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2 APRESENTAÇÃO

 

O presente documento apresenta a minuta do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 

MA. O segundo volume abordará (1) 

para o manejo diferenciado dos res

metas para outros aspectos do plano; 

confecção de plano de gerenciamento de res

de logística reversa; (3) 

legislação geral e espec

O mesmo está sendo desenvolvido conforme as diretrizes da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos 

19, o conteúdo mínimo para plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

Com isso, a gestão de resíduos sólidos é um crescente desafio para a sociedade 

atual, especialmente para a administração pública, e

diversidade de resíduos, do crescimento populacional e do consumo, da expansão de 

áreas urbanas e da cultura histórica de aplicação de recursos insuficientes para a

gestão adequada de resíduos ambientalmente (PWC, 2011).

Além disso, a forma de gestão, geralmente não integrada, dificultou a eficiência 

das operações relacionadas aos resíduos sólidos. Essa integração da gestão significa 

a administração municipal desenvolver um conjunto articulado de ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento, voltadas para a busca de soluções para 

resíduos sólidos do Município, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social (IPT & CEMPRE, 2000; BRASIL, 2010).

O Plano Municipal de Resíduos Sólido

civil e poder público, no intuito de se aperfeiçoar os serviços de limpeza pública e 

gestão de resíduos sólidos. A partir das informações do diagnóstico da atual condição 

de manejo dos resíduos sólidos busca agregar, n

métodos e soluções próprias para nortear as ações dos gestores públicos no horizonte 

programado de sua vigência, 20 anos.

Esse instrumento é destinado, além do planejamento, aos beneficiamentos por 

incentivos ou financiamento

finalidade. É também instrumento de promoção de integração social e econômica de 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta a minuta do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS do Município de Amarante do Maranhão, 

O segundo volume abordará (1) diretrizes, estratégias, programas, a

para o manejo diferenciado dos resíduos; diretrizes, estratégias, programas, ações e 

metas para outros aspectos do plano; (2) identificação dos geradores sujeitos a 

o de plano de gerenciamento de resíduos sólidos ou a implan

(3) sistemática de organização das informa

o geral e específica. 

O mesmo está sendo desenvolvido conforme as diretrizes da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos – Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que define no seu Art. 

19, o conteúdo mínimo para plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

Com isso, a gestão de resíduos sólidos é um crescente desafio para a sociedade 

atual, especialmente para a administração pública, em razão da quantidade e da 

diversidade de resíduos, do crescimento populacional e do consumo, da expansão de 

áreas urbanas e da cultura histórica de aplicação de recursos insuficientes para a

gestão adequada de resíduos ambientalmente (PWC, 2011). 

so, a forma de gestão, geralmente não integrada, dificultou a eficiência 

das operações relacionadas aos resíduos sólidos. Essa integração da gestão significa 

a administração municipal desenvolver um conjunto articulado de ações normativas, 

nanceiras e de planejamento, voltadas para a busca de soluções para 

resíduos sólidos do Município, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social (IPT & CEMPRE, 2000; BRASIL, 2010).

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos resulta dos embates entre sociedade 

civil e poder público, no intuito de se aperfeiçoar os serviços de limpeza pública e 

gestão de resíduos sólidos. A partir das informações do diagnóstico da atual condição 

de manejo dos resíduos sólidos busca agregar, numa síntese de proposições, os 

métodos e soluções próprias para nortear as ações dos gestores públicos no horizonte 

programado de sua vigência, 20 anos. 

Esse instrumento é destinado, além do planejamento, aos beneficiamentos por 

incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade. É também instrumento de promoção de integração social e econômica de 
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O presente documento apresenta a minuta do Plano Municipal de Gestão 

PMGIRS do Município de Amarante do Maranhão, 

rogramas, ações e metas 

duos; diretrizes, estratégias, programas, ações e 

o dos geradores sujeitos a 

lidos ou a implantação de sistema 

o das informações locais e ajustes na 

O mesmo está sendo desenvolvido conforme as diretrizes da Política Nacional 

e agosto de 2010, que define no seu Art. 

19, o conteúdo mínimo para plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Com isso, a gestão de resíduos sólidos é um crescente desafio para a sociedade 

m razão da quantidade e da 

diversidade de resíduos, do crescimento populacional e do consumo, da expansão de 

áreas urbanas e da cultura histórica de aplicação de recursos insuficientes para a 

so, a forma de gestão, geralmente não integrada, dificultou a eficiência 

das operações relacionadas aos resíduos sólidos. Essa integração da gestão significa 

a administração municipal desenvolver um conjunto articulado de ações normativas, 

nanceiras e de planejamento, voltadas para a busca de soluções para 

resíduos sólidos do Município, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social (IPT & CEMPRE, 2000; BRASIL, 2010). 

s resulta dos embates entre sociedade 

civil e poder público, no intuito de se aperfeiçoar os serviços de limpeza pública e 

gestão de resíduos sólidos. A partir das informações do diagnóstico da atual condição 

uma síntese de proposições, os 

métodos e soluções próprias para nortear as ações dos gestores públicos no horizonte 

Esse instrumento é destinado, além do planejamento, aos beneficiamentos por 

s de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade. É também instrumento de promoção de integração social e econômica de 
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catadores de resíduos sólidos.  

Considerando a Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010 que aprovou a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e sua regulamentação dada pelo Decreto 

Federal 7.404 de 23 de dezembro de 2010, o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos é de competência do Executivo, devendo ser aprovado mediante 

Decreto, após a elaboração pelo ór

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

04 (quatro) em 04 anos (quatro) anos, de forma concomitante com a elaboração dos 

planos plurianuais municipais, conforme pr

7.404/2010. 

A elaboração de um PMGIRS em conformidade com as diretrizes da Lei 12.305 

de 02 de Agosto de 2010 

Amarante do Maranhão na solução dos seus problemas 

ambiental e de saúde pública, como também, no seu fortalecimento institucional, 

propondo modelos gerenciais compatíveis com sua realidade, com a efetiva 

participação da população usuária dos serviços e da sociedade em geral, e propici

à Prefeitura os instrumentos necessários para gestão integrada dos resíduos sólidos no 

município. 

O PMGIRS é válido para o Plano Municipal de Saneamento Básico, no que 

tange à componente resíduos sólidos, pois contempla os requisitos mínimos e as 

exigências que o Art. 11 da Lei 11.445/2007 traz. 

O PMGIRS deve ter como objetivos gerais o esclarecimento quanto 

possibilidade de se agregar valores econômicos aos resíduos sólidos, de se criar 

oportunidades de emprego e renda e a proposição da participaçã

novo modelo de gestão. Não tem o propósito de realizar estudo de viabilidade 

econômica de propostas, pois ele apresenta um prognóstico de cenário futuro, ou seja, 

um estudo de concepção, com alternativas que somente o prefeito municipal,

do consórcio público poderá escolher como a melhor opção para seu território. Apenas 

os projetos básicos de engenharia das instalações propostas no PMGIRS, é que 

poderão subsidiar um estudo de viabilidade econômica de uma determinada 

intervenção. 
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catadores de resíduos sólidos.   

Considerando a Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010 que aprovou a 

al de Resíduos Sólidos e sua regulamentação dada pelo Decreto 

Federal 7.404 de 23 de dezembro de 2010, o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos é de competência do Executivo, devendo ser aprovado mediante 

Decreto, após a elaboração pelo órgão competente. Ressalta-

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS deve ser atualizado ou revisto de 

04 (quatro) em 04 anos (quatro) anos, de forma concomitante com a elaboração dos 

planos plurianuais municipais, conforme preceitua o Art. 50, do Decreto Federal 

A elaboração de um PMGIRS em conformidade com as diretrizes da Lei 12.305 

de 02 de Agosto de 2010 – PNRS torna-se o principal subsídio para o município de 

Amarante do Maranhão na solução dos seus problemas na área de saneamento 

ambiental e de saúde pública, como também, no seu fortalecimento institucional, 

propondo modelos gerenciais compatíveis com sua realidade, com a efetiva 

participação da população usuária dos serviços e da sociedade em geral, e propici

à Prefeitura os instrumentos necessários para gestão integrada dos resíduos sólidos no 

O PMGIRS é válido para o Plano Municipal de Saneamento Básico, no que 

tange à componente resíduos sólidos, pois contempla os requisitos mínimos e as 

ências que o Art. 11 da Lei 11.445/2007 traz.  

