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1

INTRODUÇÃO
Os Esquemas representam um desenho técnico para a

Prefeitura Municipal de Jataizinho colocar o PMGIRS em ação. Elas são
propostas de programas, projetos, ações para uma intervenção que
considera aspectos de execução financeira, bem como institucionais, e
representam o resultado do processo de planejamento estratégico
delineado no Plano de Ação Estratégica - Volume I.
Tais esquemas foram gerados através de um processo de
trabalho em grupo e estão classificados usando abordagens adequadas
às correspondentes etapas de manejo dos resíduos sólidos. Este processo
foi guiado pela visão e missão da gestão pública do município e foi,
ainda, canalizado através de metas e objetivos destinados a preencher
as lacunas identificadas nas análises da situação atual do município. A
correlação entre os Esquemas com as metas e objetivos é mostrado mais
adiante no Quadro 2. A Figura 1 apresenta seu “processo de evolução".

Figura 1 – Evolução do processo de elaboração dos Esquemas – processo
conceitual.
Fonte: elaborado pelos autores

PMGIRS – Volume 2 [Jataizinho/PR, 2018]

11

Como já mencionado, a abordagem conforme as etapas
de manejo dos resíduos foram seguidas, agrupando-as em duas partes,
de modo a proporcionar um foco para os Esquemas. A parte 1 abrange
os Esquemas para ações estratégicas sobre segregação na origem, a
coleta e transporte. A parte 2 abrange Esquemas de ações estratégicas
na triagem para recuperação e tratamento de materiais e disposição
ambientalmente adequada, conforme é mostrado na Figura.

3.1 Estabelecimento
de
ferramenta
tecnológica
para
inventário
e
comercialização de resíduos sólidos.
3.2 Desenvolvimento de políticas locais
para segregação e coleta
3.3 Desenvolvimento de Ferramentas para
aumentar a consciência na Gestão de
Resíduos
3.4 Fornecimento de embalagens para
Segregação de Resíduos
3.5 Construção de Pontos de Coleta
inteligentes
3.6 Adaptação dos sistemas de coleta
primária
3.7 Educação Ambiental para Gestão de
Resíduos Sólidos
3.8 Criação de um Centro de Treinamento
Avançado
3.9 Implantar a Coleta Seletiva
3.10 Estudo de viabilidade para unidades
de compostagem e de biogás
3.11 Implantar PEV com área de triagem e
coleta de todos os tipos de resíduos
3.12 Projetos-pilotos para reciclagem e
reuso de resíduos

Geração
Coleta
Transporte
Triagem
Tratamento
Disposição

Figura 2 – Agrupamento de Esquemas gerados no Plano de Ação do PMGIRS.
Fonte: elaborado pelos autores

Resíduo: ❑ Compostável ❑ Reciclável ❑ Construção e demolição ❑ Perigoso ❑ Rejeito
Etapa: ❑ Geração ❑ Coleta ❑ Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento ❑ Disposição
Objetivos
Metas

Saúde
(Minimizar)
Exposi
ção

impa
cto

Legislação
Quanti
dade

PNRS
12.305

Gestão
PNSB
11. 445

Servid
ores
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2

CARACTERÍSTICAS DOS ESQUEMAS PROPOSTOS
Os Esquemas para o Plano Estratégico de Ação foram

gerados para apoiar as metas e objetivos:
Quadro 1 – Metas e objetivos para o PMGIRS
Objetivo 1
Reduzir o risco
para a Saúde
Pública e
para os
Ecossistemas

Meta 1
Minimizar a
exposição
humana aos
resíduos
sólidos
Meta 2
Minimizar os
impactos nos
componentes
ambientais
(ar, água,
solo, flora e
fauna)
causados
pela
disposição
inadequada
dos resíduos
sólidos
Meta 3
Minimizar a
quantidade
de resíduos
sólidos
gerados,
transportados,
tratados e
disposto

Objetivo 2
Garantir o
cumprimento
da
legislação
relacionada
com a
gestão dos
resíduos
sólidos
Meta 4
Garantir o
cumprimento
da Lei
Federal
12.305/2010
(Política
Nacional de
Resíduos
Sólidos)
Meta 5
Garantir o
cumprimento
da Lei
Federal 11.
445/2007
(Política
Nacional de
Saneamento
Básico)

Objetivo 3
Fortalecer a
equipe técnica
da gestão
municipal, a
fim de atingir
os objetivos
estabelecidos
pelo Plano

Objetivo 4
Apoiar o
desenvolvimento
econômico com
inclusão social

Objetivo 5
Educar e
motivar a
comunidade
sobre resíduos
sólidos

Meta 6
Desenvolver a
capacidade
interna de
recursos
humanos em
termos de
adequação e
competência

Meta 9
Estabelecer
parcerias
sinérgicas com
as partes
interessadas

Meta 10
Formar
multiplicadores
em Educação
Ambiental,
formal e não
formal

Meta 7
Melhorar a
infraestrutura
Interna dos
departamentos
que tratam
diretamente
das questões
dos resíduos
sólidos,
licenciamento
ambiental e
fiscalização

Meta 12
Estabelecer
treinamento
permanente
para
capacitação de
organização de
catadores
Meta 13
Apoiar as
organizações de
catadores na
legalização e
sobre requisitos,
documentos e
obrigações

Meta 11
Desenvolver
uma unidade
didática em
Educação
Ambiental no
currículo das
escolas
públicas e
privadas

Meta 8
Realizar as
operações de
gerenciamento
de resíduos
sólidos de
maneira
transparente,
responsável,
eficiente e
sustentável

Fonte: elaborado pelos autores.
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3

ESQUEMAS PROPOSTOS
Uma

descrição

detalhada

de

cada

esquema

é

apresentada abaixo, sendo dividida em introdução, objetivo, descrição,
implementação, agência líder e apoio, local, orçamento e cronograma.
As seções sobre descrição e implementação vão explicadas em detalhe.
Também foram listadas, para cada Esquema, interligações com os
demais, como forma de proporcionar uma perspectiva integrada.
Quadro 2 – Resumo dos montantes de investimentos de curto prazo para
implementação dos esquemas
Esquema

Investimento
2018

Bases para o programa municipal de
educação ambiental.

R$180.000,00

Elaboração de estudos técnicos para a
restauração, recuperação e
encerramento da atual área de
disposição de resíduos (lixão).

R$ 330.000,00

Investimento
2019
R$180.000,00

Estabelecimento de ferramenta
tecnológica para inventário e
comercialização de resíduos sólidos.

R$80.000,00

Desenvolvimento de políticas locais para
segregação e coleta

R$20.000,00

Desenvolvimento de Ferramentas para
aumentar a consciência na Gestão de
Resíduos

R$30.000,00

Fornecimento de embalagens para
Segregação de Resíduos

R$50.000,00

R$50.000,00

R$150.000,00

R$50.000,00

Construção de Pontos de Coleta
inteligentes
Adaptação dos sistemas de coleta
primária

R$80.000,00

R$40.000,00

Educação Ambiental para Gestão de
Resíduos Sólidos

R$180.000,00

R$80.000,00

Criação de um Centro de Treinamento
Avançado

R$30.000,00

R$30.000,00
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Investimento
2018
R$720.000,00

Esquema
Implantar a Coleta Seletiva

Investimento
2019
R$720.000,00

Estudo de viabilidade para unidades de
compostagem e de biogás

R$120.000,00

Implantar PEV com área de triagem e
coleta de todos os tipos de resíduos

R$450.000,00

R$300.000,00

R$60.000,00

R$60.000,00

R$2.440.000,00

R$1.550.000,00

Projetos-pilotos para reciclagem e reuso
de resíduos
TOTAL ANUAL

Fonte: Elaborado pelos autores

3.1 BASES PARA
AMBIENTAL.

O

PROGRAMA

MUNICIPAL

DE

EDUCAÇÃO

3.1.1 INTRODUÇÃO
Quem planeja a curto prazo deve cultivar cereais,
A médio prazo, plantar árvores,
A longo prazo, deve educar as pessoas.
(Kwantzu, China, A.C.)
A Política Nacional de Educação Ambiental, criada pela
Lei nº 9.795/1999, propõe-se a estabelecer os “processos por meio dos
quais

o

indivíduo

e

a

coletividade

constroem

valores

sociais,

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial
à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”, segundo seus próprios
termos e definições.
A Educação Ambiental no Brasil, segundo diretrizes do
MEC, é desenvolvida por meio de três modalidades básicas: projetos,
disciplinas especiais e inserção da temática ambiental nas disciplinas
(BRASIL. Ministério da Educação, 2005; BRASIL. Ministério do Meio
Ambiente, 2007). Essa não é uma área de conhecimento e atuação
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isolada. Ao contrário, o contexto em que surgiu deixa claro seu propósito
de formar agentes capazes de compreender a interdependência dos
vários elementos que compõem a cadeia de sustentação da vida, as
relações de causa e efeito da intervenção humana nessa cadeia, de se
engajar na prevenção e solução de problemas socioambientais e de
criar formas de existência mais justas e sintonizadas com o equilíbrio do
planeta. Dessa maneira, a Educação Ambiental se sustenta na busca da
conexão permanente entre as questões culturais, políticas, econômicas,
sociais, religiosas, estéticas e outras, determinantes para nossa relação
com o meio ambiente.
Após dezoito anos de institucionalização da Educação
Ambiental no Brasil, um dos maiores desafios continua sendo a
integração do meio ambiente como tema transversal no currículo
escolar.
A lei reafirma o direito à Educação Ambiental a todo cidadão
brasileiro comprometendo os sistemas de ensino a provê-lo no
âmbito do ensino formal. Em outras palavras, poderíamos dizer
que todo(a) aluno(a) na escola brasileira tem garantido esse
direito, durante todo o seu período de escolaridade. Segundo o
Censo Escolar do INEP, 94% das escolas do ensino fundamental,
em 2004, diziam praticá-la, seja por meio da inserção temática
no currículo em projetos ou até mesmo em disciplina específica.
Essa universalização é motivo para comemoração porque, em
tese, esse direito estaria assegurado. Entretanto, isso não
significa que ela está em sintonia com os objetivos e princípios
da PNEA-Política Nacional de Educação Ambiental, ainda é
necessário qualificá-la ampliando as pesquisas, os programas
de formação de docentes e desenvolvendo indicadores para
avaliação. A PNEA - Política Nacional de Educação Ambiental
- traça orientações políticas e pedagógicas para a Educação
Ambiental e traz conceitos, princípios e objetivos que podem ser
ferramentas educadoras para a comunidade escolar. Mas a lei,
por si mesma, não produz adesão e eficácia. Somente quando
se compreende a importância do que ela tutela ou disciplina,
captando seu sentido educativo, é que ela pode ser
transformadora de valores, atitudes e das relações sociais.
Quando isso não ocorre se diz que a lei não tem eficácia, ou
seja, não ‘pegou’ (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
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A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA; BRASIL. Ministério do
Meio Ambiente; BRASIL. Ministério da Educação, 2007, p. 31).

Não se pode pensar em Educação Ambiental sem integrar
a escola às questões ambientais e culturais que caracterizam a
comunidade a qual ela atende. Considerando, ainda, a difusão de
informações para o entendimento do conceito de desenvolvimento
sustentável dentro das regiões hidrográficas, trabalhando de forma
sistemática as diferentes interpretações de sustentabilidade com os
promotores de Educação Ambiental. “Já se tornou lugar-comum
reconhecer

que

existem

atualmente

diferentes

propostas

de

interpretação das causas, das implicações e das alternativas de
confrontação da crise de meio ambiente” (LEFF, 2007, p. 19).
Segundo Sauvé (1999), mesmo que se tenha uma
preocupação comum com o meio ambiente e com sua importância na
educação, percebe-se que diferentes autores possuem diferentes
discursos sobre Educação Ambiental e propõem diferentes maneiras de
conceber e praticar a ação pedagógica.
[...] Educação Ambiental não é uma ‘disciplina’ e não ‘foca
primeiramente no meio ambiente’: é uma dimensão essencial
da educação fundamental cujo objeto é a reconstrução da
complexa rede de relacionamentos entre pessoas, grupos
sociais e o meio ambiente (SAUVÉ, 1999, p. 29, tradução nossa).1

Mas,

mesmo

havendo

uma

série

de

definições,

concepções, interpretações, representações para o termo meio
ambiente, não há como separá-las a ponto de serem mutuamente
excludentes, ou seja, não se trata de conceber o meio ambiente
unicamente como recurso ou unicamente como problema. O que temos

1

“Finally, environmental education is not a ‘discipline’ and does not ‘focus primarily on the environment’:
it is an essential dimension of fundamental education whose object is the reconstruction of the
complex web of relationships between persons, social groups and the environment” (SAUVÉ, 1999,
p. 29).
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é

um

espectro,

no

qual

as

definições

se

mesclam

da

mais

antropocêntrica para a mais naturalista, por exemplo: Reigota (1998, p.
21) fundamenta a necessidade dessa busca por definições “[...] o
primeiro passo para a realização de uma Educação Ambiental deve ser
a identificação das representações das pessoas envolvidas no processo
educativo”. Sendo assim, somente a partir do que os professores
entendem por meio ambiente é que se torna possível fazer associações
desse termo ao seu trabalho em sala de aula.

3.1.2 PROPOSTA
A educação ambiental aumenta a conscientização
pública e o conhecimento sobre questões ou problemas ambientais. Ao
fazê-lo, proporciona ao público as habilidades necessárias para tomar
decisões informadas e tomar medidas responsáveis.
Um programa, por si só, caracteriza-se por detalhar as
peculiaridades dos planos e expor as linhas e as regras básicas a serem
seguidas e atingidas nos projetos. Estes, por sua vez, referem-se a uma
atividade ou grupo de atividades correlatas, são planejados e
implementados como algo individualizado, mas que está no corpo de
intenções dos programas, planos e diretrizes.
Nesse sentido, o Programa de Educação Ambiental aqui
proposto assume as mesmas diretrizes do Programa Nacional de
Educação Ambiental - ProNEA:
•

Transversalidade e Interdisciplinaridade

•

Descentralização Espacial e Institucional

•

Sustentabilidade Socioambiental

•

Democracia e Participação social
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•

Aperfeiçoamento e Fortalecimento dos Sistemas de Ensino, Meio
Ambiente e outros que tenham interface com a educação
ambiental
O referido programa deve ser pautado dentro de uma

abordagem sistêmica, capaz de integrar os aspectos ambientais locais,
regionais, nacionais e globais. Esta abordagem deve reconhecer o
conjunto das interrelações e as múltiplas determinações dinâmicas entre
os âmbitos naturais, culturais, históricos, sociais, econômicos, políticos,
entre outros.
Mais até que uma abordagem sistêmica, a educação
ambiental exige a perspectiva da complexidade, que implica
em que no mundo interagem diferentes níveis da realidade
(objetiva, física, abstrata, cultural, afetiva...) e se constroem
diferentes olhares decorrentes das diferentes culturas e
trajetórias individuais e coletivas. (ProNEA, 2014)

Sob a perspectiva da descentralização espacial e
institucional, privilegia-se o envolvimento democrático dos atores e
segmentos institucionais na construção e implementação do Programa
Municipal de Educação Ambiental nos diferentes níveis e instâncias de
representatividade social no município. Da mesma forma, a democracia
e a participação social devem permear as estratégias e ações através
da geração e disponibilização de informações que garantam a
participação

social

na

discussão,

formulação,

implementação,

fiscalização e avaliação das políticas ambientais voltadas à construção
de valores culturais comprometidos com a qualidade ambiental e a
justiça social, sempre na busca de um modelo socioeconômico
sustentável.
Considera-se

fundamental

o

aperfeiçoamento

e

fortalecimento dos sistemas de ensino, meio ambiente e outros que
tenham interface com a educação ambiental, por intermédio dos quais
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o Programa Municipal de Educação Ambiental deve ser executado, em
sinergia com as demais políticas federais, estaduais e municipais.
Medir o sucesso do Programa Municipal de Educação
Ambiental é vital para que a sociedade tenha, de fato, um Programa
que consiga mover valores e mudar comportamentos na direção da
sustentabilidade e de um meio ambiente de alta qualidade. Uma
avaliação efetiva e relevante oferece uma maneira muito poderosa
para melhorar o Programa e permite que ele tenha sucesso ao realizar
mais e mais seus objetivos. Para tanto, alguns indicadores de resultados
devem ser usados para medir a médio e longo prazos os resultados mais
desafiadores, como mudança de valores, mudança de comportamento
e benefícios para o meio ambiente.
Os indicadores são medidos usando "instrumentos", como
questionários ou pesquisas, e podem ser quantitativas ou qualitativas. Os
indicadores podem ser imaginados como "bandeiras" que permitem
apontar se o Plano está no caminho correto. São as formas mensuráveis
e observáveis de definir os resultados.

