades de educação
sanitária e ambiental .
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ESTRATÉGI A

1)
2)

Designação de entidade reguladora e fiscalizadora;
Elaboração de normas regulatórias.

1)
2)

Promover a universalização do acesso aos serviços;
Promover a proteção e recuperação da calha, dos
taludes e das matas ciliares aos corpos hídricos;
Realizar a substituição progressiva dos dispositivos e
rede de drenagem;
Realizar manutenções e limpezas nos dispositivos e
rede de drenagem.

3)
4)

1)

Promover a educação ambiental como medida de
controle social.
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- Produzir dados/informações sobre
os resíduos sól idos.

- Criar instâncias de participação e
control e social para o
pl anejamento, acompanhamento e
aval iação da pol ítica e das ações
em saneamento básico.

1)
2)

Alimentação do Sistema de Informações;
Comunicação entre os setores da administração
pública.

1)
2)

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico;
Promoção do acesso à informação.

A seguir se discorre a respeito de cada ação e a estimativa necessária dos
valores de investimentos para a execução:

8.1. META 1 – INSTITUIR A REGULAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DO
SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
A Meta 1 é instituir a regulação e a fiscalização do sistema de saneamento
básico que, até o momento, é inexistente. São estudadas as seguintes ações,
sem custos/investimentos previstos:
8.1.1.

Designação de entidade reguladora e fiscalizadora

Tendo em vista a realidade institucional, econômico-financeira e política do
município e considerando a forma consolidada de estabelecimento do consórcio
de municípios da qual Candelária integra, entende-se pela formalização de um
consórcio de regulação. O bom relacionamento entre os municípios da região, as
dificuldades financeiras enfrentadas por todos e a ausência de entidade
reguladora para os serviços de saneamento básico nestes, motivam o
direcionamento para um modelo de regulação consorciada. Nas atividades de
regulação dos serviços de saneamento básico, estão incluídas a interpretação e a
fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a
correta administração de subsídios.Destacam-se a independência da entidade
reguladora, a garantia dos mandatos de seus dirigentes, a capacidade técnica, as
decisões tomadas por órgãos colegiados e a participação social. São instrumentos
do exercício da participação social na regulação a realização de audiências e
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consultas públicas, a constituição de ouvidorias e o funcionamento efetivo dos
conselhos.
O município de Candelária já é membro de um Consórcio Público Regional,
de modo que todas as questões burocráticas culminam ao encontro da Lei
Federal nº 11.107/2005, tais como criação, regulamentação, instituição do fundo
de arrecadação e formação dos conselhos. Esta consolidação confere o avanço de
uma importante etapa, colocando Candelária e os municípios deste consórcio à
frente no tempo quando se pretende planejar e efetivar uma solução
consorciada.
Ainda, considerando a maior proximidade com a realidade local, o Conselho
Municipal de Saneamento, criado pela Lei Municipal n. 676, de 14 de setembro
de 2011, teria melhor atuação como entidade fiscalizatória. Todavia, trata-se de
um conselho consultivo. Nestes termos, teria a necessidade de transformá-lo em
um conselho deliberativo, assim como, trazer uma representação mais
significativa da sociedade civil junto à formação de suas representações. O ato
de fiscalizar está vinculado ao controle do processo, permitindo que, ao longo da
operação do sistema, seja possível ajustar eventuais falhas e corrigir rumos tanto
da prestação, quanto da regulação dos serviços. A fiscalização, segundo o
Decreto

nº

6.017/07,

refere-se

às

atividades

de

acompanhamento,

monitoramento, controle e avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva
ou potencial, do serviço público.
Cabe destacar que conforme o Parágrafo único do Artigo 20 da Lei Federal
11.445/2007, “incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a
verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores
de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais”. Por
fim, o Inciso III do Artigo 11 da Lei Federal n. 11.445/2007 deixa explicito que a
validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos
de saneamento básico condiciona-se à existência de normas de regulação,
incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização.
8.1.2.

Elaboração de normas regulatórias

A prestação dos serviços de saneamento básico é competência do
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município, podendo exercer essa função diretamente ou delegá-la a outro ente.
Delegar, neste sentido, remete a transferir poder, função, competência a outrem,
que passa a poder representar e agir em nome de quem transferiu esse poder,
função, competência. Independente da forma de prestação dos serviços, os
mesmos devem seguir regulamentos de forma a atender aos princípios
fundamentais da Lei do Saneamento Básico e devem atentar para o que segue:
Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão,
pelo menos, os seguintes aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os
respectivos prazos;
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e
prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e
certificação;
IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e
informação;
XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive
racionamento. (LEI FEDERAL 11.445/2007)