O PMGIRS deve ter como objetivos gerais o esclarecimento quanto 

possibilidade de se agregar valores econômicos aos resíduos sólidos, de se criar 

oportunidades de emprego e renda e a proposição da participaçã

novo modelo de gestão. Não tem o propósito de realizar estudo de viabilidade 

econômica de propostas, pois ele apresenta um prognóstico de cenário futuro, ou seja, 

um estudo de concepção, com alternativas que somente o prefeito municipal,

do consórcio público poderá escolher como a melhor opção para seu território. Apenas 

os projetos básicos de engenharia das instalações propostas no PMGIRS, é que 

poderão subsidiar um estudo de viabilidade econômica de uma determinada 
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Considerando a Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010 que aprovou a 

al de Resíduos Sólidos e sua regulamentação dada pelo Decreto 

Federal 7.404 de 23 de dezembro de 2010, o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos é de competência do Executivo, devendo ser aprovado mediante 

-se que o Plano Municipal 

PMGIRS deve ser atualizado ou revisto de 

04 (quatro) em 04 anos (quatro) anos, de forma concomitante com a elaboração dos 

eceitua o Art. 50, do Decreto Federal 

A elaboração de um PMGIRS em conformidade com as diretrizes da Lei 12.305 

se o principal subsídio para o município de 

na área de saneamento 

ambiental e de saúde pública, como também, no seu fortalecimento institucional, 

propondo modelos gerenciais compatíveis com sua realidade, com a efetiva 

participação da população usuária dos serviços e da sociedade em geral, e propiciarão 

à Prefeitura os instrumentos necessários para gestão integrada dos resíduos sólidos no 

O PMGIRS é válido para o Plano Municipal de Saneamento Básico, no que 

tange à componente resíduos sólidos, pois contempla os requisitos mínimos e as 

O PMGIRS deve ter como objetivos gerais o esclarecimento quanto à 

possibilidade de se agregar valores econômicos aos resíduos sólidos, de se criar 

oportunidades de emprego e renda e a proposição da participação social frente ao 

novo modelo de gestão. Não tem o propósito de realizar estudo de viabilidade 

econômica de propostas, pois ele apresenta um prognóstico de cenário futuro, ou seja, 

um estudo de concepção, com alternativas que somente o prefeito municipal, ou o líder 

do consórcio público poderá escolher como a melhor opção para seu território. Apenas 

os projetos básicos de engenharia das instalações propostas no PMGIRS, é que 

poderão subsidiar um estudo de viabilidade econômica de uma determinada 
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2.1 Objetivos 

 

O PMGIRS do município de Amarante do Maranhão possui os seguintes 

objetivos principais: 

• Estabelecer o diagnóstico da situação atual, equacionando um dos 

principais problemas ambientais existentes 

sólidos urbanos;

• Mapear o caminho realizado pelos resíduos, desde as fontes de geração, 

coleta, acondicionamento, transporte, destinação, disposição e 

tratamento, para que se estruture um sistema de informações capaz de 

possibilitar uma visão geral da gestão atual dos resíduo

• Detalhar a infraestrutura e os processos existentes em cada unidade, 

projetar custos e propor melhorias.

• Estimular o município a aperfeiçoar sua capacidade em gerir os resíduos 

sólidos, a partir da capacitação técnica e do fortalecimento da 

participação da comunidade;

• Propiciar orientações técnicas de consultores especializados, cursos e 

treinamentos em educação ambiental, especificamente na temática de 

resíduos sólidos e aspectos associados.

• Contextualizar as políticas regionais, estaduais, no i

o município resoluções propostas em leis atuais, como é o caso da Lei 

12.305 de 2010 

proporcionando assim, maior visibilidade à questão ambiental urbana;

• Orientar a sociedade quanto às boas p

urbana, transmitindo conhecimento e experiências e promovendo a 

evolução da postura social frente à questão dos resíduos sólidos.

• Planejar a conexão entre os diversos setores, civis e públicos, para que 

haja participação de ambo

fundamentando

• Prognosticar 

consorciadas, à determinação

de rejeitos mu

municipais para aprofundar e intelectualizar as propostas.
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O PMGIRS do município de Amarante do Maranhão possui os seguintes 

Estabelecer o diagnóstico da situação atual, equacionando um dos 

principais problemas ambientais existentes – 

sólidos urbanos; 

ear o caminho realizado pelos resíduos, desde as fontes de geração, 

coleta, acondicionamento, transporte, destinação, disposição e 

tratamento, para que se estruture um sistema de informações capaz de 

possibilitar uma visão geral da gestão atual dos resíduo

Detalhar a infraestrutura e os processos existentes em cada unidade, 

projetar custos e propor melhorias. 

Estimular o município a aperfeiçoar sua capacidade em gerir os resíduos 

sólidos, a partir da capacitação técnica e do fortalecimento da 

icipação da comunidade; 

Propiciar orientações técnicas de consultores especializados, cursos e 

treinamentos em educação ambiental, especificamente na temática de 

resíduos sólidos e aspectos associados. 

Contextualizar as políticas regionais, estaduais, no i

o município resoluções propostas em leis atuais, como é o caso da Lei 

12.305 de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, e 

proporcionando assim, maior visibilidade à questão ambiental urbana;

Orientar a sociedade quanto às boas práticas de gestão ambiental 

urbana, transmitindo conhecimento e experiências e promovendo a 

evolução da postura social frente à questão dos resíduos sólidos.

Planejar a conexão entre os diversos setores, civis e públicos, para que 

haja participação de ambos nos processos decisórios, sempre 

fundamentando no conceito da responsabilidade compartilhada.

Prognosticar as oportunidades de mercado, a possibilidade de soluções 

consorciadas, à determinação de locais aptos para a instalação de aterro 

de rejeitos municipal ou regional, o estabelecimento de comitês 

municipais para aprofundar e intelectualizar as propostas.
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O PMGIRS do município de Amarante do Maranhão possui os seguintes 

Estabelecer o diagnóstico da situação atual, equacionando um dos 

 a gestão dos resíduos 

ear o caminho realizado pelos resíduos, desde as fontes de geração, 

coleta, acondicionamento, transporte, destinação, disposição e 

tratamento, para que se estruture um sistema de informações capaz de 

possibilitar uma visão geral da gestão atual dos resíduos sólidos. 

Detalhar a infraestrutura e os processos existentes em cada unidade, 

Estimular o município a aperfeiçoar sua capacidade em gerir os resíduos 

sólidos, a partir da capacitação técnica e do fortalecimento da 

Propiciar orientações técnicas de consultores especializados, cursos e 

treinamentos em educação ambiental, especificamente na temática de 

Contextualizar as políticas regionais, estaduais, no intuito de prever para 

o município resoluções propostas em leis atuais, como é o caso da Lei 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, e 

proporcionando assim, maior visibilidade à questão ambiental urbana; 

ráticas de gestão ambiental 

urbana, transmitindo conhecimento e experiências e promovendo a 

evolução da postura social frente à questão dos resíduos sólidos. 

Planejar a conexão entre os diversos setores, civis e públicos, para que 

s nos processos decisórios, sempre se 

no conceito da responsabilidade compartilhada. 

as oportunidades de mercado, a possibilidade de soluções 

de locais aptos para a instalação de aterro 

nicipal ou regional, o estabelecimento de comitês 

municipais para aprofundar e intelectualizar as propostas. 
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• Incentivar a articulação entre os níveis de Governo Federal, Estadual e 

Municipal.

 

2.1.1 Objetivos Específicos

 

As ações de gestão, planejamento e proje

urbanos têm como objetivo geral o cumprimento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, relativa aos 

resíduos urbanos, destacando

 

 

A partir do que é preconizado na Lei, as ações preferenciais e estruturais para a 

gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos assumem os seguintes princípios:

 

• Ampliação da participação da sociedade na gestão dos resíduos sólidos 

urbanos;

• Participação formal dos catadores na modelagem socioeconômica;

• Introdução e consolidação de processos tecnológicos viáveis e 
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Incentivar a articulação entre os níveis de Governo Federal, Estadual e 

Municipal. 

Objetivos Específicos 

As ações de gestão, planejamento e projeto para o manejo dos resíduos sólidos 

urbanos têm como objetivo geral o cumprimento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, relativa aos 

resíduos urbanos, destacando-se: 

“II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento 

dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; 

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 

limpas como forma de minimizar impactos ambientais;

VII - gestão integrada de resíduos sólidos;

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e 

econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços 

prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional 

e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;

XII - integração dos catadores de materiais reu

recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão 

ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos 

produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a 

recuperação e o aproveitamento energético;”

A partir do que é preconizado na Lei, as ações preferenciais e estruturais para a 

gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos assumem os seguintes princípios:

pliação da participação da sociedade na gestão dos resíduos sólidos 

urbanos; 

Participação formal dos catadores na modelagem socioeconômica;

Introdução e consolidação de processos tecnológicos viáveis e 
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Incentivar a articulação entre os níveis de Governo Federal, Estadual e 

to para o manejo dos resíduos sólidos 

urbanos têm como objetivo geral o cumprimento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, relativa aos 

dução, reutilização, reciclagem e tratamento 

dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente 

adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 

limpas como forma de minimizar impactos ambientais; 

integrada de resíduos sólidos; 

capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

o de mecanismos gerenciais e 

econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços 

prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional 

e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

integração dos catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão 

ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos 

veitamento dos resíduos sólidos, incluídos a 

recuperação e o aproveitamento energético;” 

A partir do que é preconizado na Lei, as ações preferenciais e estruturais para a 

gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos assumem os seguintes princípios: 

pliação da participação da sociedade na gestão dos resíduos sólidos 

Participação formal dos catadores na modelagem socioeconômica; 

Introdução e consolidação de processos tecnológicos viáveis e 
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assimiláveis pelos municípios;

• Criação de condições e 

econômico

• Redução dos riscos de impactos sobre a sociedade e meio ambiente e 

mitigação dos existentes, por meio do manejo adequado dos resíduos 

sólidos urbanos e seus efluentes;

• Articulação dos estudos e projetos das ações estruturais com o Plano de 

Saneamento Ambiental e/ou Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos, quando existentes.