3.1.3 OBJETIVOS
•

Reunir referências relevantes para as políticas públicas de
educação, meio ambiente, saúde pública e inclusão social,
necessárias à atuação de diferentes instituições, atores e
segmentos da sociedade que compreendem e difundem a
educação

ambiental

como

instrumento

essencial

às

transformações de comportamento para uma sociedade justa e
sustentável;
•

Estruturação de espaços e instrumentos educativos na formação
de capacidades individual e coletiva para o enfrentamento dos
problemas socioambientais;
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•

Fomentar processos de formação continuada em educação
ambiental, formal e não formal, dando condições para a atuação
nos diversos setores da sociedade;

•

Fomentar a transversalidade por meio da internalização e difusão
da dimensão ambiental nos projetos, governamentais e não
governamentais, de desenvolvimento e melhoria da qualidade de
vida;

•

Contribuir com a organização de grupos que atuem em programas
de intervenção em educação ambiental, apoiando e valorizando
suas ações;

•

Promover campanhas de educação ambiental nos meios de
comunicação de massa, de forma a torná-los colaboradores ativos
e permanentes na disseminação de informações e práticas
educativas sobre o meio ambiente;

•

Promover a educação ambiental integrada aos programas de
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

•

Estimular as empresas, entidades de classe, instituições públicas e
privadas a desenvolverem programas destinados à capacitação
de trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o
meio ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do
processo produtivo no meio ambiente;

•

Difundir a legislação ambiental, por intermédio de programas,
projetos e ações de educação ambiental;

•

Incentivar iniciativas que valorizem a relação entre cultura,
memória e paisagem - sob a perspectiva da biofilia –, assim como
a interação entre os saberes tradicionais e populares e os
conhecimentos técnico-científicos;

•

Promover a incorporação da educação ambiental na formulação
e execução de atividades passíveis de licenciamento ambiental;

•

Produzir

e

aplicar

monitoramento

e

instrumentos
avaliação

das

de

acompanhamento,

ações

do

Programa,

considerando a coerência com suas Diretrizes e Princípios.
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3.1.4 CARACTERÍSTICAS
Tipo: Programa.
Agência Líder: Governo Municipal de Jataizinho.
Agência Suporte: Universidades, ONG’s ou consultoria especializada.
Localização (sugerida): Descentralizado (departamentos municipais,
estabelecimentos de ensino, associações comerciais e religiosas, entre
outros).
Orçamento (Estimado): R$180.000,00 (U$56,000).
Cronograma (Estimado): 120 dias.

3.1.5 DESCRIÇÃO
O Programa de Educação Ambiental para o município de
Jataizinho deve ser elaborado com base nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental e de outros documentos da área,
tendo

como

função

básica

formar

recursos

humanos

nos

estabelecimento de ensino, bem como informar e motivar a população
do município para a construção de uma sociedade sustentável,
conforme disposto nos termos da Política Nacional de Educação
Ambiental.

3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Resíduo:  Compostável  Reciclável  Construção e demolição  Perigoso 
Rejeito
Fluxo:  Geração  Coleta  Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento  Disposição
Objetivos
Metas

Saúde (Minimizar)
Expo
impac
Quanti
siçã
to
dade
o

Legislação
PNSB
PNRS
11.
12.305
445

Gestão
Servid
ores
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3.2.1 INTRODUÇÃO
O conceito norteador de Educação Ambiental, com base
na Lei Federal n° 9.795 de 1999 que institui a Política Nacional de
Educação Ambiental, apresenta-se como segue:
Art. 1o Entendem-se por Educação Ambiental os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade (BRASIL, 1999).

Dentre os princípios básicos da Educação Ambiental
instituídos pela norma, tem-se:
Art. 4o São princípios básicos da Educação Ambiental:
I - O enfoque
participativo;

humanista,

holístico,

democrático

e

II - A concepção do meio ambiente em sua totalidade,
considerando a interdependência entre o meio natural, o
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade;
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na
perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;
IV - A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as
práticas sociais;
V - A garantia de continuidade e permanência do processo
educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais,
regionais, nacionais e globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à
diversidade individual e cultural.
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Art. 5o São objetivos fundamentais da Educação Ambiental:
I - O desenvolvimento de uma compreensão integrada do
meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações,
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais,
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - A garantia de democratização das informações
ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica
sobre a problemática ambiental e social;
IV - O incentivo à participação individual e coletiva,
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do
meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da
cidadania;
V - O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do
País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à
construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada,
fundada nos princípios da liberdade, igualdade,
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e
sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a
ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos
povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da
humanidade (BRASIL, 1999).
Segundo a Resolução do CONAMA nº 422 de 23 de março
de 2010, tem-se:
Art. 2o São diretrizes das campanhas,
comunicação e Educação Ambiental:

projetos

de

I - Quanto à linguagem:
a) adequar-se ao público envolvido, propiciando a fácil
compreensão e o acesso à informação aos grupos social e
ambientalmente vulneráveis; e
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b) promover o acesso à informação e ao conhecimento das
questões ambientais e científicas de forma clara e
transparente.
II - Quanto à abordagem:
a) contextualizar as questões socioambientais em suas
dimensões histórica, econômica, cultural, política e
ecológica e nas diferentes escalas individual e coletiva;
b) focalizar a questão socioambiental para além das ações
de comando e controle, evitando perspectivas meramente
utilitaristas ou comportamentais;
c) adotar princípios e valores para a construção de
sociedades sustentáveis em suas diversas dimensões social,
ambiental, política, econômica, ética e cultural;
d) valorizar a visão de mundo, os conhecimentos, a cultura e
as práticas de comunidades locais, de povos tradicionais e
originários;
e) promover a educomunicação, propiciando a construção,
a gestão e a difusão do conhecimento a partir das
experiências da realidade socioambiental de cada local;
f) destacar os impactos socioambientais causados pelas
atividades antrópicas e as responsabilidades humanas na
manutenção da segurança ambiental e da qualidade de
vida (BRASIL, 2010).

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO
De acordo com a Política Nacional de Educação
Ambiental (BRASIL. Ministério da Educação, 2005), entendem-se as linhas
de ação desenvolvidas no âmbito do ProNEA como:
Educação Ambiental Formal: é inerente à rede de ensino
regular, desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições
de ensino público e privada, englobando a educação básica;
a educação superior; a educação especial; a educação
profissional e a educação de jovens e adultos. Deve ser uma
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prática educativa integrada, contínua e permanente em todos
os níveis e modalidades de ensino, envolvendo professores,
estudantes e funcionários, observando ainda que a Educação
Ambiental deve ser implantada nos currículos escolares como
tema transversal e não como disciplina específica, excetuando
o ensino superior ao qual é facultado a criação de disciplina
específica, quando se fizer necessário;
Educação Ambiental Não-Formal: é desenvolvida através de
ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da
coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização
e participação na defesa da qualidade do meio ambiente.
Atua sobre a comunidade, com ações na área da educação,
comunicação, extensão e cultura, compreendendo programas
direcionados aos aspectos bem definidos da realidade social e
ambiental e usando meios multivariados, com a função de
informar e formar. Quando se fala em Educação Ambiental
Não-Formal nas escolas, essas necessitam integrar seu sistema
educacional com práticas pedagógicas voltadas para o
incentivo de atividades extraclasse, grupos de estudos
ambientais, programas de iniciação científica e visitas aos mais
diversos lugares onde o ecossistema natural seja o foco do
trabalho.

Segundo aponta Mello (2009, p. 10), o currículo “não é
uma lista de disciplinas confinadas à sala de aula; é todo o conteúdo da
experiência escolar, que acontece na aula convencional e nas demais
atividades articuladas pelo projeto pedagógico da escola”. Portanto,
entende-se que, segundo a autora, currículo é tudo o que consta no
projeto pedagógico da escola, mesmo que desenvolvido em atividades
extraclasse.
•

•

•

Educação Ambiental e Comunicação Social: compreende a
difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa
de programas e campanhas educativas e de informações
acerca de temas relacionados ao meio ambiente, ou seja,
programas institucionais, políticos, educativos, culturais e
ambientais;
Capacitação, Qualificação e Treinamento para a Educação
Ambiental: formação e qualificação de recursos humanos em
Educação Ambiental;
Educação Ambiental como Instrumento de Planejamento e
Gestão: intervenção educativa vinculada aos processos de
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•

•

planejamento e de gestão com vista ao desenvolvimento
sustentável; o cumprimento de normas e metas e, sobretudo,
para uma postura ética e uma cultura de prevenção em
relação ao meio ambiente;
Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental: investigação em
torno de uma determinada situação que exija intervenção
educativa, com vista ao aprofundamento teórico da Educação
Ambiental e seu fortalecimento como instrumento de gestão;
Participação e Organização comunitária para a Educação
Ambiental: articulação da sociedade para implementar ações
que busquem relações socioeconômicas mais amigáveis, o uso
sustentável dos recursos naturais, a valorização e a
conservação da identidade cultural e da biodiversidade, tendo
a Educação Ambiental como fonte de transformação
socioambiental; inclusão dessa mesma articulação em ações
promovidas pelo poder público.

Vale aduzir que Layrargues (2002) cita a proposta da
professora canadense, Lucie Sauvé, para se perceber a diversidade e
complementaridade que

se

trabalha

em

Educação

Ambiental,

utilizando apenas algumas preposições significativas:
•

•

•

educação sobre o ambiente: informativa, com enfoque na
aquisição de conhecimentos curricular, em que o meio
ambiente se torna um objeto de aprendizado. Apesar de o
conhecimento ser importante para uma leitura crítica da
realidade e para se buscar formas concretas de se atuar sobre
os problemas ambientais, já que ele isolado não basta;
educação no meio ambiente: vivencial e naturalizante, em que
se propicia o contato com a natureza ou com passeios no
entorno da escola como contextos para a aprendizagem
ambiental. Tais como passeios, observação da natureza,
esportes ao ar livre e ecoturismo, pois o meio ambiente oferece
vivências experimentais se tornando um meio de aprendizado;
educação para o ambiente: construtivista que busca engajar
ativamente por meio de projetos de intervenção
socioambiental que previnam problemas ambientais. Muitas
vezes, traz uma visão crítica dos processos históricos de
construção da sociedade ocidental e o meio ambiente se torna
meta do aprendizado.
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O Órgão Gestor da Política Nacional de Educação
Ambiental acrescenta uma quarta proposição (LOUREIRO, 2003):
•

educação a partir do meio ambiente: considera, além das
demais incluídas, os saberes dos povos tradicionais e originários
que sempre partem do meio ambiente, as interdependências
da sociedade humana, da economia e do meio ambiente; a
simultaneidade dos impactos no âmbito local e global; uma
revisão dos valores, ética, atitudes e responsabilidades
individuais e coletivas; a participação e a cooperação;
reconhecimento das diferenças étnico-raciais e da diversidade
dos seres vivos; respeito aos territórios com sua capacidade de
suporte, a melhoria da qualidade de vida ambiental das
presentes e futuras gerações e os princípios da incerteza e da
precaução.

3.2.3 IMPLEMENTAÇÃO
Em primeira mão, deve-se propiciar a integração entre
professores e técnicos ambientais em programas de formação, visando
o intercâmbio das práticas e experiências exitosas, que servirão de
estímulo na implementação do Programa Municipal de Educação
Ambiental, com base nas seguintes linhas de ação e suas estratégias.
Linhas de ação e as estratégias de implementação:
Educação Ambiental Formal
•

Incentivo à inclusão da dimensão ambiental nos projetos políticopedagógicos das instituições de ensino;

•

Formação continuada de educadores, no âmbito formal, a serem
implementados

a

partir

de

parcerias

com

associações,

universidades, escolas, empresas, entre outros;
•

Apoio à criação de redes de formação de educadores;

•

Produção de material técnico-pedagógico e instrucional de apoio
aos processos formativos;
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•

Criação de seminários anuais sobre o tema Educação Ambiental
como instrumento de construção do conhecimento;

•

Incentivo à gestão escolar dinâmica, aproveitando as experiências
acumuladas e promovendo a integração entre as diversas
disciplinas;

•

Inclusão da educação ambiental em escolas diferenciadas, como
indígenas, ribeirinhas, de pescadores, de assentamentos e de
extrativistas.

Educação Ambiental Não-Formal
•

Formação continuada de gestores ambientais, no âmbito não
formal;

•

Integração do sistema educacional com práticas pedagógicas
voltadas para o incentivo de atividades extraclasse;

•

Incentivo a formação de grupos de estudos do ecossistema natural
da região;

•

Suporte à qualificação em Educação Ambiental de quadros
profissionais dos departamentos de educação e cultura, meio
ambiente, saúde e ação social;

•

Integração dos agentes comunitários e de saúde nas ações de
educação

ambiental

voltadas

para

a

sensibilização

da

comunidade nos aspectos relacionados à melhoria da qualidade
de vida;
•

Fomento

a

implementação

da

Agenda

Ambiental

na

Administração Pública – A3P;
•

Estímulo e apoio à criação de grupos de trabalho multidisciplinares
– envolvendo especialmente arte-educadores, assistentes sociais e
agentes de saúde – para desenvolver oficinas de educação
ambiental que enfatizem a relação entre saúde, ambiente e bemestar social, a serem realizadas em escolas públicas e locais
acessíveis à comunidade em geral.
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Educação Ambiental e Comunicação Social
•

Promoção da comunicação e tecnologia para a educação
ambiental;

•

Produção e apoio à elaboração de materiais educativos e
didático-pedagógicos, voltados à sensibilização da população;

•

Estímulo e apoio à criação de canais de acesso às informações
ambientais

que

possam

ser

utilizadas

na

produção

de

programação, veiculação de notícias, em debates e outras formas
de comunicação social;
•

Disponibilização de página no website do Município para
publicação de assuntos relativos à Educação Ambiental;

•

Incentivo à produção artística e literária, em suas diversas formas
de expressão, como meio de difundir a educação ambiental junto
a públicos específicos ou à sociedade em geral;

•

Apoio à implantação de rádios comunitárias, mediante parceria
com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, cuja
programação seja voltada especialmente para o público jovem,
como instrumento pedagógico e de fomento às atividades
ambientalmente sustentáveis;

•

Disponibilização de informação sobre a temática ambiental em
receptivos turísticos, no serviço militar, em programas dirigidos a
jovens, terceira idade, assentamentos agrícolas e outros grupos
sociais.

Capacitação, Qualificação e Treinamento para a Educação Ambiental
•

Realização de parcerias entre escolas públicas e universidades,
facilitando o acesso dos professores da rede pública de ensino aos
cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu em educação
ambiental;
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•

Construção de planos de formação continuada de educadores e
gestores ambientais, no âmbito formal e não formal;

•

Oferta de capacitação das equipes de compras e responsáveis
pela elaboração dos termos de referência dos processos de
licitação e de licenciamento ambiental, para o entendimento e
adoção de critérios de sustentabilidade nos processos de compras
públicas e licitatórios;

•

Oferta de suporte à qualificação em Educação Ambiental de
quadros profissionais dos departamentos de educação e cultura,
meio ambiente, saúde e ação social;

•

Treinamento para agentes comunitários e de saúde.

Educação Ambiental como Instrumento de Planejamento e Gestão
•

Orientação de agentes públicos e privados para a reflexão, a
construção e a implementação de políticas públicas que
possibilitem

solucionar

questões

estruturais,

almejando

a

sustentabilidade socioambiental;
•

Promover a incorporação da educação ambiental na formulação
e execução de atividades passíveis de licenciamento ambiental;

•

Incentivo à implementação de oportunidades de produção mais
limpa nas empresas instaladas no município;

•

Estímulo à promoção da articulação entre educação ambiental e
ações de atenção à saúde e assistência social;

•

Estímulo à inserção da educação ambiental nas etapas de
planejamento e execução de ações relacionadas a: gestão dos
recursos naturais nas bacias hidrográficas; defesa dos biomas,
preservação da biodiversidade, unidades de conservação e
entorno; ética e pluralidade cultural, produção e consumo,
agricultura e assentamentos sustentáveis, ciência e tecnologia,
identidade e patrimônio, entre outras;

•

Apoio e estímulo ao Conselho de Meio Ambiente na realização de
ações de educação ambiental nas escolas públicas, em
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consonância com o eixo orientador do programa “Vamos Cuidar
do Brasil com as Escolas”;
•

Destinação de recursos financeiros, oriundos de fundos já
existentes, para a implementação de projetos e ações de
educação ambiental;

•

Estímulo à alocação de recursos na Lei de Diretrizes Orçamentárias
especificamente para o Programa de educação ambiental;

•

Inserção no termo de referência dos processos de licitação e de
licenciamento ambiental, de ações de educação ambiental a
serem fomentadas pelos licenciados e vencedores das licitações,
como campanhas, seminários, capacitações, oficinas e outras;

•

Criação de estratégias alternativas para a captação de recursos
que permitam a sustentabilidade do Programa e seus projetos,
como a realização de parcerias – inclusive público-privadas – e o
estabelecimento de benefícios fiscais e prêmios às entidades que
invistam em educação ambiental.

Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental
•

Fomento à criação e ao fortalecimento de núcleos de pesquisa e
experimentação em educação ambiental;

•

Apoio aos projetos de pesquisa voltados à construção de
instrumentos, metodologias e processos para a abordagem da
dimensão ambiental, que possam inclusive ser incorporados aos
currículos integrados dos diferentes níveis e modalidades de ensino;

•

Incentivo às instituições de ensino superior a implementarem
projetos de extensão universitária com enfoque em meio ambiente
e educação ambiental;

•

Estímulo à abertura de editais para parcerias entre universidades e
escolas em projetos de pesquisa e intervenção que envolvam a
temática ambiental.

Participação e Organização comunitária para a Educação Ambiental
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•

Apoio a organização de grupos - voluntários, profissionais,
institucionais, associações, cooperativas, comitês, entre outros que atuem em programas de intervenção em educação
ambiental, apoiando e valorizando suas ações;

•

Estímulo à participação do setor empresarial, de representações
profissionais, agentes financeiros, representantes de religiões, entre
outros setores sociais, como corresponsáveis nos objetivos e na
implementação das ações do Programa;

•

Apoio à realização periódica de eventos sobre educação
ambiental, a exemplo de fóruns, seminários, festejos populares,
congregando representantes de órgãos públicos, da sociedade
civil, técnicos e especialistas nacionais e internacionais, entre
outros;

•

Promoção de processos de educação ambiental voltados para
valores humanistas, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências que contribuam para a participação cidadã na
construção de sociedades sustentáveis, considerando os diversos
grupos comunitários, a exemplo dos listados abaixo:
✓ Gestores de recursos ambientais
✓ Grupos em vulnerabilidade social e ambiental
✓ Comunidades

indígenas

e

tradicionais

–

ribeirinhos,

extrativistas, caiçaras, quilombolas, entre outras
✓ Educadores, animadores, editores, comunicadores e artistas
ambientais
✓ Professores de todos os níveis e modalidades de ensino
✓ Estudantes de todos os níveis e modalidades de ensino
✓ Técnicos extensionistas e agentes de desenvolvimento rural
✓ Produtores rurais, incluindo os assentados
✓ Agentes comunitários e de saúde
✓ Lideranças de comunidades rurais e urbanas, a exemplo de
grupos étnicos e culturais

PMGIRS – Volume 2 [Jataizinho/PR, 2018]

33

✓ Tomadores de decisão de entidades públicas, privadas e do
terceiro setor
✓ Servidores e funcionários de entidades públicas, privadas e
não governamentais
✓ Grupos de voluntários
✓ Membros dos poderes legislativo e judiciário
✓ Sindicatos, movimentos e redes sociais
✓ Entidades religiosas
✓ Comunidade científica
✓ Terceira idade
✓ Profissionais liberais
✓ População em geral

3.2.4 BENEFÍCIOS
Os seguintes benefícios são esperados a partir deste
Esquema:
•

Subsidiar,

teórica

e

metodologicamente,

professores

para

promover a inserção transversal dos conteúdos/atividades de
Educação Ambiental nos currículos do ensino fundamental e
médio;
•

Desenvolver na comunidade de Jataizinho habilidades de:
ampliação da percepção ambiental; análise crítica da realidade;
utilização de instrumentos de registro e monitoramento de
informação; incentivar o trabalho em equipe e a produção
coletiva de conhecimento;

•

Promover a identificação dos instrumentos legais e suas possíveis
formas de utilização;

•

Divulgação de indicadores que subsidiem a avaliação dos
resultados esperados no âmbito do Programa Municipal de
Educação Ambiental;
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•

Reestruturação da educação em direção à sustentabilidade, por
meio da construção de novos currículos que estejam em sintonia
com os Programas Nacional e Estadual de Educação Ambiental;

•

Construção de capacidades em Educação Ambiental nos diversos
setores da administração pública municipal e grupos de interesse;

•

Criação de interfaces entre educação ambiental e os diversos
programas e políticas de governo, nas diferentes áreas;

•

Formulação e implementação de políticas públicas ambientais de
âmbito local;

•

Promoção de parcerias dos órgãos públicos locais entre si e com a
sociedade civil, de forma a possibilitar a regionalização articulada
da educação ambiental, com a descentralização de projetos e
ações e o respeito às diversidades locais.

3.3 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA A RESTAURAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E ENCERRAMENTO DA ATUAL ÁREA DE
DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
Resíduo:  Compostável  Reciclável  Construção e demolição  Perigoso 
Rejeito
Fluxo:  Geração  Coleta  Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento  Disposição
Objetivos
Metas

Saúde (Minimizar)
Expo
impac
Quanti
siçã
to
dade
o

Legislação
PNSB
11.
445

PNRS
12.305

Gestão
Servid
ores

Infraest
rutura

Desenvolvimento
Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
Multipli
unid
cador
ade
es

3.3.1 INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada pela Lei nº
12.305/2010 impõe aos municípios a erradicação de lixões em seus
territórios. O prazo legal previsto para cumprimento desta determinação
legal terminou em 02 de agosto de 2014.
De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil
2015, relatório anual da ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de
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Limpeza Pública e Resíduos Especiais, cerca de 30 milhões de toneladas
de resíduos são dispostas em lixões ou aterros controlados. O estudo
aponta também que a prática da disposição final inadequada de RSU
ainda ocorre em todas as regiões e estados brasileiros, e 3.326 municípios
ainda fazem uso desses locais impróprios.
Conforme apresentado no Volume 1, durante a visita
técnica ao município de Jataizinho pode-se observar que a disposição
de resíduos se dá de maneira aleatória, sem controles de planos de
avanço e sem adoção de critérios de engenharia, sendo considerada
uma condição inadequada de disposição e, consequentemente, uma
não conformidade legal.
Corrobora para esta condição inadequada os seguintes
aspectos identificados durante a visita técnica:
✓ Deficiência no isolamento visual;
✓ Atividades de recobrimento de resíduos inadequadas;
✓ Ausência de controle de tipo, origem e quantidade de resíduos
recebidos;
✓ Inexistência de sistema de drenagem superficial, drenagem de
lixiviados e drenagem de gases;
✓ Presença de aves;
✓ Inexistência de proteção superficial;
✓ Ausência de monitoramento ambiental;
✓ Deficiência no número de máquinas e equipamentos.
A responsabilidade da atividade pública e privada com
relação ao meio ambiente vincula-se fortemente à ideia de que, para
uma organização ser sustentável, além de zelar por sua viabilidade
econômico-financeira,

deve

minimizar

seus

impactos

ambientais

negativos, agir em conformidade legal e com as justas expectativas da
sociedade.
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3.3.2 PROPOSTA
O escopo desta proposta trata da elaboração de estudos
técnicos visando à restauração, recuperação e encerramento da atual
área de disposição de resíduos (lixão) do município de Jataizinho. Para
tal, deve ser previsto um conjunto de ações visando à melhoria das
condições operacionais do sistema de disposição final de resíduos,
vinculados à restauração, recuperação e encerramento da atual área
de disposição de resíduos.
Tal estudo deverá atender e respeitar na íntegra o Termo
de Referência elaborado pelo Departamento de Agropecuária,
Abastecimento e Meio Ambiente, que utilizou como base as diretrizes
existentes da Cetesb para elaboração de Projeto de Encerramento e
Recuperação de Lixão.

3.3.3 OBJETIVOS
•

Elaboração

de

estudo

teórico

baseado

em

leis

Municipais/Estaduais e Federais, Resoluções, NBRs, Conselhos de
classes, órgãos ambientais vigentes e entre outros cabíveis ao
estudo a ser realizado, considerando o meio ambiente Físico,
Químico e biológico e antrópico da área em questão;
•

Estudo detalhado da área afetada pelo descarte final de resíduos
sem controle e as áreas de influência;

•

Levantamento

de

medidas

emergenciais

para

controle,

estabilização, manutenção e recuperação da área;
•

Considerar medidas para tratamento e disposição final dos
resíduos com a realidade do município e suas projeções futuras.
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3.3.4 CARACTERÍSTICAS
Tipo: Projeto
Agência Líder: Governo Municipal de Jataizinho
Agência Suporte: Serviços de uma empresa de engenharia.
Localização (sugerida): Instalações do Governo Municipal de Jataizinho.
Orçamento (Estimado): R$ 330.000,00 (U$103,000). Estão incluídos custos
relativos a investigações necessárias (sondagens, instalação de poços de
monitoramento, análise das águas e lixiviados, análise de solo etc.) e
levantamento topográfico.
Cronograma (Estimado): 120 dias (considerado a partir da contratação
da empresa de engenharia).

3.3.5 DESCRIÇÃO
Os produtos resultantes dos estudos devem conter:
Plano de Encerramento e Monitoramento do “Lixão”
•

Diagnóstico do atual sistema de coleta e disposição de resíduos
domésticos (inerte e não inerte), industrial, saúde etc.) gerados no
município de Jataizinho;

•

Avaliação das atuais medidas de monitoramento adotadas pela
Prefeitura Municipal de Jataizinho, com vistas a sua adequação
após o encerramento do “lixão”;

•

Orçamento da obra propriamente dita de encerramento do
“lixão”, por meio de projeto executivo, contendo: memorial
descritivo de cada fase da obra; planta de localização de uso e
ocupação do solo na escala 1:10.000, planta de levantamento
planimétrico, contendo a proposta de reconformação geométrica
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e os quantitativos de corte e aterro, na escala 1:1000, perfis
longitudinais dos planos de corte pré-definidos, com detalhes dos
equipamentos, e planta planimétrica da situação final, em escala
1:1000; cronograma físico-financeiro detalhado da obra e planilha
orçamentária detalhada da obra;
•

Identificação dos aspectos fundamentais durante e após o
processo de encerramento das atividades de disposição de
resíduos sólidos a serem inspecionadas e monitoradas via
instrumentação periodicamente.

Programa de Adequação Ambiental
Este programa deverá ser desenvolvido pelas seguintes metodologias de
trabalho, detalhando as fases do projeto executivo:
✓ Diagnóstico ambiental da área de influência contendo a
caracterização do meio físico, biótico e antrópico;
✓ Prever o recobrimento final do lixão com solo argiloso;
✓ Estabelecer planos de inspeção e monitoramento frequentes e,
caso seja necessário, parte da cobertura final afetada por algum
evento deverá ser recomposta;
✓ Projeto de sistema de drenagem de águas pluviais.
Análise de estabilidade das valas
•

Após o estudo para readequação das valas serão executados
estudos de estabilidade do layout final projetado do aterro
encerrado.

Estudo e Análise de Solo e Águas Superficiais
O monitoramento do aterro envolverá aspectos geotécnicos e
ambientais
•

Controle e diagnósticos dos deslocamentos horizontais e verticais;
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•

Controle e análise do nível de percolado e pressão de biogás no
corpo do aterro;

•

Controle da descarga de percolado através dos drenos;

•

Controle e análise da qualidade das águas subterrâneas;

•

Controle e análise da qualidade das águas superficiais;

•

Controle e medições da qualidade do ar;

•

Controle e análise da poluição do solo;

•

Controle e levantamento de insetos e vetores de doenças na área;

•

Controle e análise de ruídos e vibração;

•

Controle de poeira e material esvoaçante;

•

Controle de impactos visuais negativos;

•

Inspeções periódicas, buscando indícios de erosão, trincas entre
outros:
✓ Monitoramento das águas superficiais (cursos de água da
região); amostras a montante e a jusante da obra e
estabelecendo-se comparações entre as características
delas;
✓ Monitoramento das águas subterrâneas; visa avaliar, através
de métodos diretos e/ou indiretos, a influência do aterro
nesses mananciais;
✓ Monitoramento da Qualidade do Chorume (efluente a tratar
e do efluente tratado) com a finalidade de conhecer a
composição e quantidade do chorume e eficiência ou não
do sistema de tratamento.

•

Eventualmente,

analisar

concentração

de

metais

pesados

presentes no chorume como Chumbo, Cádmio, Ferro, Manganês,
Cromo e Bário.
Plano de Monitoramento
Para

áreas

classificadas

como

contaminadas

sob

investigação caso a avaliação confirmatória demonstre contaminação
do solo, das águas subterrâneas ou de outros bens a proteger, o

PMGIRS – Volume 2 [Jataizinho/PR, 2018]

40

cronograma executivo apresentado deverá contemplar também o
prazo para apresentação das seguintes informações em conformidade
com

as

etapas

do

gerenciamento

de

áreas

contaminadas,

complementares ou não às ações de intervenção estabelecidas no
projeto de encerramento citadas no item anterior.
•

Investigação detalhada;

•

Avaliação de risco à saúde humana;

•

Proposição e implementação de medidas de intervenção na área.

3.3.6 IMPLEMENTAÇÃO
Após o processo licitatório e seleção da empresa de
engenharia, faz-se necessário realizações de visitas técnicas e reuniões
junto ao município para coleta de dados. Deverá ser elaborada planilha
de quantitativos e custos dos serviços previstos para o encerramento do
“lixão” contemplando planilhas base de custos existentes e, no caso de
serviço

não contemplado

em

planilhas

existentes,

deverão

ser

apresentadas 3 (três) cotações. O projeto executivo deverá ser entregue
em 1 (uma) via impressa e 1 (uma) no formato digital.

3.3.7 BENEFÍCIOS
Os seguintes benefícios são esperados a partir deste
Esquema:
•

Conformidade legal, devido ao atendimento à vasta legislação
ambiental, a exemplo das Leis 12.305/10, 11. 445/07, 9.605/98 e
Constituição Federal;

•

Minimização a exposição humana aos resíduos sólidos;
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•

Eliminação dos impactos nos componentes ambientais (ar, água,
solo, flora e fauna) causados pela disposição inadequada dos
resíduos sólidos;

•

Redução do risco para a Saúde Pública e para os Ecossistemas.

3.4 ESTABELECIMENTO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA
INVENTÁRIO E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
Resíduo:  Compostável  Reciclável  Construção e demolição  Perigoso 
Rejeito
Fluxo:  Geração  Coleta  Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento  Disposição
Objetivos
Metas

Saúde (Minimizar)
Expo
impac
Quanti
siçã
to
dade
o

Legislação
PNSB
11.
445

PNRS
12.305

Gestão
Servid
ores

Infraest
rutura

Desenvolvimento
Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
Multipli
unid
cador
ade
es

3.4.1 INTRODUÇÃO
A gestão integrada de resíduos sólidos aborda todos os
tipos de resíduos sólidos, de todos os setores, dentro de um limite
geográfico ou administrativo. Segundo Mesquita Júnior (2007), é “a
maneira de “conceber, implementar e administrar sistemas de manejo
de resíduos sólidos urbanos, considerando uma ampla participação dos
setores da sociedade e tendo como perspectiva o desenvolvimento
sustentável”.
Diferentemente da mera gestão de resíduos, que busca
dar sua correta destinação, a gestão integrada busca:
“...articular ações normativas, operacionais, financeiras e de
planejamento que uma administração municipal desenvolve,
apoiada em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para
coletar, tratar e dispor o lixo de uma cidade, ou seja: é
acompanhar de forma criteriosa todo o ciclo dos resíduos, da
geração à disposição final (...) empregando as técnicas e
tecnologias mais compatíveis com a realidade local” SCHALCH
(2002).

PMGIRS – Volume 2 [Jataizinho/PR, 2018]

42

Portanto, gestão integrada de resíduos sólidos é entendido
como um processo dinâmico para uma gestão dos resíduos eficaz e
eficiente, com base na abordagem 3R. Assim, vários serviços, desde a
coleta à destinação final, incluindo recuperação de materiais e de
recursos, são projetados para incorporar as alterações nos fluxos de
resíduos, devido à urbanização e ao crescimento econômico. Para tanto,
é vital coletar continuamente os dados sobre as quantidades e
composição de resíduos. Para manter o controle desses dados, uma
ferramenta tecnológica para inventário e comercialização de resíduos
deverá ser estabelecida dentro do governo de Jataizinho.

3.4.2 PROPOSTA
A

ferramenta

tecnológica

para

inventário

e

comercialização de resíduos sólidos de Jataizinho pode ser entendida
como uma Plataforma de negócios de economia circular, irá atualizar
um banco de dados online de resíduos, como forma de identificar
mudanças na quantidade e composição dos resíduos em relação ao
tempo, estações do ano, setores, crescimento industrial e econômico e,
também, o movimento transfronteiriço de resíduos.
Serão feitas atualizações regulares junto ao Departamento
de Meio Ambiente e outros departamentos, bem como instituições
relevantes no Município com vistas ao aprimoramento das políticas e
serviços relacionados a resíduos, para seu gerenciamento eficaz.
Plataforma de negócios de economia circular atende a
cadeia de reciclagem e logística reversa integrando no mesmo
ambiente em nuvem cooperativas, empresas e cidades inteligentes,
organizadas em redes dinâmicas e proativas. Também promove
parcerias institucionais com OSCIPs, Sindicatos, Órgãos de fomento,
Universidades e ICTs, nacionais e internacionais.
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Baseada na web e APPs, utiliza conceitos de Internet das
Coisas (IoT). Agrega processos e tecnologias para rastreamento e
telemetria na geração, coleta, compactação, transporte, reciclagem,
reaproveitamento e tratamento de resíduos industriais, residenciais e
comerciais.