Desta maneira, o município possui um sistema misto, em que as águas
pluviais e cloacais são transportadas de forma combinada. Nestes termos, a
Companhia Riograndese de Saneamento (CORSAN) presta os serviços de
tratamento e distribuição da água para consumo humano na cidade de
Candelária e, quando da renovação do contrato de concessão, se comprometeu
em implantar um sistema para tratamento dos esgotos sanitários, que é
inexistente. Algumas discussões informais sobre o assunto direcionam para a
permanência de uma rede mista. Assim, sendo alvo do tratamentoas águas
pluviais e os esgotos sanitários. Conforme indicado pelo Código Estadual de Meio
Ambiente (Lei Estadual n° 11.520/2000) e pelo Plano Nacional de Saneamento
(PLANSAB), o sistema separador absoluto deve ser primado.
Ainda, há necessidade de elaboração de um Código Municipal de Drenagem
Urbana visando padronizar e estabelecer regulamentações. Nestes termos, cabe
citar que a implantações das redes ou manutenções não tem sido acompanhada
por um profissional com formação técnica. Como uma das consequências desta
imprudência, tem-se o recalque do solo, nos casos de um mal preparo do fundo
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da vala de assentamento, podendo acarretar o movimento angular entre um
tubo e outro.
A hidrologia focada a drenagem urbana visa, segundo Silveira (1998),
conhecer e controlar os efeitos da urbanização nos diversos componentes do
ciclo hidrológico. Assim, é imprescindível padronizar junto ao Código de
Drenagem Urbana, parâmetros de cálculo para a análise hidrológica dos fatores
envolvidos em projeto a fim de estimar dados quanto a eventos naturais que
gerem picos. Segundo Canholi (2005), destacam-se as estimativas de pico de
vazão e volumes associados, assim como os estudos para determinação de
hidrogramas de projeto.
Outra questão que causa insatisfação entre os populares e que demanda
uma regulamentação com sanções punitivas remete aos casos em que terrenos
são preparados para construção futura, permanecendo a superfície da gleba
exposta à ação das chuvas por meio da retirada da vegetação e da
movimentação do solo. O arraste das partículas minerais acabam por obstruir o
sistema de drenagem existente e assorear os canais naturais, diminuindo sua
capacidade de transporte e armazenamento de vazões.

Os

sedimentos

transportados também corroboram para sujar a cidade.
O estabelecimento de medidas visando controlar o uso e ocupação do solo
nas áreas sujeitas a inundações deve ser ratificado por uma revisão no
zoneamento existente junto ao Plano Diretor, que atualmente considera apenas
as Áreas de Preservação Permanente. As restrições para ocupação devem sofrer
fiscalizações constantes. O zoneamento das áreas com risco de inundação deve
considerar todo o território do município e considerar os locais e dimensões das
ocorrências. Para tanto, podem ser avaliados registros municipais e relatos dos
moradores. Ao mesmo tempo, deve analisar o regime pluviométrico a fim de se
constatar a possibilidade de inundações em locais que esse fato ainda não havia
sido registrado. As restrições quanto à ocupação devem considerar o risco de
ocorrência de inundação da área.
A

adoção

de

medidas

para

reduzir

e

controlar

o

processo

de

impermeabilização do solo, devido à urbanização deve ter prioridade, uma vez
que em termos gerais, a única forma de planejamento diagnosticada foi a
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delimitação junto ao Plano Diretor Participativo de Candelária (2007 e alterações
posteriores) de uma Taxa de Ocupação (TO), definida no Inciso IV do Artigo 57
como “a percentagem de área horizontal do lote passível de ser ocupada com
edificações, sendo um instrumento auxiliar na manutenção de espaços livres
dentro do lote e do microclima urbano, quando aliado ao uso da vegetação”.
Ainda, estabelecer medidas que evitem a transferência da vazão gerada por
novos empreendimentos urbanos para a rede pública e assim não se ampliar a
cheia natural. Podem ser instituídas ações como: utilização de pisos permeáveis,
captação e reutilização da água da chuva, telhado verde, bacias de contenção.
Ademais, os serviços de drenagem urbana oferecidos se resumem, em sua
grande maioria, no desempenho de atividades corretivas.

8.2. META 2 – IMPLEMENTAR MEDIDAS ESTRUTURAIS VISANDO
A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO,
TRANSPORTE E DESÁGUE DAS ÁGUAS PLUVIAIS
A Meta 2 é implementar medidas estruturais visando a eficiência do
sistema de interceptação, transporte e deságue das águas pluviais. São
estudadas

as

seguintes

ações,

sem

possibilidade

de

previsão

dos

custos/investimentos:
8.2.1.

Promover a universalização do acesso aos serviços
A universalização do acesso aos serviços de saneamento básico remete

não apenas a existência do serviço ou estrutura para 100% do território ou da
população, mas remete ao acesso dado a estes. Desta maneira, a existência de
uma rede coletora pluvial, por exemplo, não pode ser contabilizada se não
possui eficiência para o seu trabalho, ou seja, se proporciona alagamentos em
épocas chuvosas. A histórica ocorrência de alagamentos e inundações em
diversos pontos da cidade de Candelária – RS, demonstram a deficiência do
micro e macrodrenagem. Remete-se tais ocorrências as limitações de trabalho
dos