• No desenvolvimento da gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos, 

destacam

estratégias de solução:

• Redução da geração de resíduos pela não geração, redução, reutilização 

e reciclagem na fonte da produção;

• Coleta seletiva regular na máxima abrangência da zona urbana, desde 

que viável economic

seco e resíduo úmido;

• Triagem e recuperação de resíduos secos a partir da produção da coleta 

seletiva regular maximizada com a participação dos catadores;

• Tratamento dos resíduos descartados das estratégias

resíduo domiciliar, preferencialmente, em Aterro Sanitário nos termos da 

norma brasileira NBR 8.419/92 

sanitários de resíduos sólidos urbanos 

de proteção ambiental;

• Recuperação das áreas degradadas: programa de recuperação das áreas 

degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

 

Ainda deve-se prever e indicar na alternativa de solução os programas de 

operação, gerenciamento e monitoramento ambiental pa

A(s) solução (ões) e adequação técnica para ampliação e melhoria dos sistemas 

de coleta seletiva, tratamento e disposição em aterro de rejeitos de resíduos sólidos, 

considerando a gestão sustentável, contemplam as seguintes concepç

intervenções: 
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assimiláveis pelos municípios; 

Criação de condições e subsídios para a sustentabilidade ambiental e 

econômico-financeira dos sistemas; 

Redução dos riscos de impactos sobre a sociedade e meio ambiente e 

mitigação dos existentes, por meio do manejo adequado dos resíduos 

sólidos urbanos e seus efluentes; 

ação dos estudos e projetos das ações estruturais com o Plano de 

Saneamento Ambiental e/ou Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos, quando existentes. 

No desenvolvimento da gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos, 

destacam-se os seguintes impactos a contemplar e as seguintes 

estratégias de solução: 

Redução da geração de resíduos pela não geração, redução, reutilização 

e reciclagem na fonte da produção; 

Coleta seletiva regular na máxima abrangência da zona urbana, desde 

que viável economicamente, no mínimo para a diferenciação em resíduo 

seco e resíduo úmido; 

Triagem e recuperação de resíduos secos a partir da produção da coleta 

seletiva regular maximizada com a participação dos catadores;

Tratamento dos resíduos descartados das estratégias

resíduo domiciliar, preferencialmente, em Aterro Sanitário nos termos da 

norma brasileira NBR 8.419/92 – (Apresentação de projetos de aterros 

sanitários de resíduos sólidos urbanos – procedimento) como dispositivo 

de proteção ambiental; 

eração das áreas degradadas: programa de recuperação das áreas 

degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

se prever e indicar na alternativa de solução os programas de 

operação, gerenciamento e monitoramento ambiental para as soluções adotadas.

ões) e adequação técnica para ampliação e melhoria dos sistemas 

de coleta seletiva, tratamento e disposição em aterro de rejeitos de resíduos sólidos, 

considerando a gestão sustentável, contemplam as seguintes concepç
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subsídios para a sustentabilidade ambiental e 

Redução dos riscos de impactos sobre a sociedade e meio ambiente e 

mitigação dos existentes, por meio do manejo adequado dos resíduos 

ação dos estudos e projetos das ações estruturais com o Plano de 

Saneamento Ambiental e/ou Plano de Gerenciamento de Resíduos 

No desenvolvimento da gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos, 

s impactos a contemplar e as seguintes 

Redução da geração de resíduos pela não geração, redução, reutilização 

Coleta seletiva regular na máxima abrangência da zona urbana, desde 

amente, no mínimo para a diferenciação em resíduo 

Triagem e recuperação de resíduos secos a partir da produção da coleta 

seletiva regular maximizada com a participação dos catadores; 

Tratamento dos resíduos descartados das estratégias anteriores – 

resíduo domiciliar, preferencialmente, em Aterro Sanitário nos termos da 

(Apresentação de projetos de aterros 

procedimento) como dispositivo 

eração das áreas degradadas: programa de recuperação das áreas 

degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos. 

se prever e indicar na alternativa de solução os programas de 

ra as soluções adotadas. 

ões) e adequação técnica para ampliação e melhoria dos sistemas 

de coleta seletiva, tratamento e disposição em aterro de rejeitos de resíduos sólidos, 

considerando a gestão sustentável, contemplam as seguintes concepções de 



Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
PMGIRS – Amarante do Maranhão

 

• Coleta Seletiva regular (CSr);

• Ponto de Entrega Voluntária (PEV);

• Unidade de Triagem para resíduos recicláveis (UT);

• Unidade de Compostagem (UCO);

• Aterro de rejeitos (AR);

• Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (URCD);

• Encerramento e remediação de lixões.

 

Este plano tem como objetivo macro definir as condições mínimas a serem 

atendidas por meio de insumos e tecnologias de forma que o produto final possibilite a 

indicação da solução adequada e viável para gestão sustentável

de impactos pelo manejo inadequado e disposição dos resíduos sólidos do município 

de Amarante do Maranhão, mediante gestão associada, por consórcios públicos 

intermunicipais, preferencialmente, ou outras associações de unidades feder

representadas pelo Governo do Estado, todas aqui definidas como Unidades de 

Gestão Regional. 

Todo o trabalho foi embasado nas principais legislações existentes no país na 

área de Resíduos Sólidos, e publicações especializadas ao tema:

 

• Lei Nº 12.305

Sólidos. 

• Lei Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. Política Federal de 

Saneamento Básico.

• Lei Estadual Nº 5.253 DE 29 DE OUTUBRO DE 1991 

conduta quanto ao lixo hospitalar. 

• Lei nº 8.923 

Básico. 

• Lei Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. Regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública.

• Lei Nº 9605, DE 12

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente.
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Coleta Seletiva regular (CSr); 

Ponto de Entrega Voluntária (PEV); 

Unidade de Triagem para resíduos recicláveis (UT);

Unidade de Compostagem (UCO); 

Aterro de rejeitos (AR); 

Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (URCD);

erramento e remediação de lixões. 

Este plano tem como objetivo macro definir as condições mínimas a serem 

atendidas por meio de insumos e tecnologias de forma que o produto final possibilite a 

indicação da solução adequada e viável para gestão sustentável

de impactos pelo manejo inadequado e disposição dos resíduos sólidos do município 

de Amarante do Maranhão, mediante gestão associada, por consórcios públicos 

intermunicipais, preferencialmente, ou outras associações de unidades feder

representadas pelo Governo do Estado, todas aqui definidas como Unidades de 

Todo o trabalho foi embasado nas principais legislações existentes no país na 

área de Resíduos Sólidos, e publicações especializadas ao tema:

Lei Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 Política Nacional de Resíduos 

 

Lei Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. Política Federal de 

Saneamento Básico. 

Lei Estadual Nº 5.253 DE 29 DE OUTUBRO DE 1991 

conduta quanto ao lixo hospitalar.  

Lei nº 8.923 de janeiro de 2009 institui a Política Estadual de Saneamento 

 

Lei Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. Regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. 

Lei Nº 9605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.  Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. 
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Unidade de Triagem para resíduos recicláveis (UT); 

Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (URCD); 

Este plano tem como objetivo macro definir as condições mínimas a serem 

atendidas por meio de insumos e tecnologias de forma que o produto final possibilite a 

indicação da solução adequada e viável para gestão sustentável, tratamento e redução 

de impactos pelo manejo inadequado e disposição dos resíduos sólidos do município 

de Amarante do Maranhão, mediante gestão associada, por consórcios públicos 

intermunicipais, preferencialmente, ou outras associações de unidades federativas 

representadas pelo Governo do Estado, todas aqui definidas como Unidades de 

Todo o trabalho foi embasado nas principais legislações existentes no país na 

área de Resíduos Sólidos, e publicações especializadas ao tema: 

, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 Política Nacional de Resíduos 

Lei Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. Política Federal de 

Lei Estadual Nº 5.253 DE 29 DE OUTUBRO DE 1991 - Dispõe sobre a 

de janeiro de 2009 institui a Política Estadual de Saneamento 

Lei Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. Regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

DE FEVEREIRO DE 1998.  Dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
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• Lei No 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.  Institui normas gerais 

para licitação e contratação de parceria público

administração pública.

• Lei No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. Política Nacional de Educação 

Ambiental.

• Decreto Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010. Regulamenta a Lei 

no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos.

• Decreto Nº 8.468, DE 08 DE SETEMBRO DE 1976. Regulamento da Lei 

Nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o 

controle da poluição do meio ambiente.

• Decreto Nº 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002. Regulamenta a Lei no 

7.802, de 11 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 

a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalag

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins.

• Resolução CONAMA Nº 5, DE 5 DE AGOSTO DE 1993. Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, 

terminais fe

• Resolução CONAMA Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997. Dispõe 

sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios 

utilizados para o licenciamento ambiental.

• Resolução CONAMA Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002. Estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil.

• Resolução CONAMA Nº 362, DE 23 DE JUNHO DE 2005.  Dispõe sobre 

o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado.

• Resolução CONAMA Nº 401, DE 

os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
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Lei No 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.  Institui normas gerais 

para licitação e contratação de parceria público

administração pública. 

Lei No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

Decreto Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010. Regulamenta a Lei 

no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

os Sólidos. 

Decreto Nº 8.468, DE 08 DE SETEMBRO DE 1976. Regulamento da Lei 

Nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o 

controle da poluição do meio ambiente. 

Decreto Nº 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002. Regulamenta a Lei no 

7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 

a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalag

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Resolução CONAMA Nº 5, DE 5 DE AGOSTO DE 1993. Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, 

terminais ferroviários e rodoviários. 