3.4.3 OBJETIVOS
O

Esquema

foi desenvolvido

visando

os

seguintes

objetivos:
•

Manter banco de dados com as quantidades de resíduos e sua
composição para todos os setores de geração de resíduos
(comercial,

industrial,

residenciais

instalações

de

saúde

e

laboratórios, construção e demolição, estações de tratamento de
águas residuais e agricultura);
•

Para desenvolver e manter "fatores de geração de resíduos" para
os setores acima mencionados;

•

Auxiliar o município no monitoramento da geração de resíduos;

•

Auxiliar o município nas modificações apropriadas nas políticas e
serviços para a gestão eficaz e eficiente dos resíduos sólidos com o
máximo de recuperação de materiais e de recursos;

•

Fortalecimento institucional das cooperativas participantes;

•

Ampliação e aproximação do mercado de resíduos sólidos;

•

Propostas de soluções criativas para

problemas sociais e

ambientais;
•

Maior conscientização e eficiência acerca da PNRS;

•

Informações mais transparentes com a possibilidade de analisar
estatísticas, coletar métricas e observar indicadores consistentes e
atualizados.
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3.4.4 CARACTERÍSTICAS
Tipo: Fortalecimento Institucional (arranjo institucional).
Agência Líder: Governo Municipal de Jataizinho.
Agência Suporte: Serviços de uma instituição, empresa ou grupo de
consultoria.
Localização (sugerida): Instalações do Governo Municipal de Jataizinho.
Orçamento (Estimado): Despesas internas com o gestor da prefeitura de
Jataizinho e despesas externas com a plataforma, coleta e análise de
dados alocados pelos atores: R$ 80.000,00 (U$25,000) por ano.
Cronograma (Estimado): 12 meses (tempo estimado para obter a
aprovação dentro do governo da criação da célula e das dotações
orçamentárias.

3.4.5 DESCRIÇÃO
É difícil prever com exatidão as quantidades de resíduos e
a sua composição neste cenário dinâmico. Assim, o PMGIRS requer uma
visão ampla da geração, transporte e disposição dos resíduos sólidos no
município de Jataizinho, para a contínua e permanente atualização de
suas políticas e serviços.
Além disso, o monitoramento contínuo através do banco
de dados servirá para avaliar a eficácia das políticas de redução de
resíduos na fonte, bem como para maximizar a separação na fonte.
Também será útil para estabelecer a relação exata entre a quantidade
de resíduos, sua composição e outras variáveis. Tal banco de dados
servirá, ainda, de apoio a projetos de valorização de resíduos e de
recuperação de materiais. A Plataforma de economia circular
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ferramenta para a promoção do desenvolvimento socioeconômico
local e regional.

3.4.6 IMPLEMENTAÇÃO
Para o monitoramento da geração de resíduos e contínua
atualização do banco de dados, a ferramenta tecnológica para
inventário e comercialização de resíduos sólidos deverá ser criada
através de acordos internos. Isto envolve um sistema de processamento
de dados que se valerá de um programa desenvolvido por instituição
acadêmica participante, em conjunto com o setor da Prefeitura que
gerirá a célula, que poderá ser operado por uma única pessoa de nível
técnico.
Contará com a assistência de uma instituição externa,
como uma universidade ou um grupo de consultoria para a coleta e
análise de dados. A plataforma gerará relatórios intercalares e relatórios
anuais. Os relatórios devem estar em conformidade com os formatos
utilizados para dados de resíduos para o desenvolvimento do PMGIRS.
As partes interessadas (departamentos municipais e
sociedade civil organizada) terão acesso mediante concessão de

Frequência de
geração
Identificação de
destinos
Tratamentos Lixo
Zero
Indicadores e
relatórios

Cálculo de
externalidades
Certificados de
destinação
Redes de
Cooperativas e
empresas
Qualidade definida
nos materiais

Comercialização

Tipos e quantidades
de resíduos

Gestão

Inventário

senhas controladas.
Leilão e Bolsa de
resíduos
Logística reversa
Transporte e cotação
de fretes
Certificados de
transporte online
Logística reversa

Figura 3 – fluxo de atividades e informações.
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Fonte: elaborado pelos autores.

A implementação deste sistema deverá ser facilitada pelo
Governo Municipal através de mecanismos internos para configurar a
equipe e fornecer equipamentos de escritório.
O orçamento deverá ser alocado para atualizar o banco
de dados por meio de sua coleta e análise, também através de uma
instituição externa. A plataforma deverá estabelecer um canal de
comunicação ativo dentro de todos os departamentos relevantes para
a provisão dos requisitos de dados para execução e acompanhamento
do PMGIRS. A Figura abaixo ilustra o fluxo de atividades e informações.

Geradores e Cooperativas de
catadores e de reciclagem

Recicladores e empresas usuárias de
materias primas recicladas

• Vender, Trocar, Doar
• Destinar seus resíduos
• Contratar serviços
• Acessa compradores de fim da cadeia
Rastrear lotes e fardos
Solicitação de transporte com celular

• Utilizar resíduos como matéria-prima
• Fidelizar fornecedores de matéria prima
• Adotar padrões de qualidade definidos
Indicar caçambas e lixeiras cheias

Empresas de tratamento e disposição
final

Gestores, Prefeituras e Associações
Setoriais

• Oferecer serviços diretamente aos interessados
• Reduzir aterro de recicláveis e compostáveis
Aumentar vida útil dos aterros
Mitigar riscos de crimes ambientais

• Controlar requisitos
• Diminuir riscos
• Gerar indicadores e relatórios
• Rastrear caçambas e lixeiras
Fornecer Telemetria de caçambas e lixeiras
• Disponibilizar IoT para cidades inteligentes

Transportadores
• Disponibilizar mapas e rotas otimizadas e online
• Rastrear veículos e caçambas
Indicar caçambas cheias em tempo real
• Gerar certificados de transportes automáticos e
inteligentes
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Figura 4 – Atividade dos participantes das redes e ecossistemas
Fonte: elaborado pelos autores.

3.4.7 BENEFÍCIOS
Os seguintes benefícios são esperados a partir deste
Esquema:
•

Disponibilidade de banco de dados de resíduos para uma
melhor compreensão das quantidades e composição dos seus
fluxos;

•

Banco de dados contará com informes idôneos, por serem
atualizados e precisos;

•

Ferramenta para o acompanhamento da execução e impacto
da PMGIRS, especialmente para as políticas relativas à redução
e segregação de resíduos na fonte;

•

Informações

confiáveis

para

eventual

modificação

ou

atualização e aprimoramento dos serviços de coleta, com vistas
à recuperação de materiais e de recursos, incluindo a estação
de transferência, tratamento biológico e instalações de
tratamento térmico;
•

Informações precisas e confiáveis para apoiar plataformas de
comercialização de resíduos.

3.5 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS LOCAIS PARA SEGREGAÇÃO
E COLETA
Resíduo:  Compostável  Reciclável  Construção e demolição  Perigoso 
Rejeito
Etapa:  Geração  Coleta ❑ Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento ❑ Disposição
Objetivos
Metas

Saúde (Minimizar)
Expo
impac
Quanti
siçã
to
dade
o

Legislação
PNSB
11.
445

PNRS
12.305

Gestão
Infrae
strutur
a

Servidor
es
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3.5.1 INTRODUÇÃO
Atualmente, os resíduos das áreas residenciais e de
pequeno comércio de Jataizinho não são segregados na fonte. Com
base em dados primários levantados para o PMGIRS, infere-se que se os
resíduos fossem segregados na fonte em 5 categorias - compostáveis,
recicláveis, construção civil, perigosos e rejeitos

– não haverá

contaminação decorrente tanto da presença de substâncias perigosas
como da fração orgânica, assim, a maior parte dos resíduos poderá ser
recuperada.
Boa parte do resíduo residencial é caracterizado pelo
desperdício de alimentos, que poderá ser convertido em composto. A
segregação de resíduos alimentares, devidamente separados dos
resíduos de outra natureza, também aumentaria a quantidade de
plástico reciclável, papel, vidro, e assim por diante, em função de que os
recicláveis não estariam sujos, inaproveitáveis, devido à presença de
resíduos de alimentos.
Para a segregação na fonte, torna-se necessária a
adoção de algumas políticas, acrescida de medidas técnicas e
voluntárias. O primeiro passo para tanto, passa pelo desenvolvimento de
um

arcabouço

de

política

local,

composta

de

disposições

regulamentares e fiscais, em apoio à segregação na fonte.
Além

da

segregação

na

fonte,

a outra

questão

importante para o manejo seguro e maximização da recuperação de
materiais/recursos, é a adaptação do sistema de coleta. Atualmente, o
serviço de coleta e transporte dos resíduos misturados até o local de
disposição final (lixão) é realizado pela Prefeitura. O sistema de coleta
primária não está totalmente organizado, especialmente no que diz
respeito aos veículos de coleta geral e equipamentos. Tal inadequação
não permite a coleta seletiva, mesmo que os resíduos sejam segregados
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na fonte, tornando difícil a posterior separação dos materiais para
reciclagem/recuperação, por parte dos associados na Usina de Triagem.
Para a melhoria da coleta primária e transporte, as
políticas locais deverão regular tais serviços, especialmente o tipo, o
tamanho e as operações dos pequenos veículos utilizados para a coleta.

3.5.2 PROPOSTA
A estrutura política local ajudará o Município de Jataizinho
a atingir os seus objetivos quanto à segregação na fonte e maximização
da recuperação de materiais e recursos, bem como minimizar a
contaminação

dos

resíduos

e

custos

com

transporte

e

tratamento/disposição. Isto ajudará a agilizar o sistema de coleta
primária e melhorar a sua eficiência, além de reduzir o impacto
ambiental.
3.5.3 OBJETIVO

•

Desenvolver um arcabouço de política que consista em
políticas regulatórias e fiscais para maximizar a segregação na
fonte e simplificar o sistema de coleta primária.

3.5.4 CARACTERÍSTICAS
Tipo: Regulamentos e instrumentos econômicos com base referencial no
mercado.
Agência Líder: Prefeitura Municipal.
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Agência

Suporte:

Uma

instituição/consultoria

externa

pode

ser

contratada para identificar as políticas adequadas no que diz respeito às
condições locais.
Localização (sugerida): Governo Municipal de Jataizinho.
Orçamento (estimado): R$20.000 para instituição externa/consultoria.
Cronograma (estimado): 12 meses.

Quadro 3 – Cronograma das atividades de elaboração
do arcabouço político.

Atividade

JanFev

Coleta e análise de políticas
relevantes (regulamentos e
instrumentos
baseado
no
mercado) para segregação
na fonte e coleta primária.

XX

MarAbr

Preparando primeiro rascunho
do Arcabouço da Política com
respeito às condições locais.

XX

Comentários
Municipal.

X

do

Governo

Preparação do rascunho Final.
Deliberações
governo.

dentro

Encaminhamento
aprovação
da
Municipal.

do

para
Câmara

Aprovação.
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XX
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X
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Fonte: elaborado pelos autores.

3.5.5 DESCRIÇÃO
O arcabouço político local abrangerá as políticas, tanto
regulatórias como fiscais, para promover a segregação na fonte, e a
simplificação do sistema de coleta primária. A segregação na fonte
ajudará a alcançar as metas do PMGIRS.
Assim, os resíduos perigosos têm de ser completamente
segregados

na

fonte.

Isto

poderá

ser

conseguido

através

de

regulamentos que podem fazer com que todos sejam obrigados a
separar e destinar resíduos perigosos separadamente. Mais ainda, os
regulamentos para a coleta de resíduos perigosos devem prever
mecanismos para assegurar que estes foram removidos separadamente,
sem possibilidade de misturar-se com outros resíduos durante a coleta,
transporte, tratamento e disposição.
Para a segregação de resíduos orgânicos dos outros
resíduos, uma combinação de regulamentos e instrumentos de mercado
serão necessários para que sejam atingidas as metas de segregação na
fonte definidas para curto, médio e longo prazos. São úteis instrumentos
econômicos com base no mercado, ou uma política baseada em
incentivos e desincentivos. Os habitantes dos bairros, através de
comissões de moradores, na via repressiva, podem ser multados por não
segregar os resíduos na fonte, ou na via premial, poderão receber
incentivos sob a forma de redução no valor das taxas de coleta de
resíduos sólidos, desde que devidamente segregados na fonte. Outra
forma poderá ser a adoção de incentivos na recuperação de resíduos
de plástico, papel, vidro, metais e assim por diante, na fonte.
Impõe-se a adoção de políticas, principalmente de
regulamentação, para agilizar a coleta de resíduos. Tais políticas devem
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estabelecer tamanho, tipo e operações dos veículos de coleta, com
vistas à redução do impacto ambiental em termos de vazamentos, odor,
ruído, poeira e poluição do ar durante o transporte. As políticas também
abordarão o papel das equipes encarregadas da coleta para a
manutenção e limpeza adequada dos pontos de coleta.

3.5.6 IMPLEMENTAÇÃO
O Governo de Jataizinho implementará e contratará os
serviços de instituição ou especialista para estruturar as políticas
necessárias, em conjunto com a equipe do governo local, cabendo à
Administração o seguimento do processo administrativo e legislativo
adequados no âmbito do governo.
3.5.7 BENEFÍCIOS
Os seguintes benefícios são esperados a partir deste
Esquema:
•

Disponibilidade de um quadro político adequado para criar um
ambiente favorável ao atingimento das metas estabelecidas
para a segregação de resíduos na fonte;

•

Valorização de materiais e recursos;

•

Minimização dos custos de transporte e tratamento/disposição
já que a quantidade de resíduos segregados na fonte é
direcionada para recuperação de materiais/recursos;

•

Disponibilidade de um cenário de políticas públicas adequadas
à simplificação do sistema de coleta primária;

•

Minimização do impacto ambiental originado no sistema de
coleta primária;

•

Bairros limpos e saudáveis.
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3.6 DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PARA AUMENTAR A
CONSCIÊNCIA NA GESTÃO DE RESÍDUOS
Resíduo: ❑ Compostável ❑ Reciclável ❑ Construção e demolição ❑ Perigoso ❑ Rejeito
Etapa: ❑ Geração ❑ Coleta ❑ Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento ❑ Disposição
Objetivos
Metas

Saúde (Minimizar)
Expo
impac
Quanti
siçã
to
dade
o

Legislação
PNSB
11.
445

PNRS
12.305

Gestão
Infrae
strutur
a

Servidor
es

Desenvolvimento
Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
Multipli
unid
cador
ade
es

3.6.1 INTRODUÇÃO
Como em muitos municípios brasileiros, os moradores de
Jataizinho também descartam seus resíduos sem a preocupação de
como

eles

são

gerenciados.

Muitos

sabem

que

os

resíduos

remanescentes nos bairros e sua disposição final a céu aberto criam riscos
para a saúde pública e ambiental. Por isso mesmo, estes moradores, se
preocupam com um sistema de coleta adequado e percebem quando
o sistema de coleta é ineficaz ou quando existem falhas nas rotinas de
limpeza pública. No entanto, a maioria não está ciente da possibilidade
da conversão de resíduos em recursos, nem dos custos e esforços
necessários para proceder à sua coleta, tratamento e destinação
ambientalmente adequada. Por outro lado, determinados segmentos da
população não estão cientes da possibilidade de contaminação
decorrente da mistura de resíduos perigosos com resíduos compostáveis
e recicláveis.
Para promover a segregação na fonte e para motivar os
moradores a pagar taxas de gestão de resíduos sólidos, mostra-se vital
seu esclarecimento sobre o porquê e como a segregação na fonte pode
ser realizada em todos os lares. Para uma futura conscientização da
opinião pública faz-se necessário a produção de um kit de ferramentas
de sensibilização, constituído por materiais de fácil utilização,

que

possibilite o entendimento do processo de segregação de resíduos na
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fonte em cinco categorias - compostáveis, recicláveis, construção civil,
perigosos e rejeitos -, enfatizando as vantagens da separação na fonte e
da

existência

de

um

sistema

de

coleta

adequado

para

a

manutenção/limpeza de pontos de coleta.

3.6.2 PROPOSTA
As ferramentas de sensibilização desenvolvidas serão
utilizadas em reuniões públicas e treinamentos para a sensibilização da
separação na fonte e do sistema de coleta primária para maximizar a
recuperação de material/recursos, bem assim para reduzir os impactos
ambientais e de saúde pública relacionados aos resíduos.

3.6.3 OBJETIVO

•

Aumentar a consciência dos moradores de Jataizinho em
particular,

e

outros

geradores

de

resíduos

(industriais,

comerciais, instalações de saúde etc.) em geral.