componentes

em

questões

construtivas,

estruturais,

físicas

e

de

dimensionamento.
Segundo Botelho (1998) “podem acontecer inundações de ruas e o sistema
de rios e córregos da região não ter nenhuma influência no fato. A raiz da
questão, nesses casos, é a rua não ter capacidade de transportar dentro da calha
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viária a vazão que chega”. Nestes termos, as guias não seguem um padrão
construtivo. Elas limitam a altura da lâmina de água que é conduzida pelas
sarjetas. Assim, o perfil das ruas tem grande importância no escoamento das
águas pluviais, assim como os dispositivos interceptores.
A porção de pluviosidade que não infiltra no solo, ou que não fica
armazenada em áreas específicas caracteriza-se como vazão de escoamento
superficial. Esta, por sua vez, é conduzida através das sarjetas e/ou sarjetões até
a boca coletora mais próxima. Após o transporte superficial nos logradouros
públicos, as águas pluviais são interceptadas pelas bocas de lobo. Este
dispositivo hidráulico deve estar localizado em ponto onde viabilize

a

interceptação das águas que o circundam, seja através do seu posicionamento
natural no que diz respeito à geometria da sarjeta, ou através da execução de
declividades (depressão) no seu entorno, com vistas a direcionar as águas para o
bocal. Inúmeras são as opções. Cabe, assim, a cada projeto, a investigação da
melhor opção a ser adotada hidraulicamente, conforme características físicas e
hidrológicas do local de implantação, bem como, de segurança. Independente da
opção adotada, o projeto deve primar pela eficiência de trabalho do dispositivo e
a manutenção deve ser praticada no sentido de conservação destes elementos.
De encontro com o mencionado, são poucos os dispositivos de intercepção que
trabalham com eficiência adequada em Candelária, corroborando com o cenário
debilitado no que concerne à microdrenagem urbana. De uma maneira geral, as
bocas de lobo se apresentam bastante danificadas e, em alguns casos, inseguras.
Ainda, em diversos pontos foi observado que a vazão de escoamento das águas
pluviais extravasa a capacidade da sarjeta tanto pela ausência de bocas de lobo
em trechos do entorno, como pela própria ineficiência das mesmas. Por
consequência, ocorrem os alagamentos das ruas e calçadas, ocasionando a
sujidade dos locais após o evento.
O monitoramento das questões relacionadas a águas pluviais na região
rural é indispensável para se verificar a necessidade de intervenções na região.
Isto pode ocorrer devido impermeabilização do solo ou, até mesmo, pela
transferência de vazão da área urbana para rural; sendo a última a jusante e a
primeira a montante da bacia. O custo dessa atividade não pode ser estimado,
visto que é uma ação apenas de monitoramento da situação e as possíveis
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intervenções não podem ser pré-determinadas.
8.2.2.

Promover a proteção e recuperação da calha, dos taludes e das
matas ciliares aos corpos hídricos

O município de Candelária possui corpos hídricos transpassando uma porção
expressiva do seu território urbano, porém, não há um mapeamento das
habitações inseridas dentro do perímetro caracterizado por Área de Preservação
Permanente (APP), com exceção de uma porção ao norte.
Os arroios, de uma maneira geral, necessitam de ações de desassoreamento
e recomposição da calha, que em muitos pontos apresenta erosões. A este
respeito, menciona-se que os solos dos córregos urbanos se assemelham ao de
sedimentos quaternários, constituindo-se basicamente por arenitos, seixos,
lamas escuras e desconsideráveis quantidades de cascalho, cuja deposição está
associada provavelmente aos depósitos de canais fluviais e suas planícies de
inundação. Este tipo de solo é consideravelmente instável, propiciando a
ocorrências de erosões quando desprotegido de vegetação. Assim, também,
ações de recomposição e preservação florestal de suas margens como forma de
conservar a geometria das calhas dos arroios em sua melhor configuração de
trabalho.
Quanto ao rio Pardo, também necessita das mesmas ações indicadas para os
arroios, porém, em maiores proporções. Aconselha-se que a atuação seja
previamente discutida e planejada em conjunto com o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Baixo Pardo.
Finalmente,

é

elementar

que

os

corpos

hídricos

sejam

mantidos

desassoreados com vista de comportar com maior eficiência as vazões nos casos
de chuvas intensas. Os pontos assoreados ou degradados tendem a sobrepujar as
águas transportadas nos canais, dando início as inundações. Assim, o sistema de
drenagem pluvial opera de forma cíclica, sendo necessário o equilíbrio de todos
os elementos da sua cadeia para o perfeito funcionamento. Ou seja, quando as
estruturas de condução superficial (vias, sarjetas, sarjetões), de interceptação
(bocas de lobo) ou de condução subterrânea (tubulações) das pluviosidades
demonstra deficiência de operação, ocorrem os alagamentos e; quando os canais
naturais de transporte das águas denotam insuficiência, ocorrem as inundações.
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8.2.3.