Resolução CONAMA Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997. Dispõe 

sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios 

utilizados para o licenciamento ambiental. 

Resolução CONAMA Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002. Estabelece 

izes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil. 

Resolução CONAMA Nº 362, DE 23 DE JUNHO DE 2005.  Dispõe sobre 

o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado. 

Resolução CONAMA Nº 401, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2008. Estabelece 

os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 
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Lei No 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.  Institui normas gerais 

para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

Lei No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. Política Nacional de Educação 

Decreto Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010. Regulamenta a Lei 

no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Decreto Nº 8.468, DE 08 DE SETEMBRO DE 1976. Regulamento da Lei 

Nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o 

Decreto Nº 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002. Regulamenta a Lei no 

de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 

a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

Resolução CONAMA Nº 5, DE 5 DE AGOSTO DE 1993. Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, 

Resolução CONAMA Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997. Dispõe 

sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios 

Resolução CONAMA Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002. Estabelece 

izes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

Resolução CONAMA Nº 362, DE 23 DE JUNHO DE 2005.  Dispõe sobre 

o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

4 DE NOVEMBRO DE 2008. Estabelece 

os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 
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gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.

• Resolução C

sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 

inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada.

• Resolução CONAMA Nº 448, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Altera os 

arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e

2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

• ABNT / NBR 8.419. Manejo de resíduos sólidos urbanos aterros 

sanitários.

• ABNT / NBR 10.004. Classificação dos Resíduos Sólidos.

• ABNT / NBR 10.007. Amostragem de

• ABNT / NBR 11.174. Armazenamento de resíduos classe II 

III – inertes.

• ABNT/ NBR 11.175. Incineração de resíduos sólidos perigosos 

de desempenho.

• ABNT/ NBR 12.807. Resíduos de Serviços de Saúde.

• ABNT/ NBR 12.808.

• ABNT/ NBR 12.809. Manuseio de resíduos de serviços de saúde 

Procedimento.

• ABNT/ NBR 12.810. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.

• ABNT / NBR 13.221. Requisitos para o transporte terrestre de resíduos, 

de modo a minimiza

pública. 

• ABNT / NBR 13.463. Coleta de Resíduos Sólidos.

• ABNT / NBR 13.896. Aterros de resíduos não perigosos 

projeto, implantação e operação 

• ABNT / NBR 15.112. Resíduos da const

Áreas de transbordo e triagem 

operação.

• ABNT/ NBR 15.113. Resíduos sólidos da construção civil.

• ABNT /NBR 15.114. Resíduos sólidos da construção civil 

reciclagem 

• Código Tributário Nacional.
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gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.

Resolução CONAMA Nº 416, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009. Dispõe 

sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 

inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada.

Resolução CONAMA Nº 448, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Altera os 

arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 

2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente –

ABNT / NBR 8.419. Manejo de resíduos sólidos urbanos aterros 

sanitários. 

ABNT / NBR 10.004. Classificação dos Resíduos Sólidos.

ABNT / NBR 10.007. Amostragem de Resíduos Sólidos.

ABNT / NBR 11.174. Armazenamento de resíduos classe II 

inertes. 

ABNT/ NBR 11.175. Incineração de resíduos sólidos perigosos 

de desempenho. 

ABNT/ NBR 12.807. Resíduos de Serviços de Saúde.

ABNT/ NBR 12.808. Resíduos de Serviços de Saúde.

ABNT/ NBR 12.809. Manuseio de resíduos de serviços de saúde 

Procedimento. 

ABNT/ NBR 12.810. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.

ABNT / NBR 13.221. Requisitos para o transporte terrestre de resíduos, 

de modo a minimizar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde 

 

ABNT / NBR 13.463. Coleta de Resíduos Sólidos.

ABNT / NBR 13.896. Aterros de resíduos não perigosos 

projeto, implantação e operação – Procedimento.

ABNT / NBR 15.112. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e 

operação. 

ABNT/ NBR 15.113. Resíduos sólidos da construção civil.

ABNT /NBR 15.114. Resíduos sólidos da construção civil 

reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.

Código Tributário Nacional. 

 17 

gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

ONAMA Nº 416, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009. Dispõe 

sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 

inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada. 

Resolução CONAMA Nº 448, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. Altera os 

11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 

– CONAMA. 

ABNT / NBR 8.419. Manejo de resíduos sólidos urbanos aterros 

ABNT / NBR 10.004. Classificação dos Resíduos Sólidos. 

Resíduos Sólidos. 

ABNT / NBR 11.174. Armazenamento de resíduos classe II - não inertes e 

ABNT/ NBR 11.175. Incineração de resíduos sólidos perigosos - padrões 

ABNT/ NBR 12.807. Resíduos de Serviços de Saúde. 

Resíduos de Serviços de Saúde. 

ABNT/ NBR 12.809. Manuseio de resíduos de serviços de saúde – 

ABNT/ NBR 12.810. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde. 

ABNT / NBR 13.221. Requisitos para o transporte terrestre de resíduos, 

r danos ao meio ambiente e a proteger a saúde 

ABNT / NBR 13.463. Coleta de Resíduos Sólidos. 

ABNT / NBR 13.896. Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 

Procedimento. 

rução civil e resíduos volumosos - 

Diretrizes para projeto, implantação e 

ABNT/ NBR 15.113. Resíduos sólidos da construção civil. 

ABNT /NBR 15.114. Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de 

rizes para projeto, implantação e operação. 
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• MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS.

• MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; ICLEI 

for Sustainability). Planos de gestão de resíduos sólido

orientação. Brasília, 2012.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; ICLEI – Brasil (Local Governments 

for Sustainability). Planos de gestão de resíduos sólido

orientação. Brasília, 2012. 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS 

Brasil (Local Governments 

for Sustainability). Planos de gestão de resíduos sólidos: manual de 
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3 ASPECTOS GERAIS E SOCIOECONÔMICOS

 

 

3.1 Demografia 

 

De acordo com o IBGE 

2013) a população atual de Amarante do Maranhão é de 39.544 habitantes, conforme 

tendência de crescimento populacional de 0,73

anos de 2010 e 2011.

Ano

1991 

1996 

2000 

2007 

2010 

2013 

Tabela 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 

2000, Contagem Populacional 2007 e Cens

 

O conhecimento da evolução populacional permitirá a visualização de fatores 

relacionados aos efeitos demográficos incidentes na geração de resíduos sólidos. As 

projeções da ordem de grandeza possibilitarão a elaboração de uma curva est

geração de resíduos para um período futuro conhecido, ferramenta que embasará o 

diagnóstico e o prognóstico do município, auxiliando nas análises e proposições 

necessárias, associadas à gestão municipal dos resíduos sólidos. 
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ASPECTOS GERAIS E SOCIOECONÔMICOS 

 

De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2013) a população atual de Amarante do Maranhão é de 39.544 habitantes, conforme 

tendência de crescimento populacional de 0,73 por cento ao ano observada entre os 

anos de 2010 e 2011. 

Ano Amarante do 

Maranhão 

Maranhão Brasil

 23.102 4.930.253 146.825.475

 29.536 5.205.652 156.032.944

 31.292 5.651.475 169.799.170

 35.727 6.118.995 183.987.291

 37.932 6.574.789 190.755.799

 39.544 6.794.301 201.032.714

Tabela 2 Evolução Populacional de Amarante do Maranhão

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 

2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010; 

O conhecimento da evolução populacional permitirá a visualização de fatores 

relacionados aos efeitos demográficos incidentes na geração de resíduos sólidos. As 

projeções da ordem de grandeza possibilitarão a elaboração de uma curva est

geração de resíduos para um período futuro conhecido, ferramenta que embasará o 

diagnóstico e o prognóstico do município, auxiliando nas análises e proposições 

necessárias, associadas à gestão municipal dos resíduos sólidos. 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2013) a população atual de Amarante do Maranhão é de 39.544 habitantes, conforme 

por cento ao ano observada entre os 

Brasil 

146.825.475 

156.032.944 

169.799.170 

183.987.291 

190.755.799 

201.032.714 

Evolução Populacional de Amarante do Maranhão 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 

O conhecimento da evolução populacional permitirá a visualização de fatores 

relacionados aos efeitos demográficos incidentes na geração de resíduos sólidos. As 

projeções da ordem de grandeza possibilitarão a elaboração de uma curva estimada da 

geração de resíduos para um período futuro conhecido, ferramenta que embasará o 

diagnóstico e o prognóstico do município, auxiliando nas análises e proposições 

necessárias, associadas à gestão municipal dos resíduos sólidos.  



Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
PMGIRS – Amarante do Maranhão

 

Gráfico 

 

O segundo gráfico compara as populações urbana e rural, demonstrando que o 

desenvolvimento na área industrial e de serviços tem reduzido substancialmente o 

número de habitantes na área rural
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Gráfico 1 Evolução Populacional de Amarante do Maranhão

O segundo gráfico compara as populações urbana e rural, demonstrando que o 

desenvolvimento na área industrial e de serviços tem reduzido substancialmente o 

número de habitantes na área rural. 