3.6.4 CARACTERÍSTICAS
Tipo: Cartazes, panfletos, capas de cadernos escolares e de carnês de
IPTU, mochilas/sacolas de fibra PET e vídeo.
Agência Líder: Governo Municipal de Jataizinho.
Agência Suporte: Uma instituição externa pode ser contratada para
desenvolver o Kit de ferramentas de sensibilização, em estreita consulta
com o Município Jataizinho.
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Localização (sugerida): Governo Municipal de Jataizinho.
Orçamento (estimado): R$30.000,00 (U$9,375) para o desenvolvimento do
Kit. A impressão do material e as reuniões públicas exigirão um
financiamento separado, que poderá ser decidido pelo Município com
base no número e tipo de campanhas de sensibilização que o gestor
público e suas equipes desejam realizar. Para as capas de cadernos e
mochilas/sacolas de fibra PET deverão ser buscadas parcerias com
empresas locais/regionais, como supermercados e indústrias de materiais
escolares.
Cronograma (estimado): 03 meses.

Quadro 4 – Cronograma das atividades de elaboração do Kit de
sensibilização.

Atividade

Jan Fev Mar

Desenvolvimento de uma identidade visual.

X

Desenvolvimento de folhetos, cartazes, capas de
cadernos escolares e de carnês de IPTU e
mochilas/sacolas de fibra PET.

X

Comentários do governo local.

X

Desenvolvimento do vídeo.

X

Comentários do governo local.

X

Apresentação das provas finais das peças.

X

Cópia final do vídeo.

X

Fonte: elaborado pelos autores.

3.6.5 DESCRIÇÃO
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As ferramentas/kit de sensibilização constituem-se de
panfletos, cartazes, capas de cadernos escolares e de carnês de IPTU,
mochilas/sacola de fibra PET e um vídeo. São destinadas a difundir as
mensagens sobre o porquê e como realizar a segregação dos resíduos
na fonte em cinco categorias, a saber, compostáveis, recicláveis,
construção civil, perigosos e rejeitos. Elas também são destinadas à
difusão da mensagem sobre o sistema de coleta adequado, incluindo a
manutenção e limpeza dos pontos de coleta apropriados.
A primeira parte irá introduzir ao público os benefícios da
segregação na fonte e manutenção dos pontos de coleta. O rol de
benefícios para a segregação na fonte incluirá a maximização da
recuperação de materiais/recursos, minimização de chances de
contaminação de resíduos e de redução dos custos de transporte e
disposição dos resíduos, devido a coleta seletiva destes. Os benefícios de
um sistema de coleta adequado incluem a minimização dos riscos
ambientais e de saúde pública, como as doenças associadas aos
resíduos em razão de sua presença nos bairros e em “lixões”, odor e
vetores como ratos e insetos.
A segunda parte irá introduzir as formas de segregar os
resíduos em cinco categorias - compostáveis, recicláveis, construção
civil, perigosos e rejeitos - e de manutenção dos pontos de coleta. Isso
pode incluir a introdução de medidas a serem adotadas pelo governo
local, como a disponibilidade de sacos de plástico para o resto de
alimentos. Isso também irá familiarizar os moradores com as políticas e as
medidas técnicas por parte do governo local na promoção da
separação na fonte, tais como incentivos e desincentivos ao abrigo dos
instrumentos de mercado para a segregação de resíduos alimentares,
regulamentos para segregação de resíduos perigosos e plano de
operação para a coleta dos resíduos.
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3.6.6 IMPLEMENTAÇÃO
O Município de Jataizinho, poderá contratar uma
instituição externa para desenvolver as ferramentas/kit de sensibilização.
O Município empreenderá campanhas de sensibilização "como e
quando requerida". Para as capas de cadernos e mochilas de fibra PET
fará parcerias com empresas locais/regionais, como supermercados e
indústrias de materiais escolares.

3.6.7 BENEFÍCIOS
Os seguintes benefícios são esperados a partir deste
Esquema:
•

Disponibilidade de ferramentas/kit de sensibilização para
utilização em campanhas públicas e workshops promovendo o
PMGIRS em geral e a segregação na fonte em particular;

•

Boa aplicação das políticas e medidas técnicas para promover
a segregação na fonte e racionalização do sistema de coleta
primária;

•

Segregação na fonte levando ao aumento da recuperação de
materiais/recursos;

•

Minimização da contaminação dos resíduos recicláveis e não
perigosos;

•

Minimização

de

gastos

com

transporte

e

tratamento/eliminação de resíduos recicláveis.

3.7 FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PARA SEGREGAÇÃO DE
RESÍDUOS
Resíduo:  Compostável  Reciclável  Construção e demolição ❑ Perigoso ❑
Rejeito
Etapa: ❑ Geração  Coleta  Transporte ❑ Triagem  Tratamento  Disposição
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Objetivos
Metas

Saúde (Minimizar)
Expo
impac
Quanti
siçã
to
dade
o

Legislação
PNSB
11.
445

PNRS
12.305

Gestão
Infrae
strutur
a

Servidor
es

Desenvolvimento
Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
Multipli
unid
cador
ade
es

3.7.1 INTRODUÇÃO
Atualmente, os moradores de Jataizinho não segregam
compostáveis, recicláveis e resíduos de construção e demolição. As
sobras de alimentos quando misturadas a outros resíduos, resulta em
maiores custos com a disposição final em razão da quantidade destes
resíduos, além de gerar grande quantidade de chorume.
A segregação dos resíduos nas frações compostáveis,
recicláveis e resíduos de construção e demolição aumentará as
chances de recuperação. A segregação adequada é percebida
como um grande desafio em Jataizinho, uma vez que requer
mudanças no estilo de vida e de hábitos dos moradores, que, por
senso comum, percebem a segregação na fonte como um trabalho
extra e difícil para eles.
O PMGIRS para Jataizinho contém políticas, técnicas e
medidas voluntárias para promover a segregação de resíduos. Uma
das medidas poderá ser o fornecimento de sacos adequados para
cada fração, objetivando tornar esta tarefa de segregação na fonte
mais fácil. Esta também deve ser tomada como uma ferramenta de
incentivo para que os moradores segreguem mais e melhor as sobras
de alimentos.
No entanto, há a possibilidade de que os residentes
possam descartar resíduos misturados e não devidamente segregados
nestes sacos. Para prevenir, ou ao menos minimizar tal possibilidade,
os líderes de associações de moradores e os agentes de coleta de
resíduos poderão ser treinados para identificar os sacos com resíduos
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mistos e, em seguida, as associações de moradores poderão aplicar
outras políticas de repreensão ou estímulo.
O número de sacos por família deve ser fixo para evitar o
uso indevido. Este Esquema poderá ser introduzido inicialmente por 2
anos, prazo razoável para avaliar o seu impacto.

3.7.2 PROPOSTA
Os sacos de plástico de poliácido láctico (PLA), conhecido
como

plástico

compostável,

são

biodegradáveis,

recicláveis,

bioabsorvíveis e biocompatíveis em condições ideais e deverão ser
utilizados para segregação dos resíduos orgânicos na fonte, o que
tornará mais fácil para os moradores descartar as sobras de alimentos.
Sacos transparentes deverão ser utilizados para descarte
de

recicláveis,

permitindo

a

imediata

identificação

de

contaminações e descartes irregulares.
Sacos de ráfia de 50l ou big bags de 500l ou 1000l deverão
ser utilizados para acondicionamento dos resíduos de construção ou
demolição, de forma a facilitar a coleta ou o encaminhamento aos
PEVs.
Todas estas medidas tornarão

mais fácil para as

associações de moradores e agentes da coleta identificar os sacos
com resíduos mistos e coibir destinações irregulares.

3.7.3 OBJETIVO

•

Promover a segregação de resíduos na fonte pelos moradores
de Jataizinho.
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3.7.4 CARACTERÍSTICAS
Tipo: Projeto.
Agência Líder: Prefeitura de Jataizinho.
Agência Suporte: Departamento de Meio Ambiente.
Localização (sugerida): Áreas residenciais de Jataizinho.
Orçamento (Estimado): R$50.000 por ano.
Cronograma (Estimado): 2 anos (Inicialmente).

Quadro 5 – Cronograma do fornecimento de sacos e avaliação do impacto.

Ano
1

Ano
2

Fornecimento de sacos de PLA para resíduos orgânicos,
transparentes para recicláveis e de ráfia para resíduos de
construção e demolição.

X

X

Avaliação intercalar do impacto.

X

Relatório intercalar e parecer.

X

Atividade

Revisão final e relatório.

X

A decisão final sobre a continuação do Esquema.

X

Fonte: elaborado pelos autores.

3.7.5 DESCRIÇÃO
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Os resíduos gerados em Jataizinho são cerca de 12.500
ton. por ano, a partir de fontes comerciais e domiciliares, que é de
aproximadamente 34 toneladas/dia.
Quadro 6 – Estimativas de Geração de todos os fluxos de resíduos

ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS
TIPO DE RESÍDUOS

Fração

ton./ano

66,7%

8.326,82

REJEITO

3,0%

372,51

PERIGOSO

0,1%

17,52

ORGÂNICO

9,7%

1.208,01

REEE

0,3%

39,55

RECICLÁVEL

10,3%

1.282,68

OUTROS

10,0%

1.243,13

RCC

TOTAL

12.490,23
Fonte: Elaborado pelos autores

De acordo com a meta estabelecida no Plano de Ação
Estratégica (Volume 1), 50 por cento dos resíduos de alimentos deve ser
segregado no curto prazo. Assim, os sacos seriam necessários para
aproximadas 19 toneladas/dia de resíduos alimentares. A população de
Jataizinho é de aproximadamente 12 mil pessoas. Considerando a família
média como sendo composta por 4 pessoas, pode-se estabelecer a
existência de 3 mil unidades familiares. Considerados os quantitativos de
resíduos apurados, isso sugere que cada família gera cerca de 0,356 kg
de resíduos de alimentos por dia. Se os resíduos são recolhidos duas vezes
por semana, então, por agregado familiar seriam necessários 8
sacos/mês, totalizando 24.000 sacos/mês. Os sacos devem ser de
material compostável para evitar os impactos ambientais negativos.
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3.7.6 IMPLEMENTAÇÃO
O Município de Jataizinho deverá realizar uma pesquisa
para identificar o tipo adequado e econômico de sacos de PLA,
transparentes e de ráfia. Também deverá treinar associações de
moradores e agentes de coleta de resíduos para identificar e rejeitar os
sacos contendo resíduos mistos.

3.7.7 BENEFÍCIOS
Os seguintes benefícios são esperados a partir deste
Esquema:
•

Aceleração do ritmo de implementação de medidas de
políticas de segregação na fonte;

•

Quantidade suficiente de resíduos alimentares para estabelecer
unidades de compostagem;

•

Economia nos custos incorridos para a destinação dos resíduos
alimentares em aterro.

3.8 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE COLETA INTELIGENTES

Resíduo:  Compostável  Reciclável ❑ Construção e demolição ❑ Perigoso 
Rejeito
Etapa: ❑ Geração  Coleta  Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento ❑ Disposição
Objetivos
Metas

Saúde
(Minimizar)
Expo
impac
siçã
to
o

Legislação
Quanti
dade

PNRS
12.305

Gestão
PNSB
11. 445

Servid
ores

Desenvolvimento
Infraes
trutura

Parceri
as

Catad
ores

Educação
Comu
nidad
e

Multipli
cador
es

3.8.1 INTRODUÇÃO
Algumas áreas residenciais não têm pontos de coleta
adequados e os sacos com resíduos ficam dispostos nas calçadas. Para
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um sistema de coleta efetivo, uma importante questão a ser resolvida é
a disponibilização de pontos de coleta. Além disso, os pontos de coleta
devem ser mantidos devidamente limpos para evitar impactos negativos,
como a incidência de doenças associadas aos resíduos, disseminação
de ratos e insetos, odor e enchentes urbanas. Os pontos de coleta devem
estar seguros e protegidos, especialmente de aves e animais.
3.8.2 PROPOSTA
Instalar inteligência nos pontos de coleta será o primeiro
passo em direção à meta de atingir 100% da coleta e remoção de
resíduos. Pontos de coleta inteligentes facilitam o correto descarte de
seus resíduos e tornam mais eficiente o trabalho dos agentes de limpeza
pública no correto recolhimento e remoção dos resíduos, minimizando os
riscos ao meio ambiente e à saúde pública.

3.8.3 OBJETIVO

•

Disponibilizar pontos de coleta inteligentes para moradores e
pequeno comércio que contam com sistema de coleta de
base comunitária.

3.8.4 CARACTERÍSTICAS
Tipo: Projeto.
Agência Líder: Prefeitura Municipal de Jataizinho.
Agência Suporte: Tal poderá ser feito em parceria com a empresa de
coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos. Um consultor com notório
saber poderá ser contratado para avaliar e projetar os pontos de coleta.
Localização (sugerida): Áreas residenciais e comerciais de Jataizinho.
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Orçamento (Estimado): R$150.000,00 (U$46,875) no primeiro ano, R$
50.000,00 (U$15,625) do segundo em diante.
Cronograma (Estimado): 6 meses.

Quadro 7 – Cronograma das atividades inerentes à construção dos pontos de
coleta.

JanFev

Atividade
Avaliação para a identificação do número e
localização e projeto dos pontos de coleta.
Contrato para a construção dos pontos de
coleta.
Construção dos pontos de coleta.

MarAbr

MaiJun

xx

xx
xx

Fonte: elaborado pelos autores.

3.8.5 DESCRIÇÃO
A partir da identificação e caracterização dos bairros de
Jataizinho o número e localização de novos pontos de coleta (incluindo
a reabilitação de pontos existentes se necessário) serão identificados. Os
pontos de coleta devem ser de fácil acesso e, dependendo da
densidade de população, podem ser localizados num raio de 100 metros.
O tamanho do ponto de coleta é também determinado com base na
densidade da população. Poderá ser tão pequena quanto 1m3 e feito
de aço, tecido PET pós-consumo ou madeira plástica ou pode ser tão
grande quanto 5m3 e construído com tijolos ou concreto. Poderá contar
com compartimentos separados e de tamanho variável. Uma ideia das
dimensões relativas para os diferentes tipos de resíduos pode ser vista a
seguir:
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Figura 5 – Dimensões relativas de um ponto de coleta
Fonte: elaborado pelos autores

O ponto de coleta deve ser protegido para evitar que
tanto pássaros como outros animais tenham acesso ao material ali
descartado.
Todos os compartimentos são monitorados e seus níveis
acompanhados de forma automática, permitindo programar a coleta
para quando os compartimentos estiverem quase cheios.
São disponibilizados Painel de Controle web que permite
aos gestores gerenciar informações; Módulo de coleta de dados,
telemetria e rastreamento; Módulo de geração de indicadores da coleta
e Automação para pesagem e contabilização.

3.8.6 IMPLEMENTAÇÃO
Mostra-se aconselhável a utilização dos serviços de
empresa especializada para identificar o local e projetar os pontos de
coleta alinhados com as condições locais. Poderá ser contratado um
empreiteiro de obras civis para a construção de tais pontos de coleta,
caso não conte com tais serviços dentro da própria Administração.
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Também, poderá ser feito em parceria com a empresa terceirizada que
coleta e transporta os resíduos sólidos urbanos em Jataizinho.
Os componentes do sistema são pontos de coleta:
•
•
•

Identificadas com QR Codes
Com sensor de nível
Com sensor de nível e geolocalização para dispositivos móveis
(opcional)
Podem ter sensores de massa e de movimento para

capturar áudio e vídeo, o que permitiria estudar comportamentos e
outros parâmetros.

3.8.7 BENEFÍCIOS
Os seguintes benefícios são esperados a partir deste
esquema:
•

Pontos de coleta bem construídos e protegidos para evitar tanto
riscos à saúde, como incômodos aos circunstantes;

•

Coleta facilitada de todos os resíduos, nomeadamente para os
resíduos segregados na fonte;

•

Inovar no gerenciamento integrado de resíduos;

•

Atender cidades inteligentes (smart cities) com dispositivos de
telemetria e rastreamento de lixeiras e caçambas;

•

Reduzir o tráfego e facilitação do trânsito de veículos e pedestres
nos centros urbanos;

•

Reduzir a emissão de gases e poluentes;

•

Melhorar o controle de posicionamento das lixeiras e caçambas
para aproximar ou facilitar o acesso e a mobilidade;

•

Controle do tráfego na coleta e transporte de resíduos.
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3.9 ADAPTAÇÃO DOS SISTEMAS DE COLETA PRIMÁRIA
Resíduo:  Compostável  Reciclável ❑ Construção e demolição ❑ Perigoso 
Rejeito
Etapa:  Geração  Coleta  Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento ❑ Disposição
Objetivo
s
Metas

Saúde (Minimizar)
Exposi
ção

impac
to

Quanti
dade

Legislação
PNRS
12.305

PNSB
11.
445

Gestão
Servidor
es

Infrae
strutur
a

Desenvolvimento
Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
unid
ade

Multipli
cador
es

3.9.1 INTRODUÇÃO
A Administração de Jataizinho mantém o serviço de
coleta. No entanto, existem várias pequenas empresas e indivíduos
envolvidos na coleta primária informal de resíduos. Esta situação gera
reflexo social na forma de uma disputa entre a Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis e alguns catadores informais.
Há dois aspectos que relevam na coleta informal. Um deles
é o da utilização de veículos precários e inadequados. A outra, refere-se
às condições sociais e de saúde dos catadores independentes ou
vinculados a negociantes que exploram comercialmente o mercado de
reciclagem.
O uso de triciclos de carregamento frontal podem ser uma
opção para a coleta de recicláveis e orgânicos diretamente na fonte
geradora. Além de maior rapidez, a não utilização de combustível fóssil e
melhor mobilidade urbana são vantagens observadas com relação ao
sistema atual de caminhão gaiola.
Uma vez que a empresa privada que faz a coleta de
resíduos no município usa somente caminhões compactadores para a
coleta de resíduos sólidos urbanos, uma boa política para melhorar e
adaptar as condições de equipamentos e veículos de coleta pode
melhorar também a coleta seletiva de resíduos em Jataizinho.
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A Lei de Saneamento 11.445/07, que impõe aos municípios
a estruturação da sua política de saneamento, bem como a Lei 12.305/10
que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, são importantes
instrumentos jurídicos, permitindo que os municípios contratem, sem
licitação,

organizações

(associações

ou

cooperativas)

formadas

exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo
público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de
equipamento compatível com a técnica e necessário cuidado com a
saúde pública e ambiental.