Realizar a substituição progressiva dos dispositivos e rede de
drenagem

Os alagamentos nas vias urbanas e calçadas, quando ocorrem, são reflexo
de uma microdrenagem deficiente. Nesta questão, o município de Candelária
apresenta diversos pontos críticos, que devem ser mapeados com vistas de
buscar a retificação. À vista disso, a cadeia de estruturas da microdrenagem
urbana apresenta diversas deficiências, principalmente por não haver um Código
de Drenagem Urbana regulamentando os projetos.
A canalização mais antiga é formada por manilha cerâmica ponta e bolsa,
não havendo colocação de anéis para vedação. Sabe-se que a resistência
mecânica deste material não é adequada para compressões mais intensas, como
por exemplo, a carga atuando sobre a peça pelo deslocamento de veículos.
Assim, nos trechos onde estes condutos atravessam a malha viária, muito
provável que apresentam rupturas por excesso da sua capacidade de suporte.
De maneira geral, deve ser realizada a avaliação da eficácia da rede pluvial
de micro drenagem (galerias pluviais e equipamentos de drenagem como poços
de visita e bocas de lobo) e adequação se necessário. Para avaliação da eficácia
da rede pluvial de micro drenagem, devem ser vistoriados: galerias pluviais e
equipamentos de drenagem, como poços de visita e bocas de lobo. De forma a
garantir que não existam materiais obstruindo a passagem das águas. Além
disso, é necessário observar se existem ocorrências de alagamentos nas ruas
afastadas dos cursos d’água, indicando possíveis inconformidades da rede de
drenagem, como na quantidade e/ou localização das bocas de lobo.
8.2.4.
Os

Realizar manutenções e limpezas nos dispositivos e rede de
drenagem
serviços

prestados

atualmente

compreendem

em

eventuais

manutenções e substituições de rede, praticadas apenas quando diagnosticado
um problema relevante. As bocas de lobo raramente recebem algum tipo de
reparo ou limpeza e, quando da pavimentação de ruas, a canalização
pluvial/cloacal é implantada pelos servidores vinculados à Secretaria Municipal
de Transportes, Obras Públicas e Transito.
As limpezas nos dispositivos de drenagem são essenciais para prevenir
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alagamentos. O serviço deve ser realizado pela equipe de varrição e limpeza
urbana, já contemplado no item específico aos resíduos sólidos. Ainda, deve ser
primado os serviços de diagnóstico e manutenção das estruturas existentes, a
avaliação da capacidade de suporte das tubulações quando da expansão urbana,
o planejamento para implantação de medidas não estruturais, no estudo
hidrológico quando do dimensionamento estrutural.

8.3. META 3 – PROMOVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
SANITÁRIA E AMBIENTAL
A Meta 3 é desenvolver ações de Educação Ambiental para conscientizar a
população quanto a gestão de resíduos sólidos. São estudadas as seguintes
ações, sem custos/investimentos previstos:
8.3.1.

Promover a educação ambiental como medida de controle social
A educação ambiental é definida, segundo a Conferência das Nações

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada em 1992 no Rio
de Janeiro, como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimento, 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.
Os projetos de educação ambiental da área de drenagem e manejo das
águas pluviais devem integrar o Programa de Educação Ambiental para o
Saneamento Básico. As ações do programa são muito importantes para informar
e incluir os cidadãos no processo de atingimento das metas e fiscalização dos
serviços,

assim

como,

a

importância

em

se

preservar

áreas

sem

impermeabilização do solo.

8.4. META 4 – PRODUZIR DADOS/INFORMAÇÕES SOBRE A
DRENAGEM PLUVIAL E A GESTÃO DESTAS ÁGUAS
A Meta 4 é produzir dados/informações sobre a drenagem pluvial e a
gestão destas águas. São estudadas as seguintes ações, sem custos envolvidos
no caso da não terceirização para o levantamento de informações:
8.4.1.

Alimentação do Sistema de I nformações
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O estabelecimento de informações sobre os serviços prestados é essencial
ao embasamento de tomadas de decisões. Atualmente, não há a disposição um
banco de dados constando informações sobre a cadeia do saneamento básico,
que permitam a utilização em cálculos de indicadores. Na ausência destes
elementos, não há como avaliar quantitativamente os distintos segmentos. Para
a execução racional e organizada das ações de planejamento, uma estratégia é a
organização de um Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico,
composto por instrumentos básicos de gestão e um conjunto de agentes
institucionais que, no âmbito das respectivas competências, atribuições,
prerrogativas e funções, integram-se de modo articulado e cooperativo para a
formulação das políticas, definição de estratégias, execução e avaliação das
ações de saneamento.
Ainda, cabe destacar que o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS) apoia-se em uma base de dados que contém informações de
caráter

institucional,

administrativo,

operacional,

gerencial,

econômico-

financeiro e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, esgotos e
manejo de resíduos sólidos urbanos. Todavia, as informações municipais,
alimentadas no respectivo sistema, se apresentam incompletas, necessitando da
alimentação de dados a fim de possibilitar a contabilização de indicadores por
parte do respectivo sistema.
Em termos gerais, existe uma deficiência quanto a dados e documentos que
caracterizem o sistema de drenagem no município, fato que entrava o
planejamento das áreas de expansão urbana e de remodelagem do sistema
atual. A falta de conhecimento sobre a rede de drenagem existente ocasiona, em
muitos casos, o estrangulamento da tubulação quando da ligação de uma rede
nova em uma rede existente. Nestes termos, os projetos de drenagem dos novos
loteamentos são ligados a redes de menores diâmetros, ocasionando um efeito