Gráfico 2 População Urbana e Rural em Amarante do Maranhão

1996 2000 2007 2010

22.888

15.006

População Rural População Urbana
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Evolução Populacional de Amarante do Maranhão 

O segundo gráfico compara as populações urbana e rural, demonstrando que o 

desenvolvimento na área industrial e de serviços tem reduzido substancialmente o 

 

População Urbana e Rural em Amarante do Maranhão 

2010 2013

15.006

População Urbana
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3.2  Geografia Regional

 

O município de Amarante do Maranhão localiza

latitude sul, 46º 44 46” de longitude oeste, Greenwich, tendo como mun

Sítio, Buritirana, Montes Altos, Grajaú, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, São 

Francisco do Brejão e Arame. Possui uma área territorial de 7 669,090 km² segundo o 

IBGE. 

  

Figura 

 

A temperatura média anual em Amarante do Maranhão é 25.5 °C. Tem um clima 

tropical. O verão tem muito menos pluviosidade que o inverno. De acordo com a 

Köppen e Geiger o clima é classificado como As. 1314 mm é o valor da pluviosidade 

média anual. 
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Geografia Regional 

O município de Amarante do Maranhão localiza-se a uma latitude 05º 34 “de 

latitude sul, 46º 44 46” de longitude oeste, Greenwich, tendo como mun

Sítio, Buritirana, Montes Altos, Grajaú, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, São 

Francisco do Brejão e Arame. Possui uma área territorial de 7 669,090 km² segundo o 

Figura 1 Localização do município de Amarante do Maranhão

A temperatura média anual em Amarante do Maranhão é 25.5 °C. Tem um clima 

tropical. O verão tem muito menos pluviosidade que o inverno. De acordo com a 

Köppen e Geiger o clima é classificado como As. 1314 mm é o valor da pluviosidade 
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se a uma latitude 05º 34 “de 

latitude sul, 46º 44 46” de longitude oeste, Greenwich, tendo como municípios limítrofes 

Sítio, Buritirana, Montes Altos, Grajaú, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, São 

Francisco do Brejão e Arame. Possui uma área territorial de 7 669,090 km² segundo o 

 
arante do Maranhão 

A temperatura média anual em Amarante do Maranhão é 25.5 °C. Tem um clima 

tropical. O verão tem muito menos pluviosidade que o inverno. De acordo com a 

Köppen e Geiger o clima é classificado como As. 1314 mm é o valor da pluviosidade 
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9 mm refere-se à precipitação do mês de Julho, que é o mês mais seco. O mês 

de Março é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 247 mm.

Outubro é o mês mais quente do an

temperatura mais baixa de todo o ano é em Maio, a temperatura média é 24.7 °C. 238 

mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As 

temperaturas médias têm uma variação de 1.6 °C dura
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Gráfico 3 Variação Climática 

se à precipitação do mês de Julho, que é o mês mais seco. O mês 

de Março é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 247 mm.

Outubro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 26.3 °C. A 

temperatura mais baixa de todo o ano é em Maio, a temperatura média é 24.7 °C. 238 

mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As 

temperaturas médias têm uma variação de 1.6 °C durante o ano.
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se à precipitação do mês de Julho, que é o mês mais seco. O mês 

de Março é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 247 mm. 

o com uma temperatura média de 26.3 °C. A 

temperatura mais baixa de todo o ano é em Maio, a temperatura média é 24.7 °C. 238 

mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As 

nte o ano. 
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3.3 Atividades Econômicas Dominantes

 

Amarante do Maranhão tem como atividades econômicas principais, 

respectivamente: o ramo de prestação de serviços, o setor industrial e

Abaixo se observa uma tabela resumo com a participação dessas atividades no PIB 

anual (IBGE, 2011). 

 

Atividades  Participação

Agropecuária  

Indústria  

Serviços  

Tabela 3 Produto Interno Bruto (Valor Adicionado), em Amarante do 

 

Ainda segundo informações do IBGE, o PIB per capita foi na faixa de R$ 3 

635,99 (IBGE, 2008). O IDH 

baixo pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no ano de 

2000 (IDH: 0,582). 
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Gráfico 4 Pluviograma Acumulado Médio Mensal

Atividades Econômicas Dominantes 

Amarante do Maranhão tem como atividades econômicas principais, 

respectivamente: o ramo de prestação de serviços, o setor industrial e

uma tabela resumo com a participação dessas atividades no PIB 

Participação PIB em 2011 (Em milhares de R$ e %)

R$ 53.623 (34,4%)  

R$ 14.334 (9,2%)  

R$ 85.347 (54,7%)  

Produto Interno Bruto (Valor Adicionado), em Amarante do 

Ainda segundo informações do IBGE, o PIB per capita foi na faixa de R$ 3 

635,99 (IBGE, 2008). O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano foi cons

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no ano de 
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Pluviograma Acumulado Médio Mensal 

Amarante do Maranhão tem como atividades econômicas principais, 

respectivamente: o ramo de prestação de serviços, o setor industrial e a agropecuária. 

uma tabela resumo com a participação dessas atividades no PIB 

PIB em 2011 (Em milhares de R$ e %)  

 

 

Produto Interno Bruto (Valor Adicionado), em Amarante do Maranhão. 

Ainda segundo informações do IBGE, o PIB per capita foi na faixa de R$ 3 

Índice de Desenvolvimento Humano foi considerado 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no ano de 

34

59

115

157

9 10 11 12
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3.4 Diretrizes para a Gestão de Resíduos Sólidos

 

No intuito de prever soluções consorciadas para o gerenciamento regional de 

resíduos sólidos, é recomendá

raio de 30 quilômetros de distância à Amarante do Maranhão. Todavia, ainda os 

municípios limítrofes todos eles estão há mais de 30 km de percurso.

Essa distinção propiciará a seleção de alternativas locaci

de centros de gerenciamento de resíduos, tais como: Aterro sanitário/de rejeitos, usina 

de compostagem, usina de triagem e reciclagem de resíduos da construção civil e 

demolição. A escolha dos empreendimentos dependerá de processos d

conduzidos pela prefeitura, que definirá a necessidade de soluções consorciadas e as 

demandas de cada município integrante.

Salienta-se que tais empreendimentos seriam capazes de suportar 

sustentavelmente as demandas de todos estes municípios, e 

propostas pela PNRS.

O conhecimento básico da população destes municípios auxiliará nas 

proposições de alternativas, que serão apresentadas em formato de termo de 

referência, indicando os métodos mais conceituados e tecnologias 

empreendimentos, termos que servirão como base para futuros estudos de viabilidade 

técnico-econômica dos mesmos.

 

 

 
Tabela 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Diretrizes para a Gestão de Resíduos Sólidos 

No intuito de prever soluções consorciadas para o gerenciamento regional de 

resíduos sólidos, é recomendável um levantamento de cidades que localizadas num 

raio de 30 quilômetros de distância à Amarante do Maranhão. Todavia, ainda os 

municípios limítrofes todos eles estão há mais de 30 km de percurso.

Essa distinção propiciará a seleção de alternativas locaci

de centros de gerenciamento de resíduos, tais como: Aterro sanitário/de rejeitos, usina 

de compostagem, usina de triagem e reciclagem de resíduos da construção civil e 

demolição. A escolha dos empreendimentos dependerá de processos d

conduzidos pela prefeitura, que definirá a necessidade de soluções consorciadas e as 

demandas de cada município integrante. 

se que tais empreendimentos seriam capazes de suportar 

sustentavelmente as demandas de todos estes municípios, e atender

propostas pela PNRS. 

O conhecimento básico da população destes municípios auxiliará nas 

proposições de alternativas, que serão apresentadas em formato de termo de 

referência, indicando os métodos mais conceituados e tecnologias 

empreendimentos, termos que servirão como base para futuros estudos de viabilidade 

econômica dos mesmos. 

 

Município População 

Buritirana 14.770 

Tabela 3:4 População dos municípios vizinhos
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No intuito de prever soluções consorciadas para o gerenciamento regional de 

vel um levantamento de cidades que localizadas num 

raio de 30 quilômetros de distância à Amarante do Maranhão. Todavia, ainda os 

municípios limítrofes todos eles estão há mais de 30 km de percurso. 

Essa distinção propiciará a seleção de alternativas locacionais para implantação 

de centros de gerenciamento de resíduos, tais como: Aterro sanitário/de rejeitos, usina 

de compostagem, usina de triagem e reciclagem de resíduos da construção civil e 

demolição. A escolha dos empreendimentos dependerá de processos decisórios 

conduzidos pela prefeitura, que definirá a necessidade de soluções consorciadas e as 

se que tais empreendimentos seriam capazes de suportar 

atender-se-ia as diretrizes 

O conhecimento básico da população destes municípios auxiliará nas 

proposições de alternativas, que serão apresentadas em formato de termo de 

referência, indicando os métodos mais conceituados e tecnologias básicas destes 

empreendimentos, termos que servirão como base para futuros estudos de viabilidade 

 

 

zinhos 
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Figura 2 Cidades Localizadas em um raio de 

 

3.5 Estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial 

 

A estrutura na Prefeitura de Amarante do Maranhão que atua diretamente na 

gestão dos resíduos sólidos se configura atualmente da seguinte forma:

  

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Cidades Localizadas em um raio de 30 km de Amarante do Maranhão

Estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial  

A estrutura na Prefeitura de Amarante do Maranhão que atua diretamente na 

s sólidos se configura atualmente da seguinte forma:
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de Amarante do Maranhão 

A estrutura na Prefeitura de Amarante do Maranhão que atua diretamente na 

s sólidos se configura atualmente da seguinte forma: 
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Necessário observar a estrutura administrativa do poder Executivo do Município 

de Amarante do Maranhão.