3.9.2 PROPOSTA
A integração dos catadores informais e empresas de
comércio de resíduos na Plataforma de negócios de economia circular,
mediante Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) que remunerasse
parte dos custos economizados com coleta e aterro dos resíduos
permitiria apoiar estes atores na atualização de equipamentos e veículos
de coleta. Isso levaria a um sistema de coleta primária amigável eficiente
e ambiental.
O sistema de coleta primária eficiente e eficaz seria
benéfico para os seus proprietários, com aumento da própria receita em
razão do maior volume de resíduo aproveitável coletado. Além disso, as
pessoas físicas e cooperativas contarão com o apoio e orientação do
Município na atualização de seus mapas de coleta e no estabelecimento
de um ponto de seleção central, onde poderão classificar o resíduo
recolhido pelos veículos convencionais.
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3.9.3 OBJETIVO

•

Apoiar

pequenas

empresas,

cooperativas

e

trabalhadores

individuais que prestam serviço de coleta primária de resíduos.

3.9.4 CARACTERÍSTICAS
Tipo: Projeto.
Agência Líder: Prefeitura Municipal de Jataizinho.
Agência Suporte: Uma instituição / consultor externo para preparar um
sistema de coleta primária detalhado com informações de veículos e
equipamentos adequados e sua análise técnico-econômica. O consultor
também faria plano de ação para o governo sugerindo as formas e
meios de apoiar a coleta de resíduos de pequena escala empresas,
cooperativas e indivíduos para atualizar seus equipamentos e veículos.
Localização (sugerida): Município de Jataizinho, dependências da
Prefeitura.
Orçamento (Estimado): R$40.000,00 (U$12,500) para consultoria. Com
base nas recomendações dos especialistas, o Município de Jataizinho
pode alocar o orçamento para auxiliar a coleta primária de pequenas
empresas, cooperativas e indivíduos para atualizar seus equipamentos e
veículos. Ressaltamos que este recurso já é gasto com coleta e aterro de
resíduos pelo município, mas é destinado para fora de seu território.
Cronograma (Estimado): 12 meses para o relatório e 3 anos para atualizar
o sistema de coleta primária (total de 4 anos).
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3.9.5 DESCRIÇÃO
Há dois aspectos do projeto a serem considerados. Um
deles é a identificação do tipo adequado de equipamentos e veículos
para a coleta primária de acordo com as condições locais dos diferentes
distritos do Município. O outro, é o desenvolvimento de um conjunto de
recomendações e remunerações destinadas a financiar e orientar as
pequenas empresas, cooperativas e indivíduos sobre como atualizar seus
equipamentos e veículos. No caso dos veículos, a escolha poderia ser
feita a partir de uma vasta gama de opções e a maioria destes poderia
ser adaptada para uma ou a outra zona de Jataizinho.
Alguns dos veículos podem estar disponíveis localmente, o
que será apontado no relatório. A seguir, exemplos ilustrativos.

Triciclo para coleta em vias centrais e de
difícil acesso

Veículo pequeno com porta lateral

Figura 6 – Exemplo de modelos de veículos de coleta.
Fonte: Claudio Strüssmann.

O relatório deverá também apresentar um plano de ação
detalhado ou recomendações sobre a forma de ajudar as pequenas
empresas, cooperativas e indivíduos. Há que estudar as possibilidades,
incluindo um programa de financiado com juros diferenciados,
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equipamentos e veículos com isenção de impostos, locação de veículos,
programas sociais de geração de emprego e renda, entre outros. A
recomendação também pode incluir o desenvolvimento de um
programa de capacitação das empresas locais para a operação e
manutenção do novos equipamentos e veículos.

3.9.6 IMPLEMENTAÇÃO
O Município irá implementar o programa, em colaboração
com as empresas locais, com base nas recomendações do relatório.
3.9.7 BENEFÍCIOS
Seguintes

benefícios

são

esperados a

partir

deste

esquema:
•

Sistema de coleta primária eficiente e eficaz;

•

Diminuição dos valores pagos para fora do território;

•

Redução de riscos ambientais e de saúde pública do sistema de
coleta primária;

•

Melhoria das condições dos catadores através da sua organização
e formação para o trabalho;

•

Aumento da disponibilidade de materiais recicláveis através de
coleta;

•

Aumento da renda dos catadores;

•

Redução de perturbações socioculturais, pobreza e desemprego.
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3.10 EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Resíduo:  Compostável  Reciclável ❑ Construção e demolição ❑ Perigoso  Rejeito
Etapa:  Geração  Coleta ❑ Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento  Disposição
Objetivo
s
Metas

3.10.1

Saúde (Minimizar)
Exposi
ção

impac
to

Quanti
dade

Legislação
PNRS
12.305

PNSB
11.
445

Gestão
Servidor
es

Infrae
strutur
a

Desenvolvimento
Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
unid
ade

Multipli
cador
es

INTRODUÇÃO
Como já mencionado na parte primeira deste trabalho, a

PNRS guarda estreita relação com o importante eixo da educação
ambiental, trazendo expressa diretriz em tal sentido em seu art. 5º, ao
dispor que a “Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política
Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de
Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999,
...”.
Nesse eixo da Educação, a Lei Federal n.º 9.795/99 baliza
a PNEA - Política Nacional de Educação Ambiental, cujo regulamento
encontra-se no Dec. Federal 4.281/2002.
A importância imediata do desenvolvimento do plano
estratégico de gestão dos resíduos nas cidades brasileiras busca na sua
dimensão a mudança de paradigmas no modo de produzir, consumir e
destinar os diversos tipos de resíduos. Diminuindo os impactos ambientais
e favorecendo um novo cenário capaz de criarem condições de
sustentabilidade ambiental.
Diante desse grande desafio por mudanças, a Educação
Ambiental é o principal instrumento para tomada de consciência, tendo
como pressuposto a transversalidade no diálogo com os diversos campos
- socioeconômicos e ambientais, contribuindo com a mudança de
atitudes, possibilitando a reforma do pensar sustentavelmente.
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3.10.2

PROPOSTA

A Educação Ambiental para Gestão de Resíduos sólidos
atuará de maneira sistematizada para transformar as Comunidades
Educadoras em incubadoras de projetos integradores de resíduos sólidos
com as ações já realizadas pelos Departamentos de Meio Ambiente e de
Educação, com apoio de parceiros para articulações de ações voltadas
para criação de espaço de aprendizado, tomada de consciência pela
interação,

colaboração

e

mudança

de

atitudes

e

valores

socioambientais.
A proposta é desenvolver ações inovadoras de forma
integrada com a formação de uma célula pedagógica em regime de
coparticipação para a composição da equipe que irá fazer mobilização,
seleção

e

acompanhamento

dos

projetos

das

Comunidades

Educadoras.
Num primeiro momento, ocorrerá a criação dessas
Comunidades Educadoras pilotos em gestão de resíduos sólidos, com as
incubadoras de projetos integradores de resíduos sólidos em Jataizinho,
aí

podendo

participar

qualquer

instituição

pública

ou

privada

interessada nessas novas práticas, com projetos que relacionam resíduos
sólidos e educação de acordo com as diretrizes curriculares, como por
exemplo: arte e reciclagem; compostagem como espaço educativo e
produtivo, entre outras inúmeras possibilidades de atuação que os
participantes possam desenvolver de acordo com sua realidade e
interesse.
Projetos como ateliê de confecção de papel reciclado,
fábrica de vassouras, oficinas para agentes multiplicadores ambientais,
Meio Ambiente nos bairros, campanhas de coleta de óleo de cozinha,
palestras, Feira de Trocas de Livros entre outras propostas realizadas pela
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Educação Ambiental vão dar continuidade buscando a melhoria
contínua dessas ações.

3.10.3

•

OBJETIVOS

Integrar as ações de Educação Ambiental e Plano Municipal de
Educação nas diversas iniciativas da administração vinculadas ao
PGIRS;
Fomentar as boas práticas no manejo de resíduos e estabelecer

•

indicadores para o apoio ao acompanhamento, controle social e
revisão de planos e programas;
Ampliar a conscientização quanto à importância da produção e

•

do consumo responsável e a minimização de resíduos;
•

Incentivar a cultura da não geração, reutilização e reciclagem via
EA, tanto formal como não formal;

•

Envolver as escolas do município, fomentando ações educativas
que favoreçam a conscientização por meio do envolvimento
direto da escola na coleta de resíduos recicláveis;
Desenvolver parcerias com agentes de instituições sociais,

•

cooperativas, órgãos públicos e iniciativa privada;
Produzir e organizar conteúdos para apoiar ações nos territórios da

•

cidade, com atenção às suas especificidades;
Desenvolver propostas para educação ambiental em campanhas

•

de divulgação e um plano de mídia.

3.10.4

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Fortalecimento Institucional através de arranjo institucional.
Agência Líder: Governo Municipal de Jataizinho.
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Agência Suporte: Os serviços de educação ambiental para o
desenvolvimento de instrumentos para práticas de Educação Ambiental
no eixo de Gestão de Resíduos Sólidos. O Departamento de Meio
Ambiente em parceria com o Departamento de Educação e Institutos
parceiros

dos

projetos

acompanhamento

articulam

pedagógico,

as

ações.

Dando

financiamento

de

suporte

no

recursos

e

acompanhamento técnico contratados para fomento de novas práticas
no manejo de resíduos.
Localização (sugerida): Departamento de Educação Ambiental para
ações e projetos.
Orçamento (Estimado):

R$180.000,00

(U$56,250)

para

as

diversas

formações de professores, compra de coletores, materiais para oficinas.
Despesas serão alocadas em colaboração entre os Departamentos de
Educação, de Meio Ambiente e de Ação Social. No segundo ano este
valor passa a R$ 80.000 (U$25,000).
Cronograma (Estimado): 2 anos para Comunidades Educadoras como
Incubadoras de projetos Integradores de resíduos sólidos em Jataizinho.
(O tempo foi estimado como suficiente para desenvolver não só as
práticas pedagógicas nas escolas, mas também para aprovação
governamental

da

sua

criação

e

das

respectivas

dotações

orçamentárias.

Quadro 8 – Cronograma de atividades para formação das Comunidades
Educadoras como Incubadora de Projetos Integradores de Resíduos Sólidos.

Atividade
Ano 2018

JanFev

Seleção
da
Célula
de
Acompanhamento
Pedagógico e elaboração de

XX
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Atividade
Ano 2018

JanFev

MarAbr

X

X

MaiJun

JulAgo

SetOut

NovDez

edital
de
seleção
das
comunidades educativas.
Mobilização de instituições de
educação – apresentação da
proposta.
Abertura do edital; Inscrições;
Divulgação de resultados da
pré-seleção; Entrevista

X

X

Recebimento dos Planos de
Gestão
dos
Projetos
Pedagógicos

X

Avaliação dos
Gestão
dos
Pedagógicos

X

Planos de
Projetos

Encaminhamento dos Planos
para aprovação de recursos –
Departamento
de
Meio
Ambiente, de Educação, de
Ação Social, Conselho de Meio
Ambiente e colaboradores.

X

Encaminhamento dos Planos
para aprovação de recursos
dotações
orçamentárias
–
câmara municipal.

X

Oficinas
de
formação
continuada
com
agentes
multiplicadores.

X

Mobilização da comunidade
educadora.

X
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Atividade
Ano 2019

JanFev

MarAbr

MaiJun

JulAgo

SetOut

NovDez

X

X

X

Início dos Projetos Integradores X
nas Comunidades educadoras
incubadoras.
Segunda etapa de oficinas
com
os
agentes
multiplicadores ambientais das
comunidades educativas.
Monitoramento contínuo dos X
projetos
pela
célula
de
acompanhamento
pedagógico.

X

X

X

Encontro avaliativo - Trocas de
saberes entre as Comunidades
educadoras
dos
projetos
incubadores
de
resíduos
sólidos:
Perspectivas
de
continuidade dos projetos.

X

Fonte: elaborado pelos autores.

3.10.5

DESCRIÇÃO
No plano da Educação Ambiental, a cidade de Jataizinho

vem participando de mobilizações educativas com iniciativas do
Departamento de Meio Ambiente divulgando informações através dos
veículos de comunicação disponíveis – rádio, carro de som, folders e
campanhas de educação não formal. Também está em curso o
processo de organização da coleta seletiva na cidade, mediante a
organização dos catadores e adaptação do galpão para triagem.
Uma formação em Educação Ambiental Formal que
busca unir educação ambiental nas escolas com a prática da coleta
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seletiva municipal - transformando os estudantes em protagonistas da
coleta de material reciclável. Esse projeto foca na participação da
comunidade escolar na cadeia produtiva da reciclagem, com a
consequente valorização e inclusão social dos Catadores do município,
ampliando os espaços de discussões e práticas ambientais nas escolas
com educação formal.
A continuidade se dará com bases fortalecidas por uma
gestão

integradora

e

colaborativa,

referenciada

em

projetos

interdisciplinares. Para garantir a possibilidade de ampliação de espaços
de EA, caberá relacionar as experiências existentes através da criação
de Comunidades Educadoras, como a Incubadora de Projetos
Integradores de Resíduos Sólidos em Jataizinho, com o objetivo de
subsidiar instrumentos para empreendimento de experiências de
aprendizado e atuação na mudança para a sustentabilidade.

3.10.6

IMPLEMENTAÇÃO

Para o desenvolvimento das Comunidades Educadoras
como Incubadoras de projetos Integradores de resíduos sólidos, a
atuação das ações deve ser descentralizada.
1. Célula de Acompanhamento Pedagógico - Desenvolvimento de
Ferramentas, para aumentar a consciência para Gestão de
Resíduos, nas Instalações do Governo Municipal de Jataizinho.
2. Comunidades

Educadoras

como

Incubadoras

de

projetos

Integradores de resíduos sólidos em Jataizinho – nas escolas
públicas e privadas e universidades.
A Integração das ações de Educação Ambiental e Plano
Municipal de Educação nas diversas iniciativas da administração

PMGIRS – Volume 2 [Jataizinho/PR, 2018]

79

vinculadas ao PGIRS é a base para o desenvolvimento dos projetos
integradores.
A célula será formada por gestores dos Departamentos de
Meio Ambiente, de Educação e de Ação Social, professores, alunos e
comunidade. Os projetos ambientais serão desenvolvidos nas unidades
escolares sendo estes monitorados e apoiados pelos Departamentos já
citados.
Dotar as escolas de dispositivos para aferição da
poupança do planeta permitindo: Quantificação dos custos e benefícios
tangíveis e externalidades da gestão integrada de resíduos, com um
dispositivo tecnológico para facilitar a vivência dos resultados aplicado
à educação ambiental, economia circular e gestão de resíduos.
•

Resíduos

recicláveis:

praticar

a

correta

segregação

e

compreender as diferentes destinações, seus custos, benefícios
comerciais e externalidades
•

Resíduos orgânicos: praticar a separação dos orgânicos que
podem ser tratados, os tipos de compostagem e compreender os
custos, benefícios comerciais e externalidades desse processo.
O

dispositivo

compõe-se

de

8

lixeiras

inteligentes,

monitoradas, e um software que quantifica os materiais colocados em
cada lixeira, permitindo sua conversão em valores econômicos,
benefícios ambientais, benefícios sociais etc.
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Figura 7 – Dispositivo de aferição da poupança do planeta
Fonte: elaborado pelos autores

Os participantes realizam atividades de segregação dos
materiais em seus devidos recipientes e são realimentados com o valor
resultante da poupança do planeta.