Venturi. O aumento da velocidade a partir do ponto de estrangulamento pode,
quando combinado com o recalque do solo, movimentar o elemento implantado.
No que diz respeito, particularmente, à drenagem pluvial, há de ser
realizado um levantamento e mapeamento das residências alocadas em áreas de
risco de inundação, deslizamento/erosão, dentre outros aspectos similares. De
igual importância, é necessário produzir dados quanto ao atual sistema de
170Plano Municipal de Saneamento Básico

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
drenagem pluvial, materializado através do levantamento in loco das estruturas,
dispositivos e características topográficas e geográficas, além da entrevista com
funcionários antigos que detém o conhecimento prático. Caso a administração
municipal não disponha de pessoal para tal delegação, visto a saturação do
tempo ocioso de seus funcionários, a terceirização deve ser uma alternativa.
Ter um sistema de gerenciamento da infraestrutura de drenagem e manejo
de águas pluviais urbanas é uma importante ferramenta de gestão e
planejamento urbano. Através de um banco de dados com registros de
problemas e projetos de drenagem, será possível conhecer a infraestrutura local
e prever de maneira precisa investimentos futuros. De igual maneira, a expansão
da cidade na forma de loteamentos e prolongamento de ruas terá uma base
técnica para embasar suas projeções e ligações/sequência de rede.
Para a criação e gestão deste banco de dados, podem ser utilizados
mapeamentos e planilhas de reportes, dispensando a aquisição de softwares
desenvolvidos especialmente para este fim. Todavia, é necessário que um
servidor agregue esta função as suas responsabilidades, de modo a compilar e
organizar de maneira satisfatória e eficiente as informações adquiridas.
8.4.2.

Comunicação entre os setores da Administração Pública

A elaboração do PMSB não dever ser encarada como um evento, com data
de início e término. Ela é uma construção permanente que envolve retificações,
readequações, inovações acompanhando o cenário em transcurso. Assim, as
Comissões de Coordenação e Execução (Decreto Executivo n. 507/2010) devem
se comunicar continuamente sobre as disposições do respectivo Plano em
contraposição de mudanças diagnosticadas, leis sancionadas, recursos financeiros
disponibilizados, dentre outros aspectos.
A Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social podem fornecer
informações sobre as populações em áreas de risco; a Secretaria da Saúde pode
inventariar as doenças acometidas pela população que tenham relação com a
ausência de saneamento. A Secretaria de Planejamento pode auxiliar repassando
em tempo real os projetos de ruas e loteamentos aprovados. A Secretaria de
Obras pode auxiliar repassando diagnósticos e ações realizadas no sistema. A
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administração municipal possui, ainda, parceria com as seguintes instituições:
Conselho Municipal de Saneamento de caráter consultivo (Lei Municipal n.
676/2011), Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (AMVARP), Consórcio
Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (CISVALE), Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (Comitê Pardo), Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí (Comitê Baixo Jacuí),
Conselho Regional de Desenvolvimento Vale do Rio Pardo (COREDE VRP). Estes
elos permitem formas diversificadas de troca de experiências e debates sobre os
assuntos do saneamento básico e entende-se que devem ser exauridas as
discussões nesta temática como forma de delinear as linhas de ações e alavancar
os setores de saneamento em termos de eficiência de sua organização. Apesar
da alta capacidade institucional desta administração pública, a interlocução
insatisfatória entre os setores da administração municipal tem atenuado as
oportunidades ao atendimento universal aos princípios da Lei Federal de
Saneamento Básico. O diálogo entre os setores é pontual, sendo o principal
responsável pelas divergências observadas em todo o ciclo da gestão dos serviços
de saneamento básico. A necessidade de avançar no entrosamento entre os
diversos setores da administração local é legítima.

8.5. META 5 – CRIAR INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL PARA O PLANEJAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA E DAS
AÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
A Meta 5 é criar instâncias de participação e controle social para o
planejamento, acompanhamento e avaliação da política e das ações em
saneamento básico. São estudadas as seguintes ações, sem custos/investimentos
previstos:
8.5.1.

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico

A Lei do Saneamento destaca claramente a responsabilidade dos municípios
na formulação da Política Municipal de Saneamento Básico. A lei ainda prevê a
elaboração dos Planos de Saneamento Básico para cada município, os quais
devem ser compreendidos como uma ferramenta estratégica de planejamento
para regulamentação dos serviços de saneamento básico, para o embasamento
da tomada de decisões técnicas dos gestores quanto a este assunto. É
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imprescindível que o Plano Municipal de Saneamento seja revisado sempre que
necessário, observando o prazo limitado em quatro anos e, antecedendo o Plano
Plurianual, de modo a possibilitar que este último abarque as demandas
prognosticadas no Plano de Saneamento.
Uma vez que o PMSB seja encarado como uma atividade contínua, não há
custos envolvidos na atualização do mesmo, uma vez que que se sugere a cada
mudança de cenário ou perspectiva, que os técnicos da Comissão já incorporem
as informações ao respectivo documento.
8.5.2.