Secretaria de Meio Ambiente, na sua abrang

atividades relativas à limpeza das vias e logradouros públicos.

Portanto, entre outras atribuições impostas e correlacionadas, cabe a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, a responsabilidade operacional e gerencial das ações 

previstas neste Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Amarante 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Figura 3 Organograma atual 

Necessário observar a estrutura administrativa do poder Executivo do Município 

de Amarante do Maranhão. 

Secretaria de Meio Ambiente, na sua abrangência, Coordena e executa as 

atividades relativas à limpeza das vias e logradouros públicos.

Portanto, entre outras atribuições impostas e correlacionadas, cabe a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, a responsabilidade operacional e gerencial das ações 

revistas neste Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Amarante 
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Necessário observar a estrutura administrativa do poder Executivo do Município 

ência, Coordena e executa as 

atividades relativas à limpeza das vias e logradouros públicos. 

Portanto, entre outras atribuições impostas e correlacionadas, cabe a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, a responsabilidade operacional e gerencial das ações 

revistas neste Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Amarante 
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do Maranhão. 

 

3.6 Legislação local em vigor

 

O município de Amarante do Maranhão possui o seguinte arcabouço de leis que 

diretamente ou indiretamente refere

decretos e resoluções estaduais e federais já mencionadas no capítulo introdutório 

deste plano. 

 

LEI Nº 
DATA DA 

SANÇÃO 

241/2007 
18 de junho de 

2007 

238/2007 
18 de junho de 

2007 

Tabela 5 Arcabouço legislativo referente aos r

 

É possível reconhecer problemas antigos descritos no Plano Diretor Municipal, 

do ano de 2007, diretamente associados à falta de aterro sanitário, à existência de lixão 

e a falta de conscientização da população sobre o correto ma

Nº 238/2007, Anexo I, paginas 89 e 90).

 

3.7 8.1 Educação ambiental

 

O município não possui balizador para as ações de educação ambiental é o 

Calendário Socioambiental do Município de Amarante do Maranhão, criado como 

programa interno da Secretaria de Meio Ambiente.

As datas, que compõem o Calendário Ecológico do Município de Amarante do 

Maranhão são: 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Legislação local em vigor 

O município de Amarante do Maranhão possui o seguinte arcabouço de leis que 

diretamente ou indiretamente refere-se a resíduos sólidos, salvaguardadas as leis, 

decretos e resoluções estaduais e federais já mencionadas no capítulo introdutório 

EMENTA 

18 de junho de 
Dispõe dobre o parcelamento do 

solo urbano do município de 

Amarante do Maranhão 

18 de junho de 

Dispõe sobre o plano diretor de 

desenvolvimento sustentável do 

município de Amarante do 

Maranhão 

Arcabouço legislativo referente aos resíduos sólidos municipais

É possível reconhecer problemas antigos descritos no Plano Diretor Municipal, 

do ano de 2007, diretamente associados à falta de aterro sanitário, à existência de lixão 

e a falta de conscientização da população sobre o correto manejo do lixo (Lei Municipal 

Nº 238/2007, Anexo I, paginas 89 e 90). 

Educação ambiental 

O município não possui balizador para as ações de educação ambiental é o 

Calendário Socioambiental do Município de Amarante do Maranhão, criado como 

no da Secretaria de Meio Ambiente. 

As datas, que compõem o Calendário Ecológico do Município de Amarante do 
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O município de Amarante do Maranhão possui o seguinte arcabouço de leis que 

s, salvaguardadas as leis, 

decretos e resoluções estaduais e federais já mencionadas no capítulo introdutório 

SITUAÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO 

Em vigor 

Em vigor 

esíduos sólidos municipais 

É possível reconhecer problemas antigos descritos no Plano Diretor Municipal, 

do ano de 2007, diretamente associados à falta de aterro sanitário, à existência de lixão 

nejo do lixo (Lei Municipal 

O município não possui balizador para as ações de educação ambiental é o 

Calendário Socioambiental do Município de Amarante do Maranhão, criado como 

As datas, que compõem o Calendário Ecológico do Município de Amarante do 
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Dia 22 de março

Dia 19 de Abr il

Dia 22 de abri l

Dia 27 de maio

Dia 05 de junho

Dia 21 de setembro

Dia 04 de outubro

Tabela 6 Calendário Socioambiental do Município de Amarante do Maranhão

 

Portanto, este Calendário

sua execução é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, cabendo a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

deste calendário e promover ocasionalme

ambientais nas escolas da rede municipal de ensino como exige a própria legislação, 

inclusive na temática resíduos sólidos.

Todas as escolas da rede municipal de ensino, as EMEBs (do 1º ao 9º ano) 

devem ser atendidas pelo programa de Educação Ambiental, de forma transversal.

 

3.8 Saneamento básico

 

No quadro geral da situação do saneamento nos municípios, consideram

todas as modalidades definidas na Lei Federal de Saneamento Básico (11.445/2007): 

abastecimento de ág

pluviais, e situação dos resíduos sólidos, que será analisada à parte para o município 

de Amarante do Maranhão 

Como os dados locais são precários

IBGE e no SNIS. 

Segue quadro resumo sobre a situação dos resíduos, abastecimento público e 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Dia 22 de março Dia mundial da Água.

Dia 19 de Abr il  Dia do Índio

Dia 22 de abri l  Dia mundial da Terra

Dia 27 de maio Dia da mata A

Dia 05 de junho Dia mundial do Meio 

Ambiente

Dia 21 de setembro Dia da Árvore

Dia 04 de outubro Dia mundial dos Animais

Calendário Socioambiental do Município de Amarante do Maranhão

Portanto, este Calendário Ecológico do Município de Amarante do Maranhão, na 

sua execução é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, cabendo a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA, fiscalizar a execução do cumprimento 

deste calendário e promover ocasionalmente palestras sobre os mais variados temas 

ambientais nas escolas da rede municipal de ensino como exige a própria legislação, 

inclusive na temática resíduos sólidos. 

Todas as escolas da rede municipal de ensino, as EMEBs (do 1º ao 9º ano) 

das pelo programa de Educação Ambiental, de forma transversal.

Saneamento básico 

No quadro geral da situação do saneamento nos municípios, consideram

todas as modalidades definidas na Lei Federal de Saneamento Básico (11.445/2007): 

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

pluviais, e situação dos resíduos sólidos, que será analisada à parte para o município 

de Amarante do Maranhão a partir do capítulo 3 – Situação dos Resíduos Sólidos. 

Como os dados locais são precários, optou-se por buscar informações na PNSB do 

Segue quadro resumo sobre a situação dos resíduos, abastecimento público e 
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Dia mundial da Água. 

Dia do Índio 

Dia mundial da Terra 

Dia da mata At lânt ica 

Dia mundial do Meio 

Ambiente 

Dia da Árvore 

Dia mundial dos Animais 

Calendário Socioambiental do Município de Amarante do Maranhão 

Ecológico do Município de Amarante do Maranhão, na 

sua execução é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, cabendo a 

SEMA, fiscalizar a execução do cumprimento 

nte palestras sobre os mais variados temas 

ambientais nas escolas da rede municipal de ensino como exige a própria legislação, 

Todas as escolas da rede municipal de ensino, as EMEBs (do 1º ao 9º ano) 

das pelo programa de Educação Ambiental, de forma transversal. 

No quadro geral da situação do saneamento nos municípios, consideram-se 

todas as modalidades definidas na Lei Federal de Saneamento Básico (11.445/2007): 

ua, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas 

pluviais, e situação dos resíduos sólidos, que será analisada à parte para o município 

Situação dos Resíduos Sólidos. 

se por buscar informações na PNSB do 

Segue quadro resumo sobre a situação dos resíduos, abastecimento público e 
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tratamento de esgotos, compilado no Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos (SNIS 2009) e na Pesquisa Nacional

    

               Municípios 

Número de 

economias 

ativas 

abastecidas 

residenciais 

(un.)  

Amarante do 

Maranhão  
2.147  

Burit irana  185  

*Informações compi ladas no PNSB 2008.  Nc 

Tabela 

 

No que tange aos resíduos, a maior presença em porcentagem é de resíduos da 

construção civil e de resíduos urbanos secos e úmidos. Nessa abordagem inicial, ainda 

não exaustiva sobre a situação dos resíduos sólidos, compilaram

com a gestão dos resíduos, práticas de coleta seletiva de embalagens e outros 

resíduos secos, destinação dos resíduos domiciliares, etc.

No tocante aos gastos e custeios, observa

com serviços de manejo.

 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

tratamento de esgotos, compilado no Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos (SNIS 2009) e na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2008):

Número de 

economias 

abastecidas 

residenciais 

Volume 

total de 

água com 

tratamento: 

simples 

desinfecçã

Número 

de 

domicílio

s (un.)  

Existência 

de 

tratam

de 

esgotos 

(%)

 1.450  2.440  -

-  185  

 

-

*Informações compi ladas no PNSB 2008.  Nc – não consta na PNSB.

Tabela 7 Dados referentes ao saneamento no município

No que tange aos resíduos, a maior presença em porcentagem é de resíduos da 

construção civil e de resíduos urbanos secos e úmidos. Nessa abordagem inicial, ainda 

não exaustiva sobre a situação dos resíduos sólidos, compilaram

com a gestão dos resíduos, práticas de coleta seletiva de embalagens e outros 

resíduos secos, destinação dos resíduos domiciliares, etc. 