3.10.7

BENEFÍCIOS
Os seguintes benefícios são esperados a partir deste

Esquema:
•

Oferta de formação continuada de agentes multiplicadores
ambientais a partir de oficinas para atuação em desenvolvimento
de Projetos Pedagógicos de intervenção socioambiental nas
unidades de ensino de Jataizinho. Todo processo de formação na
linha de resíduos sólidos é pautado nos princípios de redução,
reutilização e reciclagem;
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•

Criação

de

uma

célula

educacional

para

seleção,

acompanhamento e avaliação dos projetos relacionados às
Comunidades Educadoras Incubadoras de Projetos Integradores
de Resíduos Sólidos, fortalecendo as práticas de EA no município;
•

Conexão, unindo educação ambiental no âmbito escolar com a
prática da coleta seletiva municipal, possibilita a transformação
local, onde a comunidade escolar atua a partir da mudança de
atitude, tanto pela reflexão, como pela ação ao participarem de
coleta de material reciclável;

•

Permite aferição da gravimetria dos resíduos gerados no município;

•

Promoção de Oficinas para as unidades de ensino participadoras
do Projeto - Comunidades Educadoras Incubadoras de Projetos
Integradores de Resíduos Sólidos com desenvolvimento de práticas
em horta agroecológica com foco em Resíduos Sólidos e
Compostagem;

•

Busca de parcerias para dar suporte ao Programa de Educação
Ambiental e Resíduos Sólidos através de financiamento e assessoria
a projetos;

•

Inclusão de projetos socioambientais relacionados a resíduos
sólidos no currículo escolar;

•

Participação do Conselho de Meio Ambiente como parceiro de
gestão do Plano de Educação Ambiental do município;

•

Articulação dos Departamentos de meio ambiente, de educação,
de ação social, universidades e organizações não governamentais
em regime de coparticipação para formação dessa célula;

• Parcerias

de

instituições

públicas,

organizações

não

governamentais, Conselho do Meio Ambiente e Departamento de
educação em campanhas, projetos, eventos e outras atuações da
Educação Ambiental no município.
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3.11 CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO AVANÇADO
Resíduo:  Compostável  Reciclável  Construção e demolição  Perigoso 
Rejeito
Etapa:  Geração ❑ Coleta ❑ Transporte  Triagem ❑ Tratamento ❑ Disposição
Objetivo
s
Metas

3.11.1

Saúde (Minimizar)
Exposi
ção

impac
to

Quanti
dade

Legislação
PNRS
12.305

PNSB
11.
445

Gestão
Servidor
es

Desenvolvimento

Infrae
strutur
a

Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
unid
ade

Multipli
cador
es

INTRODUÇÃO
Estudos têm demonstrado que um dos maiores entraves

para a implementação dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos nos municípios é a carência de servidores públicos

e

empreendedores capacitados para esta tarefa.
A capacitação continuada é um instrumento que
qualifica para o planejamento, implementação e avaliação de políticas
de resíduos sólidos de caráter participativo.
A Lei 12.305/10 em seu artigo 7º inciso IX traz entre os
objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, "a capacitação
técnica continuada na área de resíduos sólidos" e no artigo 19, inciso IX,
elenca como parte do conteúdo do PGIRS "programas e ações de
capacitação

técnica

voltados

para

sua

implementação

e

operacionalização". Já no seu artigo 8º, inciso VIII, a educação ambiental
é apontada como um dos instrumentos da Política Nacional.
A educação ambiental no âmbito da Política Nacional de
Resíduos Sólidos tem como objetivo o aprimoramento do conhecimento
e, uma mudança de hábitos, atitudes, valores e comportamento
relacionados aos resíduos sólidos.
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3.11.2

PROPOSTA
O poder público municipal ao liderar um processo de

mobilização da sociedade para a implementação do PMGIRS deve
construir capacidades, promovendo a capacitação técnica continuada
dos servidores públicos. Para tanto, torna-se necessário implantar um
Centro de Treinamento Avançado para a oferta de cursos e programas
nas áreas de manejo dos RS, tecnologias ambientais, gestão de projetos,
licenciamento e educação ambiental. Também, é fundamental
promover a capacitação dos catadores que atuam em atividades da
coleta seletiva e recuperação dos materiais recicláveis, visando à sua
organização produtiva, à melhoria das condições de trabalho, à
ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica.

3.11.3

•

OBJETIVO

Capacitar todos os profissionais que desenvolvem atividades na
área de resíduos sólidos, licenciamento e educação ambiental, de
forma continuada, pautado na construção do conhecimento para
a prática das suas atividades.

3.11.4

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Projeto.
Agência Líder: Prefeitura Municipal.
Agência Suporte: Departamento Municipal de Educação, Universidades
e Instituições parceiras.
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Localização (Sugerida): Inicialmente, o Centro pode funcionar de
maneira descentralizada, nos espaços físicos dentro dos prédios utilizados
para os serviços municipais.
Orçamento (Estimado): Em torno de R$30.000,00 (U$9,375) ao ano.
Cronograma (Estimado): 1 ano (para o início do programa).

Quadro 9 – Cronograma de atividades para a implementação e
operacionalização do Centro de Treinamento Avançado.

Atividades

1º
trimestre

Arranjo
institucional
e formação de parcerias

XXX

Desenvolvimento
dos
programas de capacitação

2º
trimestre

3º
trimestre

XXX

XX

Definição
das
responsabilidades quanto à
sua
implementação
e
operacionalização
Implementação
operacionalização

4º
trimestre

X

e

XXX

Fonte: elaborado pelos autores.

3.11.5

DESCRIÇÃO
O Centro de Treinamento Avançado será responsável por

reunir a oferta de cursos de capacitação técnica continuada na área de
resíduos

sólidos,

licenciamento

e

educação

ambiental

para

a

implementação e operacionalização do PMGIRS.
No seu bojo serão elaborados programas de capacitação
que ofereça conhecimentos e subsídios técnicos que permitam a
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modernização dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos, numa
perspectiva inclusiva e participativa.

3.11.6

IMPLEMENTAÇÃO
Serão estabelecidas parcerias entre a administração

pública e as instituições de ensino e de consultoria especializada para
desenvolvimento dos programas de capacitação técnica.
Os programas de capacitação podem ser concebidos em
módulos direcionados a atender os profissionais de limpeza urbana em
suas diferentes instâncias de atuação – Gerentes e Técnicos, Fiscais de
Limpeza Urbana, Garis e Catadores de Materiais Recicláveis.
Deverão ser formulados programas para a participação
de grupos interessados, em especial cooperativas e outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
integradas por pessoas físicas de baixa renda.

3.11.7

•

BENEFÍCIOS

Servidores capacitados para desempenho das atividades de
gestão de resíduos sólidos, licenciamento e educação ambiental;

•

Formar profissionais para o monitoramento adequado e revisão do
PMGIRS;

•

Criar condições favoráveis para a melhoria da qualidade dos
serviços de limpeza urbana;

•

Desenvolver processos de aperfeiçoamento para a adequada
gestão e operação da limpeza urbana;

•

Contribuir para a qualidade na prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
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3.12 IMPLANTAR A COLETA SELETIVA
Resíduo:  Compostável  Reciclável ❑ Construção e demolição  Perigoso 
Rejeito
Etapa: ❑ Geração  Coleta  Transporte  Triagem ❑ Tratamento ❑ Disposição
Objetivo
s
Metas

3.12.1

Saúde (Minimizar)
Exposi
ção

impac
to

Quanti
dade

Legislação
PNRS
12.305

PNSB
11.
445

Gestão
Servidor
es

Infrae
strutur
a

Desenvolvimento
Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
unid
ade

Multipli
cador
es

INTRODUÇÃO
A origem do “lixo” é a mistura de materiais, a

desorganização, que acaba redundando em poluição. Quando as
embalagens vazias são acondicionadas separadamente dos compostos
orgânicos temos muito mais facilidade de recuperar as matérias primas
das embalagens e transformar os materiais orgânicos em adubo.
No Brasil, a LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; define 2 coletas seletivas
de resíduos compostáveis e recicláveis e uma coleta indiferenciada dos
rejeitos.

3.12.2

PROPOSTA
Implantar 2 coletas seletivas de resíduos compostáveis e

recicláveis e uma coleta indiferenciada dos rejeitos para atender às
metas pactuadas no PGIRS.

3.12.3

OBJETIVOS
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Coletar e encaminhar para tratamento adequado os
resíduos e rejeitos separados de forma diferenciada, de acordo com sua
constituição ou composição, pelo gerador (cidadão, empresa ou
organização) e disponibilizados para a coleta separadamente, na
embalagem adequada, nos horários e dias definidos, permitindo que
cada tipo de resíduo tenha seu próprio processo de reciclagem.

3.12.4

CARACTERÍSTICAS

Localização: Dentro da área do Município.
Tipo: Projeto.
Agência: Prefeitura Municipal de Jataizinho.
Agência

Suporte:

Utilização

de

veículos

da

prefeitura

ou

de

concessionária contratada.
Orçamento (estimado): Estima-se R$60.000,00 (U$18,750) por mês para
implantação e manutenção do sistema de coleta seletiva.
Cronograma (estimado): indefinido.

3.12.5

DESCRIÇÃO
Coletar a cada dia da semana um tipo de resíduo, sendo

que em alguns dias da semana pode ocorrer a coleta de mais de um tipo
de resíduo ou ainda pode ocorrer a coleta do mesmo resíduo mais de
uma vez por semana.
•

Segunda feira: indiferenciado ou rejeito;

•

Terça feira: reciclável;

•

Quarta feira: indiferenciado ou rejeito;
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•

Quinta feira: reciclável;

•

Sexta feira: indiferenciado ou rejeito;

•

Sábado: reciclável.

✓ Rejeitos são encaminhados para estação de transbordo e
depois para aterro sanitário.
✓ Recicláveis são destinados ao galpão de triagem.
✓ Orgânicos para compostagem são descartados no esgoto,
desde as pias das residências e grandes geradores estejam
adaptadas.
✓ Coletas seletivas de grandes geradores, mercados, feiras etc.
obedecem aos mesmos cronogramas.

3.12.6

IMPLEMENTAÇÃO

Quadro 10 – Frequência da Coleta de Resíduos Sólidos no Município de
Jataizinho
SETOR

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Sábado

Materiais

rejeito

reciclá
vel

rejeito

reciclá
vel

rejeito

recicláv
el

Área central
Área bairros I
(Conj. Octaviano H.
Duarte, Conj. Antonio
José Vieira, Conj.
Jesuíno Loures Salinet
e Jardim Alto da Boa
Vista e novos
loteamentos)
Área bairros II
(Vila Frederico, Conj.
Guido Zanini, Conj.
Milton Felix Pessoa,
Residencial Frei
Jeronimo e Conj.
Manoel Novisk)
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SETOR

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Sábado

Área Rural
(coleta semanal em
três áreas rurais)

Fonte: Elaborado pelos autores

3.12.7

BENEFÍCIOS
Coletar e separar o resíduo podem trazer consigo uma

série de benefícios, tais como: o aumento na reciclagem do resíduo;
melhor acessibilidade e redução quanto a extração dos recursos
naturais; diminuição da poluição do solo, da água e do ar; economia no
consumo de energia e água; conservação do solo; limpeza e higiene da
cidade, inclusive podendo reduzir criadouros de mosquitos transmissores
de doenças; prevenir enchentes; diminuir os gastos com a limpeza
urbana, além de gerar emprego e renda pela comercialização desses
resíduos.

3.13 ESTUDO DE VIABILIDADE PARA UNIDADES DE COMPOSTAGEM E
DE BIOGÁS
Resíduo:  Compostável ❑ Reciclável ❑ Construção e demolição ❑ Perigoso 
Rejeito
Etapa:  Geração  Coleta  Transporte  Triagem  Tratamento  Disposição
Objetivo
s
Metas

3.13.1

Saúde (Minimizar)
Exposi
ção

impac
to

Quanti
dade

Legislação
PNRS
12.305

PNSB
11.
445

Gestão
Servidor
es

Infrae
strutur
a

Desenvolvimento
Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
unid
ade

Multipli
cador
es

INTRODUÇÃO
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Como pode ser visto através dos dados coletados em
campo, os resíduos gerados em Jataizinho são caracterizados pela
elevada percentagem de resíduos orgânicos.
Estes resíduos orgânicos (fonte de nutrientes, minerais etc.)
são, na verdade, o vilão do resíduo urbano. Ao ser depositado em seu
estado natural, num "lixão" ou aterro sanitário sem tratamento,
juntamente com outros resíduos (alguns potencialmente tóxicos), entrará
em fermentação (anaeróbica), gerando, entre outros subprodutos, mau
cheiro de gases e ácidos orgânicos. Gases atraem vetores (moscas,
mosquitos, baratas e ratos), que encontram dentro dos resíduos em
decomposição um habitat ideal para a proliferação e propagação de
doenças. Os ácidos orgânicos, por sua vez, dissolvem as tintas, resinas e
jornais impressos, corroem baterias que incorporam substâncias tóxicas
na sua composição original, tais como metais pesados, juntando-se
outros fluidos presentes nos resíduos. Inevitavelmente, estes líquidos de
percolação da massa de "lixo" (um fato agravado pela chuva alcança e
pode poluir águas subterrâneas e superficiais, muitas vezes utilizadas para
consumo humano e animal. É importante esclarecer que nem o
tratamento usual de água remove essas substâncias químicas dissolvidas.
Isto é, tanto o "lixo" quanto os aterros mal operados podem poluir o solo,
o ar, corpos d'água e, é claro, atingir a cadeia alimentar (fonte: UFV /
LESA).
A abundância de fontes de biomassa disponíveis no Brasil,
a grande variedade de processos utilizados para a sua recuperação e
diversidade de energia obtida para utilização pelo usuário final levou o
país a desenvolver um amplo espectro de atividades no domínio da
biomassa. O Brasil possui condições climáticas favoráveis para explorar a
imensa energia a partir de resíduos orgânicos e de geração de biogás e
fertilizante. Numerosas vantagens podem ser descritas para uma planta
de produção de biogás, mas uma das maiores se dá em termos de

PMGIRS – Volume 2 [Jataizinho/PR, 2018]

91

impacto ambiental, uma vez que nenhum dano para o meio ambiente
será causado por biodigestores ao gerar biogás.
A investigação de sistemas alternativos de geração de
energia tem focado no processo, deixando em segundo plano um dos
principais objetivos que são os custos. A carência é mais evidente no caso
dos sistemas mais simples e mais econômicos (Sganzerla, 1993).

3.13.2

PROPOSTA
Estudo de viabilidade técnica e econômica com base na

utilização de resíduos orgânicos, buscando soluções para sistemas de
compostagem e de biodigestão, econômicos e ecológicos para as
condições locais.

3.13.3
•

OBJETIVO

Avaliar várias tecnologias para instalações de unidades de biogás
e de compostagem viáveis para processamento em pequena
escala a fim de evitar a eliminação de resíduos orgânicos no "lixão"
ou aterro.

3.13.4

DESCRIÇÃO
Unidade de biogás - uma unidade em que ocorre a

degradação biológica de produtos de origem animal orgânicos em
condições anaeróbias com vista à produção e captação de biogás.
Podemos brevemente dizer que a digestão anaeróbia de
resíduos orgânicos é um processo bioquímico que usa a ação bacteriana
para fracionar compostos complexos e produzir um gás combustível,
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chamado de biogás que consiste em metano e dióxido de carbono. O
local onde ocorrem essas reações de decomposição é o digestor ou
biodigestor (Nogueira, 1986).
Uma unidade de biogás pode ser instalada a montante da
estação de tratamento de esgoto, permitindo com poucas adaptações
nas residências, a trituração dos resíduos orgânicos e sua destinação
diretamente ao esgoto. O volume de sólidos no sistema de tratamento
de esgotos subiria cerca de 1%. A produção de biogás poderia gerar
energia em regime de cogeração. Paralelamente teríamos a produção
de adubo orgânico líquido, a ser comercializado junto aos produtores
agrícolas do município e uma redução de 50% do esforço de coleta
seletiva.
Com base em dados do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento – SNIS, o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do
município de Jataizinho contempla um índice de coleta de esgoto da
ordem de 96,57%, com 100% do seu volume tratado.
Unidade de Compostagem - uma unidade em que ocorre
a degradação biológica de produtos de origem animal orgânicos sob
condições aeróbicas.
A compostagem é um processo biológico aeróbio e
controlado que transforma resíduos orgânicos em resíduos estabilizados
com propriedades e características distintas do material que lhe deu
origem. Esta se efetua geralmente em pátios em que o material está
disposto em montes cônicos, conhecidos como pilhas de compostagem,
ou pilhas de forma prismática, chamados leiras de compostagem
(BIDONE, 1999).
Mesmo com a construção da unidade de biogás, teremos
uma parcela de 5% a 10% do material orgânico de grandes geradores e
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áreas ainda não atendidas pelo sistema de esgotamento sanitário que
deverá destinar seus resíduos orgânicos de forma convencional.
Esta unidade de compostagem ode atender também a
demanda do município para a destinação de podas de árvore e cortes
de grama, um bom complemento para a compostagem de orgânicos.