Promoção do acesso à informação

Garantido perante à Constituição Federal da República, para os fins do
Artigo 2º do Decreto 7.217/2010, considera-se controle social, o “conjunto de
mecanismos

e

procedimentos

que

garantem

à

sociedade

informações,

representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas,
de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de
saneamento básico”. Para além da criação das respectivas Comissões do Plano
(Decreto Executivo n.

507/2010), deve haver a nomeação oficial dos

responsáveis por cada setor, garantindo a participação e mobilização de todos os
envolvidos. O controle social neste processo é garantido pelo Decreto Executivo
que cria os comitês de coordenação e execução do Plano, quando inclui
representantes da sociedade civil à comissão de coordenação:
Art. 2º. O Comitê de Coordenação será responsável pela orientação,
assessoramento ao poder executivo, coordenação e acompanhamento da
elaboração da política e do Plano e composto por representantes com
função dirigente das seguintes instituições:
(...)
IV – 06 (seis) representantes da Sociedade Civil e respectivos suplentes,
dos seguintes segmentos:
a) 02 (dois) representantes dos Movimentos populares com atuação em
habitação, ou saneamento, ou meio ambiente, ou recursos hídricos, ou
desenvolvimento urbano dentre outros de interesse local, sendo: 01
(um) representante da Associação de Moradores do Bairro Ewaldo Prass;
01 (um) representante da Associação de Moradores do Bairro Marilene.
b) 02 (dois) representantes dos Movimentos Sindicais, sendo: 01 (um)
representante do Sindicato Rural de Candelária; 01 (um) representante
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Candelária.
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c) 01 (um) representante dos segmentos empresariais: ACIC
d) 01 (um) representante de Organizações Não Governamentais com
atuação local: Ybity Caray. (DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 507,
de 26 de novembro de 2010)

No que se refere à prestação dos serviços de saneamento, ou, na delegação
deste, cabe destacar que deverá haver audiência ou consulta pública sobre o
edital, no caso de licitação, e também sobre a minuta do contrato entre titular e
prestador de serviço (inciso IV, do art. 11 da Lei 11.445/07). Ademais, a PNRS
incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e define que sua
participação nos sistemas de coleta seletiva e de logística reversa deverá ser
priorizada. A esse respeito, destaca-se a Lei nº 11.445/2007, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento básico, na qual estabelece a contratação
de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, por parte do
titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
dispensável de licitação.

8.6. RESUMO DE METAS
No quadro abaixo se faz a relação da previsão de desembolso dos
investimentos (quando ocorrerem) necessárias para a implantação das ações
previstas até 2037. Destaca-se que nas ações não-estruturais, não estão
previstos investimentos uma vez que, devido a escassez de recursos financeiros
por parte da administração pública, considerou-se o maio uso dos recursos
humanos próprios do quadro. Todavia, caso a municipalidade entenda a
necessidade de terceirização, esta opção deve ser abalizada. Nas ações
estruturais, no momento não há possibilidade de prever custos, visto a
inexistência de informações para nortear a elaboração de uma previsão
orçamentária.
Quadro 16: Ações e custos estimados para Manejo de Águas Pluviais
N° da
Meta

1

Meta

I nstituir a
regul ação e a
fiscal ização do
sistema de

N°
da
Ação

1.1

Emergenci al

Descrição da Ação

Designação
entidade
reguladora
fiscalizadora

174Plano Municipal de Saneamento Básico

de
e

X

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA
saneamento
básico

1.2
2.1

2

I mpl ementar
medidas
estruturais
visando a
eficiência do
sistema de
interceptação,
transporte e
deságue das águas
pl uviais

2.2

2.3

2.4

3

4

5

Promover
atividades de
3.1
educação sanitária
e ambiental

Produzir
dados/informações
sobre os resíduos
sól idos

Elaboração de
normas regulatórias
Promover a
universalização do
acesso aos serviços
Promover a
proteção e
recuperação da
calha, dos taludes
e das matas
ciliares aos corpos
hídricos
Realizar a
substituição
progressiva dos
dispositivos e rede
de drenagem
Realizar
manutenções e
limpezas nos
dispositivos e rede
de drenagem
Promover a
educação
ambiental como
medida de controle
social

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1

Alimentação do
Sistema de
Informações

X

X

X

X

4.2

Comunicação entre
os setores da
administração
pública

X

X

X

X

Revisão do Plano
Municipal de
Saneamento Básico

X

X

X

X

Promoção
acesso
informação

X

X

X

X

Criar instâncias de
participação e
5.1
control e social
para o
pl anejamento,
acompanhamento
e aval iação da
pol ítica e das
5.2
ações em
saneamento
básico

do
à

Fonte: Urbana Logística Ambiental do Brasil

8.7. APRESENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM EMERGENCIAL,
CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
O desembolso das ações deve ser feito nos prazos e prioridades conforme
planejamento descrito no PMSB. A planilha abaixo define qual é a hierarquia e
apresentação dos investimentos. Entretanto, no eixo temático da drenagem
urbana não é possível realizar planejamentos financeiros visto a carência de
dados. No que tange aos investimentos estruturais em substituições ou
expansões de redes, não há como prever custos porque não se conhece a rede
existente, assim como as condições desta. Da mesma forma a revitalização dos
córregos. É necessário realizar levantamentos exatos de pontos a intervir para
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prever horas-máquina, áreas de preservação permanente a revitalizar para prever
soluções para contenção de erosões e plantio de mudas, dentre outros
levantamentos de informações mais precisos.