No tocante aos gastos e custeios, observa-se que não há receitas arrecadadas 

com serviços de manejo. 
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tratamento de esgotos, compilado no Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 

de Saneamento Básico (IBGE, 2008): 

Existência 

de 

tratamento 

de 

esgotos 

(%)  

Custos 

totais 

com 

saneame

nto 

(2010)  

-  NC  

-  NC  

não consta na PNSB. 

eamento no município vizinho 

No que tange aos resíduos, a maior presença em porcentagem é de resíduos da 

construção civil e de resíduos urbanos secos e úmidos. Nessa abordagem inicial, ainda 

não exaustiva sobre a situação dos resíduos sólidos, compilaram-se dados de custos 

com a gestão dos resíduos, práticas de coleta seletiva de embalagens e outros 

se que não há receitas arrecadadas 
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4  DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

4.1 Dados gerais e caracterização

 

A caracterização de resíduos é um processo pelo qual a composição de diversos 

fluxos de resíduos é analisado e classificado. A caracterização tem um papel 

importante em qualquer tratamento de resíduos que possa ocorrer, sendo por isso uma 

ferramenta essencial no âmbito de uma gestão integrada de resíduos sólidos 

(Wikipédia). 

Ter conhecimento com propriedade dos resíduos gerados no município, é o 

passo inicial para uma eficient

as fontes geradoras de resíduos, bem seus respectivos volumes e tratamento e 

disposição final.  

 

  

SERVIÇOS 

Entulho 

Lixo residencial 

Lixo comercial 

Lixo Industrial 

Lixo Hospitalar 

Tabela 8 Resíduos coletados, volume, tratame
Estadual de Gestão dos Resíduos Sólidos do Maranhão, PEGRS 

 

O município não possui instalado nos seus domínios, e tampouco, nos arredores 

mecanismos que destinem de forma sustentável os resíduo

em boa parte dos municípios maranhenses, o município deposita seus resíduos em 

Vazadouro à céu aberto.

 

4.1.1 Composição física dos resíduos sólidos no município de Amarante do 

Maranhão, MA

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Dados gerais e caracterização 

A caracterização de resíduos é um processo pelo qual a composição de diversos 

fluxos de resíduos é analisado e classificado. A caracterização tem um papel 

uer tratamento de resíduos que possa ocorrer, sendo por isso uma 

ferramenta essencial no âmbito de uma gestão integrada de resíduos sólidos 

Ter conhecimento com propriedade dos resíduos gerados no município, é o 

passo inicial para uma eficiente gestão integrada de resíduos. A tabela a seguir aponta 

as fontes geradoras de resíduos, bem seus respectivos volumes e tratamento e 

Volume (t/dia) 
Tratamento

Coletado     Gerado 

0,6 t/dia 0,6 t/dia - 

15 t/dia 17/dia - 

1 t/dia 1 t/dia - 

- - - 

0,004 t/dia 0,005t/dia - 

Resíduos coletados, volume, tratamento e destino final (Fonte: Plano 
Estadual de Gestão dos Resíduos Sólidos do Maranhão, PEGRS 

Municipal) 

O município não possui instalado nos seus domínios, e tampouco, nos arredores 

mecanismos que destinem de forma sustentável os resíduos por ele gerados. E como 

em boa parte dos municípios maranhenses, o município deposita seus resíduos em 

Vazadouro à céu aberto. 

Composição física dos resíduos sólidos no município de Amarante do 

Maranhão, MA 

 30 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

A caracterização de resíduos é um processo pelo qual a composição de diversos 

fluxos de resíduos é analisado e classificado. A caracterização tem um papel 

uer tratamento de resíduos que possa ocorrer, sendo por isso uma 

ferramenta essencial no âmbito de uma gestão integrada de resíduos sólidos 

Ter conhecimento com propriedade dos resíduos gerados no município, é o 

e gestão integrada de resíduos. A tabela a seguir aponta 

as fontes geradoras de resíduos, bem seus respectivos volumes e tratamento e 

Tratamento Destino final 

Aterros (obras) 

Lixão 

Lixão 

- 

Lixão (queimado) 

nto e destino final (Fonte: Plano 
Estadual de Gestão dos Resíduos Sólidos do Maranhão, PEGRS – MA e Prefeitura 

O município não possui instalado nos seus domínios, e tampouco, nos arredores 

s por ele gerados. E como 

em boa parte dos municípios maranhenses, o município deposita seus resíduos em 

Composição física dos resíduos sólidos no município de Amarante do 
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Os objetivos deste estudo foram caracterizar 

averiguar a parcela de resíduos recicláveis que está sendo atualmente descartada 

junto aos resíduos sólidos domiciliares. 

 

4.1.2 Metodologia

A atividade baseou

Manual de Gerenciamen

características de geração do município em estudo.

Essas orientações são para evitar distorções sazonais e buscar obter os 

resultados que se aproximem o máximo possível da realidade.

Para execução do levantamento da composição física gravimétrica foram 

utilizados os seguintes Materiais: quatro tambores metálicos de 200 litros, uma lona 

plástica de 5 x 5 metros, sacos plásticos de 50 e 100 litros, enxadas e pás metálicas, 

vassouras, além dos EPI’s

luvas. 

De cada caminhão oriundo da coleta domiciliar de Amarante do Maranhão eram 

coletados, aleatoriamente, sacos e sacolas de resíduos suficientes para encherem dois 

tambores de 200 litros, totalizan

As amostras foram colocadas sobre a lona plástica, em área plana a céu aberto 

e misturadas com o auxílio de pás e enxadas, rasgando

de papelão, caixotes e outros materiais utilizados no acondicionamento dos res

até se obter um lote homogêneo.

Na fração de resíduos homogeneizada foi realizado um quarteamento, com 

cerca de 100 litros em cada quarto. Foram selecionados dois dos quartos resultantes 

(quartos opostos) e descartados os outros dois. Os dois quarto

armazenados temporariamente em sacos, cerca de 200 litros.

Foi realizado um primeiro quarteamento e selecionados dois quartos opostos e 

descartados os dois restantes. Os quartos resultantes foram misturados e 

homogeneizados novamente e

dois quartos opostos e descartando

processo restou apenas uma amostra de resíduo de aproximadamente 0,2 m³ (

Após, cada tipo de resíduo foi pesado se

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Os objetivos deste estudo foram caracterizar fisicamente estes resíduos e 

averiguar a parcela de resíduos recicláveis que está sendo atualmente descartada 

junto aos resíduos sólidos domiciliares.  

Metodologia 

A atividade baseou-se nas orientações da NBR 10.004 (ABNT, 2004) e do 

Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (IBAM, 2001), respeitadas as 

características de geração do município em estudo. 

Essas orientações são para evitar distorções sazonais e buscar obter os 

resultados que se aproximem o máximo possível da realidade.

ão do levantamento da composição física gravimétrica foram 

utilizados os seguintes Materiais: quatro tambores metálicos de 200 litros, uma lona 

plástica de 5 x 5 metros, sacos plásticos de 50 e 100 litros, enxadas e pás metálicas, 

vassouras, além dos EPI’s básicos como máscara com filtros de gases orgânicos e 

De cada caminhão oriundo da coleta domiciliar de Amarante do Maranhão eram 

coletados, aleatoriamente, sacos e sacolas de resíduos suficientes para encherem dois 

tambores de 200 litros, totalizando 400 litros.  

As amostras foram colocadas sobre a lona plástica, em área plana a céu aberto 

e misturadas com o auxílio de pás e enxadas, rasgando-se os sacos plásticos, caixas 

de papelão, caixotes e outros materiais utilizados no acondicionamento dos res

até se obter um lote homogêneo. 

Na fração de resíduos homogeneizada foi realizado um quarteamento, com 

cerca de 100 litros em cada quarto. Foram selecionados dois dos quartos resultantes 

(quartos opostos) e descartados os outros dois. Os dois quarto

armazenados temporariamente em sacos, cerca de 200 litros. 

Foi realizado um primeiro quarteamento e selecionados dois quartos opostos e 

descartados os dois restantes. Os quartos resultantes foram misturados e 

homogeneizados novamente e realizado um segundo quarteamento, selecionando

dois quartos opostos e descartando-se os outros dois. Dessa forma, ao final desse 

processo restou apenas uma amostra de resíduo de aproximadamente 0,2 m³ (

Após, cada tipo de resíduo foi pesado separadamente e anotado seu valor. 
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fisicamente estes resíduos e 

averiguar a parcela de resíduos recicláveis que está sendo atualmente descartada 

se nas orientações da NBR 10.004 (ABNT, 2004) e do 

to Integrado de Resíduos Sólidos (IBAM, 2001), respeitadas as 

Essas orientações são para evitar distorções sazonais e buscar obter os 

resultados que se aproximem o máximo possível da realidade. 