3.13.5

CARACTERÍSTICAS

Localização: Dentro da área do Município.
Tipo: Projeto.
Agência: Prefeitura Municipal de Jataizinho.
Agência Suporte: Uma organização/especialista externa pode ser
contratada. O estudo de viabilidade também incluirá as recomendações
sobre

políticas

e

infraestruturas

preferenciais

para

Unidade

de

compostagem/biogás.
Orçamento (estimado): Inicialmente R$ 120.000,00 (U$37,500) para a
avaliação da demanda, identificação do tipo adequado de plantas e
desenvolvimento de documentos de aquisição. Em seguida, com base
na avaliação, mais orçamento poderá ser alocado para implementar a
tecnologia necessária. Pode ser utilizado o modelo de PEV Central com
pátio de compostagem para suporte a este esquema.
Cronograma (estimado): 6 meses.

Quadro 11 – Cronograma de atividades para o estudo de tecnologias

Atividades

MarAbr

Avaliação de tecnologias e identificação do
modelo apropriado para as condições locais com
estudos técnico-econômicos existentes.

X
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Comentários da PMJ.

X

Desenvolvimento da documentação da licitação
para adquirir e implementar a tecnologia
adequada.

X

Fonte: elaborado pelos autores

3.13.6

BENEFÍCIOS
Os seguintes benefícios são esperados a partir deste

Esquema:
•

Eliminação de vários focos de poluição ambiental (solo, ar e água);

•

Controle da proliferação de vetores biológicos (moscas, mosquitos,
baratas e ratos) de importância na transmissão de doenças
infecciosas;

•

Melhoria da saúde pública em toda a região;

•

Geração de empregos diretos e indiretos;

•

Formação técnica dos funcionários que irão operar esses sistemas;

•

Aumento das fontes de receita do SAAE municipal;

•

Diminuição do custo da coleta seletiva;

•

Melhora da qualidade dos materiais recicláveis.

3.14 IMPLANTAR PEV COM ÁREA DE TRIAGEM E COLETA DE TODOS
OS TIPOS DE RESÍDUOS
Resíduo:  Compostável  Reciclável  Construção e demolição  Perigoso 
Rejeito
Etapa: ❑ Geração ❑ Coleta ❑ Transporte  Triagem  Tratamento  Disposição
Objetivo
s
Metas

3.14.1

Saúde (Minimizar)
Exposi
ção

impac
to

Quanti
dade

Legislação
PNRS
12.305

PNSB
11.
445

Gestão
Servidor
es

Infrae
strutur
a

Desenvolvimento
Parceri
as

Catador
es

Educação
Com
unid
ade

Multipli
cador
es

INTRODUÇÃO
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Os

Ministérios

do

Meio

Ambiente

e

das

Cidades

desenvolveram durante o planejamento dos investimentos para o PAC 1
uma modelagem da distribuição das áreas de manejo para os diversos
portes de municípios, de forma a que sempre pudessem ser indicadas
soluções para a correção das carências de gestão nos municípios
brasileiros.
A definição é que, em municípios menores e isolados, as
funções dos PEVs e da ATT sejam cumpridas por uma única instalação, o
PEV Central (MMA, 2010). A instalação de um PEV neste modelo atende
uma população de 25 mil pessoas da comunidade: associações,
moradores, comerciantes etc. com foco nas escolas e agentes públicos.
Preferencialmente este espaço seria orientado para
apoiar o desenvolvimento econômico com inclusão social permitindo
estabelecer parcerias sinérgicas com as partes interessadas. Seria cedido
em comodato para uma organização de catadores. Seria dotado de
toda a infraestrutura e espaço para capacitação de catadores e da
comunidade.

3.14.2

PROPOSTA
Construir um PEV central, em terreno de 50m x 100m, para:

•

Instalação de galpão de triagem de recicláveis (500 m2)

•

Compostagem de orgânicos em pátio (1500 m2)

•

Gestão dos resíduos da construção demolição e volumosos
(1000m2).

•

Área de apoio, de Mobilização Social e Educação Ambiental
(500m2)
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3.14.3
•
•

•

OBJETIVOS

Disponibilizar infraestrutura para correta segregação, redução,
minimização e reciclagem;
Colocar em prática o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos e, por conseguinte a Política Nacional e Estadual
de Resíduos Sólidos;
Constituir uma organização de catadores, que receberia apoio na
legalização e sobre requisitos, documentos e obrigações.

3.14.4

CARACTERÍSTICAS

Localização: Dentro da área do Município.
Tipo: Projeto.
Agência: Prefeitura Municipal de Jataizinho.
Agência Suporte: Uma organização/especialista externa pode ser
contratada. O estudo de viabilidade também incluirá as recomendações
sobre políticas e infraestruturas preferenciais.
Orçamento (estimado): Inicialmente R$150.000,00 (U$46,875) para a
avaliação da demanda, identificação do tipo adequado de plantas e
desenvolvimento de documentos de aquisição. E implantação do PEV. A
operação demandará um investimento estimado de R$25.000,00
(U$7,812) por mês.
Cronograma (estimado): 6 meses.

Quadro 12 – Cronograma de atividades para o estudo de tecnologias.
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Atividades

MarAbr

Avaliação de tecnologias e
identificação
do
modelo
apropriado para as condições
locais com estudos técnicoeconômicos existentes.

XX

Comentários da PMJ.

MaiJun

Jul-Ago

XX

Desenvolvimento
da
documentação da licitação
para adquirir e implementar a
tecnologia adequada.

XX

Fonte: elaborado pelos autores.

3.14.5

DESCRIÇÃO
Consiste em uma área pública instalada em local

adequado, cuidadosamente escolhido para receber diversos resíduos. O
PEV é uma iniciativa pioneira na região que representa uma parte
importante do sistema de gestão de resíduos sólidos, localizados em
áreas públicas eles atendem uma determinação da Resolução
CONAMA 307/2002, e da Lei Municipal 7.146/2006. Estas instalações
possibilitam que o munícipe descarte alguns tipos de resíduos com maior
facilidade e gratuitamente. O PEV deve receber em suas instalações os
seguintes resíduos:
•

Compostáveis

•

Recicláveis

•

Perigosos

•

Sobras de obras de construção, reforma ou demolição (tábuas,
tijolos,

telhas,

fiações,

tubulações,

pisos

e

materiais

de

acabamento) até 1m³.
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•

Móveis e equipamentos domésticos, também chamados de
volumosos (sofás, cadeiras, geladeiras, armários). Os armários
devem ser entregues preferencialmente desmontados.

•

Pilhas, baterias;

•

Lâmpadas fluorescentes inteiras, até 4 unidades por entrega;

•

Sobras de podas de jardim até 1m³ por entrega;

•

Madeira até 1m³ por entrega;

•

Pneus, até 4 por entrega;

•

Óleo de cozinha usado.
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3.14.6

IMPLEMENTAÇÃO

Figura 8 – Layout de PEV Central modificado
Fonte: MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
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A

organização

de

catadores

seria

apoiada

principalmente em: saúde e segurança no trabalho, licenciamentos
ambientais, AVCB, processos de produção, qualidade, PCMSO, PPRA,
LTCAT e estimuladas a consolidarem-se como negócio. Também
receberiam apoio fiscal, tributário e jurídico, permitindo a manutenção
da regularidade e participação em concorrências públicas. Serão
construídas parcerias com:
•

Cooperativas de transporte, para coletas primárias e secundárias
para envio das matérias primas beneficiadas aos compradores.

•

Cooperativas agrícolas para coleta e compostagem dos resíduos
orgânicos, e sua utilização na substituição do adubo importado.

3.14.7

BENEFÍCIOS
Equacionar

a

destinação

dos

resíduos,

com

desenvolvimento econômico com inclusão social em Jataizinho.
Promovendo inclusive a destinação adequada dos resíduos de
construção e demolição (RCD), sejam provenientes da construção da
infraestrutura urbana, de responsabilidade do poder público, sejam
provenientes da ação da iniciativa privada na construção de novas
edificações, nas ampliações e reformas de edificações existentes e sua
demolição.

3.15 PROJETOS-PILOTOS PARA RECICLAGEM E REUSO DE RESÍDUOS
Resíduo: ❑ Compostável ❑ Reciclável ❑ Construção e demolição ❑ Perigoso ❑ Rejeito
Etapa: ❑ Geração ❑ Coleta ❑ Transporte ❑ Triagem ❑ Tratamento ❑ Disposição
Objetivo
s
Metas

Saúde (Minimizar)
Exposi
ção

impac
to

Quanti
dade

Legislação
PNRS
12.305

PNSB
11.
445

Gestão
Servidor
es
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3.15.1

INTRODUÇÃO
Usinas de reciclagem têm ganhado espaço no Brasil e,

quando inseridas em políticas públicas apropriadas, contribuem
decisivamente para a solução de impactos urbanos e custos gerados
pela disposição de resíduos.
O aumento da produção mundial de plásticos e a falta de
programas de gestão adequada de resíduos pós-consumo resultam no
descarte inadequado e na sua disposição nos ambientes terrestres e
aquáticos, causando inúmeros impactos ambientais, inclusive afetando
a saúde humana. Necessitando grande período para sua degradação,
os plásticos tendem a permanecer por muito tempo onde forem
depositados. Por seu alto poder calorífico, versatilidade e resistência, os
plásticos devem ser tratados como matéria-prima pós-consumo e não
como lixo. Após o seu descarte, as possibilidades corretas de destinação
incluem reuso, redução, reciclagem, incineração e, como opção menos
favorável, a disposição em aterros. Atualmente, o Brasil possui uma
gestão inadequada de resíduos sólidos, com a maior parte dos resíduos
urbanos ainda seguindo para aterros ou lixões. Os índices brasileiros de
reciclagem de plásticos têm crescido, mas persistem dificuldades, pela
falta de programas de coleta seletiva, de incentivos às recicladoras e
catadores, todos negligenciados pelos governos e população. A
reciclagem mecânica é apontada, então, como uma das soluções para
o tratamento dos plásticos pós-consumo no país, devendo ser analisadas
as vantagens, desvantagens e restrições desse processo. Práticas
internacionais de gestão e reciclagem devem ser observadas para
servirem de parâmetro às mudanças nacionais.
Neste contexto, os Projetos-pilotos sugeridos aqui podem
envolver instituições que, através de suas habilidades e conhecimentos,
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contribuirão para que a cadeia local de reciclagem saia do “limbo” em
direção a um mercado profissional com alto valor adicionado e ganhos
condizentes com o de outros mercados mais desenvolvidos.

3.15.2

•

OBJETIVO

Desenvolvimento de Projetos-pilotos que gerarão novos negócios
para o Mercado local de reciclagem, baseados em estudos de
laboratório e referências locais de mercado;

•

Identificar e testar tecnologias para reciclagem e recuperação de
materiais;

•

Levar as instituições de pesquisa ao encontro das necessidades da
comunidade local;

•

Entender

a

reciclagem

como

indústria

e

negócio,

consequentemente, uma fonte de emprego e renda.

3.15.3

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Fortalecimento institucional. Projetos contando com parcerias entre
a municipalidade, universidades e organizações empresariais, conforme
a categoria de resíduos.
Entidade Líder: Prefeitura Municipal de Jataizinho
Entidade de Apoio: Universidades, Sindicatos das indústrias, Cooperativas,
SENAI, SEBRAE e outros.
Localização (sugerida): Laboratórios de Universidades e departamentos
da Administração Municipal.
Orçamento (Estimado): O orçamento poderá ser alocado através de
diversas linhas de pesquisa do Governo Federal e das Indústrias. Por
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exemplo, em pesquisa de reciclagem de polímeros, uma indústria
plástica ou seu sindicato nacional. Instituições como Sebrae e Senai
ficariam

encarregados

do

treinamento

nas

cooperativas

sobre

gerenciamento negocial e sua inclusão no grupo local. Um consultor
pode ser contratado para acompanhar os editais nacionais e
internacionais e apoiar a elaboração de projetos, o valor estimado para
este serviço é de R$60.000,00 (U$18,750) por ano.
Período (Estimado): Dois anos, a contar da assinatura do acordo de
cooperação.

3.15.4

IMPLEMENTAÇÃO
A implementação deste projeto pode ser facilitada pela

Administração Municipal de Jataizinho através do estabelecimento para
cada projeto, de um acordo para cooperação entre universidade,
Sebrae/Senai, indústria e/ou associação, tendo como objeto de estudo
uma organização local de reciclagem.
Possibilidades de uso de tecnologias menos sofisticadas
para materiais com maior disponibilidade nos resíduos gerados em
Jataizinho, existência de demanda e aceitação por parte do mercado
local de produtos feitos a partir de materiais reciclados e presença de
uma rota viável para negócios e viabilidade ecológica são os principais
objetivos dos Projetos-pilotos. Como referência, algumas experiências
brasileiras são descritas a seguir.

3.16 RECICLAGEM/REUSO DE RESÍDUOS DE C&D
A reciclagem de resíduos de construção e demolição no
Brasil é muito nova, restrita a algumas iniciativas locais. Um exemplo
importante é a cidade de Belo Horizonte, onde a reciclagem de RC&D
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tem seu principal uso como base para pavimentação. De acordo com a
Administração Municipal, o custo de produção de pavimentos com a
utilização de agregados originados na cidade é cerca de 22% menor do
que o convencional. Mais ainda, antes da instalação das usinas de
reciclagem, o custo anual com a remoção de caliça resultante de
disposições clandestinas era da ordem de um milhão de dólares. A
reciclagem sob a forma de agregados é a mais amplamente utilizada na
reciclagem de resíduos de C&D no Brasil. As alternativas de aplicações
de agregados recicláveis dependerão da composição e conteúdo dos
resíduos utilizados. A reciclagem pode ser implantada como uma simples
fase, como no caso de reciclados de agregado de concreto (contendo
apenas concreto) e reciclados de agregados cerâmicos (contendo
apenas cerâmica vermelha e branca). Uma segunda alternativa será a
geração de agregados reciclados de resíduos de C&D misturados
através de processamento simultâneo de resíduos de argamassa,
ladrilhos vermelhos, cerâmica branca, concreto, rochas e outros.
Dependendo do tamanho do município, poderá ser interessante que os
passos de seleção, reciclagem e aterro sejam concentrados numa
mesma instalação.

3.17 RECICLAGEM/REUSO DE PLÁSTICO (POLÍMEROS)
Resíduos sólidos urbanos contêm um grande volume de
polímeros e sua disposição final é um sério problema ambiental.
Consequentemente, a reciclagem dos principais polímeros presentes nos
resíduos sólidos é uma alternativa. Entre as principais aplicações de
polímeros reciclados no Brasil estão as relacionadas às moradias. O PET
reciclado é utilizado como fibra têxtil (41%), colchas de não tecido (16%),
cordames (15%), resinas não saturadas (10%), embalagens (9%),
vassouras de cerda e escovas (5%) e outros produtos (4%). Conforme a
pesquisa sobre o Índice de reciclagem no Brasil em 2012, executado por
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Plastivida – Instituto Socioambiental dos Plásticos e publicado em 2013,
64% do resíduo plástico consumido em 2012 foi de origem pós-consumo,
sendo

os

36%

restante

oriundos

de

aparas

da

indústria,

predominantemente da indústria de transformação de plástico.
A capacidade ociosa da reciclagem pode ser traduzida
pela falta de ações efetivas por parte dos municípios. A pesquisa
também mostra que no Brasil existem apenas 762 indústrias de
reciclagem de plásticos e a metade delas está localizada em São Paulo.
A análise por tipo mostra: 331 (44%) são empresas de
reciclagem que apenas vendem o material plástico não realizam
triagem e transformação; 155 (20%) são empresas de reciclagem
dedicadas à triagem; 138 (18%) são empresas de reciclagem
especializadas em transformação, mas não realizam triagem; e 138 (18%)
empresas de reciclagem dedicadas à triagem e transformação. De 2003
a 2012 o crescimento dos empregos diretos cresceu 6%.
Em 2012 os principais mercados demandantes de produtos
plásticos

reciclados

foram:

utilidades

domésticas

(153

mil/ton.),

construção civil (148 mil/ton.), automobilístico (109 mil/ton.), descartáveis
(107 mil/ton.), industrial (99 mil/ton.) e têxtil (94 mil/ton.). (Monitoramento
dos Índices de Reciclagem Mecânica de Plásticos no Brasil, 2013).
O reuso ou retorno de embalagens, a recuperação de
resinas constituintes dos materiais plásticos, recuperação de energia,
nessa ordem, são apresentadas como processos de reciclagem de
plástico com esforços articulados no mundo, exigindo legislação,
implementação

de

tecnologias

apropriadas

e

ambientalmente

eficientes, bem assim como esforços articulados por parte do governo,
sociedade, instituições de pesquisa e empresas, como apontado pelo
estudo da Plastivida.
Desafio: Cooperação de todas as partes interessadas.
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3.17.1

•

BENEFÍCIOS

Contribuição para um melhor planejamento estratégico, que
facilitará a implementação de negócios de reciclagem, tornandoa profissional, barata e com maiores chances de sucesso;

•

Criação de empregos com possibilidade de melhor remuneração.
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