Quadro 17: Cronograma de ações e desembolso a partir das discussões
em Audiência Pública
N° da
Meta

1

Meta

I nstituir a
regul ação e a
fiscal ização do
sistema de
saneamento
básico

N°
da
Ação

1.1
1.2
2.1

2

I mpl ementar
medidas
estruturais
visando a
eficiência do
sistema de
interceptação,
transporte e
deságue das águas
pl uviais

2.2

2.3

2.4

3

4

5

Promover
atividades de
3.1
educação sanitária
e ambiental

Descrição da Ação

Designação
de
entidade
reguladora
e
fiscalizadora
Elaboração de
normas regulatórias

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emergenci al

-

-

Promover a
universalização do
acesso aos serviços
Promover a
proteção e
recuperação da
calha, dos taludes
e das matas
ciliares aos corpos
hídricos
Realizar a
substituição
progressiva dos
dispositivos e rede
de drenagem
Realizar
manutenções e
limpezas nos
dispositivos e rede
de drenagem
Promover a
educação
ambiental como
medida de controle
social

4.1

Alimentação do
Sistema de
Informações

-

-

-

-

4.2

Comunicação entre
os setores da
administração
pública

-

-

-

-

Criar instâncias de
participação e
5.1
control e social

Revisão do Plano
Municipal
de
Saneamento Básico

-

-

-

-

Produzir
dados/informações
sobre os resíduos
sól idos
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para o
pl anejamento,
acompanhamento
e aval iação da
pol ítica e das
ações em
saneamento
básico

5.2

Promoção
acesso
informação

do
à

-

-

-

-

8.8. AÇÕES FRENTE A EMERGÊNCIAS OU CONTINGÊNCIAS
Deverá ser elaborado um plano de monitoramento hidrológico e prevenção
de inundações, visando à redução da população atingida por alagamentos e
inundações, redução dos processos erosivos e de degradação ambiental nas áreas
de várzea e redução do assoreamento dos corpos hídricos, utilizando os dados
fornecidos pela estação pluviométrica e fluviométrica, relacionando com o
zoneamento das áreas com risco de enchentes, alerta e prevenção de enchentes.
Para tanto, é necessário estabelecer equipes técnicas para manipular os dados
provenientes

das

estações

pluviométrica

e

fluviométrica,

incluindo

o

gerenciamento do sistema e a atualização de bancos de dados. O gerenciamento
do banco de dados remete ao registro de níveis máximos atingidos nos arroios,
anualmente, além do registro de ocorrência de enchentes, registro contínuo
quanto aos níveis máximos atingidos nos arroios e canais de drenagem durante o
período de chuvas, assim como registro dos pontos de alagamento. Elaborar
plano de contingência para a prevenção de eventos hidrológicos extremos,
envolvendo todas as áreas propensas a inundações, com base em informações
levantadas sobre a área envolvida. Utilizar os mapeamentos e informações
presentes neste Plano Municipal de Saneamento Básico para a tomada de
decisões em situações de emergência e para a elaboração de planos de
contingência em resposta a eventos hidrológicos extremos (no caso de ocorrência
destes). As atribuições destes planos remetem às funções de gestão da equipe
da defesa civil, possuindo estes capacitações e conhecimentos profundos das
realidades a serem trabalhadas.
As

ações

emergenciais

devem

ser

planejadas

para

situações

de

inundações, são exemplos de itens a serem definidos: aquisição e distribuição de
alimentos e roupas; deslocamento de equipe médica; auxílio de corpo de
bombeiros;

local

para

remoção

temporária

das

famílias;

definição

responsabilidades e organização das ações em ordem cronológica.

das

Ainda, as
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famílias que vivem em áreas com risco de alagamento, se identificado como
necessário, devem ser reassentadas em novas residências em local desprovido do
risco.
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9.

INDICADORES GERENCIAIS
O planejamento possui uma ferramenta gratuita de grande importância,

sendo ela os indicadores prospectados através do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS). O SNIS se constitui no maior e mais
importante sistema de informações do setor de saneamento no Brasil, apoiandose em uma base de dados que contém informações de caráter institucional,
administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro e de qualidade
sobre a prestação de serviços de água, esgotos e manejo de resíduos sólidos
urbanos.As informações disponibilizadas pelo SNIS oferecem às administrações
Federal, Estaduais e Municipais, aos prestadores de serviços, às instituições de
regulação, aos agentes de controle social e à população em geral um grande
auxílio no planejamento e execução de políticas públicas de saneamento;
orientação da aplicação de recursos; conhecimento e avaliação do setor
saneamento;

avaliação

de

desempenho

dos

prestadores

de

serviços;

aperfeiçoamento da gestão; orientação de atividades regulatórias e de
fiscalização; e exercício do controle social.
Desta maneira, conforme discorridos os prazos propostos em metas, o SNIS
passará a ser alimentado com informações referentes às distintas abordagens do
saneamento e, automaticamente, calculará os indicadores necessários ao
planejamento, acompanhamento e avaliação dos serviços.
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10. FONTES DE FINANCIAMENTO
Com base no Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), as principais
fontes de investimento disponíveis para o setor de saneamento básico no Brasil
são:


os recursos dos fundos financiadores (Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS e Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT),
também denominados de recursos onerosos;



recursos não onerosos, derivados da Lei Orçamentária Anual (LOA),
também conhecido como Orçamento Geral da União (OGU), e de
orçamentos dos estados e municípios;



recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos
junto às agências multilaterais de crédito, tais como o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial
(BIRD);



recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes de
superávits de arrecadação.

Pode-se agrupar o conjunto de programas do governo federal no campo
do saneamento básico em cinco grupos, com ações diretas e relacionadas a esse
setor. O primeiro grupo de programas está direcionado para execução de ações
diretas de saneamento básico, a saber: abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem das águas pluviais e resíduos sólidos. Em geral, o objetivo
desses programas é ampliar a cobertura e a qualidade dos serviços de
saneamento básico, com ênfase em ações estruturais – obras físicas.
A Tabela abaixo apresenta as fontes de captação de recursos, a mesma foi
adaptada do Plano Municipal de Saneamento do município de Manoel Viana
(2011).
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Tabela 17: Fontes de Financiamento
CAMPO DE AÇÃO

PROGRAMAS

LIMPEZA URBANA E
MANEJO
DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

Resíduos
Urbanos

DRENAGEM
E
MANEJO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS URBANAS

Drenagem Urbana e
Controle de Erosão
Marítima e Fluvial

SANEAMENTO RURAL

Saneamento Rural

DIVERSAS
MODALIDADES
SANEAMENTO
BÁSICO

Saneamento
Todos

EM

OBJETIVOS
Sólidos

Para

Ampliar a área de
cobertura e eficiência
dos serviços públicos
de manejo de resíduos
sólidos, com ênfase
no enceramento de
lixões, na redução, no
reaproveitamento
e
na
reciclagem
de
materiais, por meio
da
inclusão
socioeconômica
de
catadores.
Ministério
Desenvolver obras de
drenagem urbana em
consonância com as
políticas
de
desenvolvimento
urbano e de uso e
ocupação do solo.
Ampliar a cobertura e
melhorar a qualidade
dos
serviços
de
saneamento
ambiental em áreas
rurais.
Financiamento
oneroso
para
empreendimentos nas
modalidades:
saneamento
integrado; manejo de
águas
pluviais;
manejo de resíduos
sólidos; manejo de
resíduos
da
construção
e
demolição;
preservação
e
recuperação
de
mananciais; e estudos
e projetos.

MINISTÉRIO
RESPONSÁVEL
Ministério do
Ambiente

Meio

Ministério
da
Integração Nacional

Ministério da Saúde/
FUNASA

Ministério das Cidades

Fontes: SIGPlan, 2010: Senado Federal, Banco de Dados do SIGA BRASIL,
2010.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano Municipal de Saneamento Básico fornece subsídios para que o
Município de Candelária estabeleça, implemente, mantenha e aprimore a gestão
dos eixos desenvolvidos neste plano, em cumprimento à Lei Federal nº
11.445/2007.
O principal objetivo do plano é administrar esta frente de forma
sustentável, visando promover a harmonia entre os pilares ambientais, sociais e
econômicos, por meio da adoção de medidas corretivas, preventivas e
educativas.
Contudo, para que esta ideia seja concretizada e não se transforme num
desiderato

de

boas

intenções

que

não

ganha

ação

no

cotidiano

da

municipalidade envolvida, recomenda-se a implantação de uma estrutura capaz
de exercer de forma sistêmica, contínua e desburocratizada a fiscalização,
monitoramento e avaliação das ações propostas neste PMSB.
É de grande importância a criação de um órgão (departamento, secretaria
ou autarquia) para gerir os sistemas de saneamento (água, esgotos, drenagem
urbana e resíduos sólidos), sendo é uma das formas de alcançar os objetivos
previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico.
Em relação ao processo de elaboração deste documento foi evidenciada a
necessidade de incrementar os procedimentos de coleta das informações e dados
na próxima revisão do Plano, de modo que possam ser estabelecidas metas,
diretrizes e estratégias embasadas em estudos adicionais específicos do
município, que visem fortalecer e precisar ainda mais o gerenciamento destes
materiais.
Convém salientar também que atualmente um dos maiores desafios das
administrações públicas é a gestão do Saneamento. É evidente que as ações
voltadas para melhoria da gestão do saneamento foram impulsionadas e tendem
a ser aperfeiçoadas cada vez mais com o passar do tempo.
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Anex os:
Reunião de apresentação das metas, ações e emergência/ contingência para
o Comitê Gestor. 21 de fevereiro de 2018.
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