ão do levantamento da composição física gravimétrica foram 

utilizados os seguintes Materiais: quatro tambores metálicos de 200 litros, uma lona 

plástica de 5 x 5 metros, sacos plásticos de 50 e 100 litros, enxadas e pás metálicas, 

básicos como máscara com filtros de gases orgânicos e 

De cada caminhão oriundo da coleta domiciliar de Amarante do Maranhão eram 

coletados, aleatoriamente, sacos e sacolas de resíduos suficientes para encherem dois 

As amostras foram colocadas sobre a lona plástica, em área plana a céu aberto 

se os sacos plásticos, caixas 

de papelão, caixotes e outros materiais utilizados no acondicionamento dos resíduos, 

Na fração de resíduos homogeneizada foi realizado um quarteamento, com 

cerca de 100 litros em cada quarto. Foram selecionados dois dos quartos resultantes 

(quartos opostos) e descartados os outros dois. Os dois quartos selecionados foram 

 

Foi realizado um primeiro quarteamento e selecionados dois quartos opostos e 

descartados os dois restantes. Os quartos resultantes foram misturados e 

realizado um segundo quarteamento, selecionando-se 

se os outros dois. Dessa forma, ao final desse 

processo restou apenas uma amostra de resíduo de aproximadamente 0,2 m³ (200 l).  

paradamente e anotado seu valor. 
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Procedimento idêntico foi realizado na quarta

descarregaram no aterro nesta data.

 

4.1.3 Resultados e conclusão

Na tabela a seguir é apresentada a tradução percentual de cada componente em 

relação ao peso total da amostra de resíduo analisada (peso de cada componente / 

peso total da amostra).

 

Resíduo

Plástico

Papel

Papelão

Metal

Vidro

Embalagens mistas

Rejeito

Orgânico

Serviço de Saúde

Total

Tabela 9 

 

Para melhor entendimento, o gráfico seguinte demonstra as porcent

componentes subdivididos de forma mais macro.
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Procedimento idêntico foi realizado na quarta-feira com os caminhões que 

descarregaram no aterro nesta data. 

Resultados e conclusão 

Na tabela a seguir é apresentada a tradução percentual de cada componente em 

so total da amostra de resíduo analisada (peso de cada componente / 

peso total da amostra). 

Resíduo Peso (Kg) 

Plástico 14,32 

Papel 4,264 

Papelão 3,168 

Metal 2,15 

Vidro 1,31 

Embalagens mistas 1,95 

jeito 20,02 

Orgânico 37,45 

Serviço de Saúde 0,17 

Total 70,48 

 Média percentual dos componentes considerados no estudo 
gravimétrico 

Para melhor entendimento, o gráfico seguinte demonstra as porcent

componentes subdivididos de forma mais macro. 
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feira com os caminhões que 

Na tabela a seguir é apresentada a tradução percentual de cada componente em 

so total da amostra de resíduo analisada (peso de cada componente / 

Peso (%) 

20,32% 

6,05% 

4,49% 

3,05% 

1,86% 

2,77% 

28,40% 

53,14% 

0,24% 

- 

Média percentual dos componentes considerados no estudo 

Para melhor entendimento, o gráfico seguinte demonstra as porcentagens dos 
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Gráfico 

 

A caracterização físico

decisão quanto ao potencial de mat

coleta regular de resíduos domiciliares municipais. 

Apresenta-se a seguir uma análise pormenorizada da situação de todos os tipos 

de resíduos que ocorrem localmente.

Nesse formato de apresentação, tal como 

as prestações de serviços para cada tipo de resíduo, os custos atuais sustentados pelo 

53,14%

0,24%
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Gráfico 5 Gráfico de componentes do estudo gravimétrico

A caracterização físico-gravimétrica visa fornecer subsídios para a tomada de 

decisão quanto ao potencial de material reciclável comercializável, proveniente da 

coleta regular de resíduos domiciliares municipais.  

se a seguir uma análise pormenorizada da situação de todos os tipos 

de resíduos que ocorrem localmente. 

Nesse formato de apresentação, tal como um quadro de referência, apresentará 

as prestações de serviços para cada tipo de resíduo, os custos atuais sustentados pelo 

20,32%

6,05%

4,49%

3,05%

1,86%

2,77%

28,40%

0,24%
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Gráfico de componentes do estudo gravimétrico 

gravimétrica visa fornecer subsídios para a tomada de 

erial reciclável comercializável, proveniente da 

se a seguir uma análise pormenorizada da situação de todos os tipos 

um quadro de referência, apresentará 

as prestações de serviços para cada tipo de resíduo, os custos atuais sustentados pelo 

4,49%

3,05%

Plástico

Papel

Papelão

Metal

Vidro

Embalagens 

mistas
Rejeito

Orgânico

Serviço de Saúde
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município, as carências e deficiências no que tange a cada um dos processos, as 

competências e responsabilidades afetas à gestão des

relevantes aplicadas pela prefeitura.

 

4.2 Resíduos sólidos urbanos 

 

Entende-se por resíduos sólidos urbanos, o recolhimento dos resíduos 

originários de atividades domésticas em residências urbanas (resíduos domiciliares), e 

os resíduos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros 

serviços de limpeza urbana (resíduos da limpeza urbana).

 

4.2.1 Resíduos Domiciliares 

• Resíduos gerados em residências urbanas;

• Resíduos provenientes de estabelecimentos comerciais, pú

prestação de serviços, institucionais, desde que embalados em recipiente 

de até 100 litros;

• Resíduos de hospitais, presídios, universidades, indústrias que tenham as 

mesmas características do resíduo domiciliar;

 

4.2.1.1 Coleta, transporte, geração, des

Os serviços de coleta de resíduos domiciliares (Resíduos não recicláveis e 

orgânicos) são definidos como o recolhimento dos resíduos domiciliares e todos 

aqueles que se encontrarem nas vias e logradouros públicos devidamente emba

por ocasião da execução dos serviços, que não apresentarem viabilidade para 

reciclagem pela cooperativa dos recicladores ou forem considerados rejeitos ou 

resíduos orgânicos. 

A coleta do resíduo domiciliar é executada no sistema “porta a porta” com 

frequência diária, abrangendo os períodos da manhã e tarde, em todas as vias públicas 

oficiais abertas à circulação ou que venham a serem abertas, acessíveis aos veículos 

de coleta: 

As áreas rurais mais próximas não são atendidas pela Prefeitura, exceto o 

aglomerado Mundo Novo.
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município, as carências e deficiências no que tange a cada um dos processos, as 

competências e responsabilidades afetas à gestão destes resíduos e iniciativas 

relevantes aplicadas pela prefeitura. 

Resíduos sólidos urbanos  

se por resíduos sólidos urbanos, o recolhimento dos resíduos 

originários de atividades domésticas em residências urbanas (resíduos domiciliares), e 

duos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros 

serviços de limpeza urbana (resíduos da limpeza urbana). 

Resíduos Domiciliares  

Resíduos gerados em residências urbanas; 

Resíduos provenientes de estabelecimentos comerciais, pú

prestação de serviços, institucionais, desde que embalados em recipiente 

de até 100 litros; 

Resíduos de hospitais, presídios, universidades, indústrias que tenham as 

mesmas características do resíduo domiciliar; 

Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final

Os serviços de coleta de resíduos domiciliares (Resíduos não recicláveis e 

orgânicos) são definidos como o recolhimento dos resíduos domiciliares e todos 

aqueles que se encontrarem nas vias e logradouros públicos devidamente emba

por ocasião da execução dos serviços, que não apresentarem viabilidade para 

reciclagem pela cooperativa dos recicladores ou forem considerados rejeitos ou 

A coleta do resíduo domiciliar é executada no sistema “porta a porta” com 

requência diária, abrangendo os períodos da manhã e tarde, em todas as vias públicas 

oficiais abertas à circulação ou que venham a serem abertas, acessíveis aos veículos 

As áreas rurais mais próximas não são atendidas pela Prefeitura, exceto o 

glomerado Mundo Novo. 
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município, as carências e deficiências no que tange a cada um dos processos, as 

tes resíduos e iniciativas 

se por resíduos sólidos urbanos, o recolhimento dos resíduos 

originários de atividades domésticas em residências urbanas (resíduos domiciliares), e 

duos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros 

Resíduos provenientes de estabelecimentos comerciais, públicos, de 

prestação de serviços, institucionais, desde que embalados em recipiente 

Resíduos de hospitais, presídios, universidades, indústrias que tenham as 

tinação e disposição final 

Os serviços de coleta de resíduos domiciliares (Resíduos não recicláveis e 

orgânicos) são definidos como o recolhimento dos resíduos domiciliares e todos 

aqueles que se encontrarem nas vias e logradouros públicos devidamente embalados 

por ocasião da execução dos serviços, que não apresentarem viabilidade para 

reciclagem pela cooperativa dos recicladores ou forem considerados rejeitos ou 

A coleta do resíduo domiciliar é executada no sistema “porta a porta” com 

requência diária, abrangendo os períodos da manhã e tarde, em todas as vias públicas 

oficiais abertas à circulação ou que venham a serem abertas, acessíveis aos veículos 

As áreas rurais mais próximas não são atendidas pela Prefeitura, exceto o 
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Atividade Quantidade 

Gerência 01 

Chefia de turma 01 

Varrição 62 

Coleta 21 

Total 85 

*  Anf= analfabeto 

Tabela 10 Quantidade de pessoal envolvido nas diferentes atividades do serviço de 
limpeza com respectivas carga horária, vinculação trabalhista (prefeitura ou empresa) e 

 

O serviço de coleta e transporte é executado de segunda a sábado, nos 

períodos determinados no Plano de Serviços. O resíduo domiciliar é coletado e 

transportado até o lixão, localizado no entorno da cidade, distante aproximadamente 11 

km do centro da cidade de 

realizados pela própria prefeitura, em todos os bairros do município. 

A estrutura utilizada para execução do serviço se resume a 4 caminhões 

coletores (carroceria):
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Carga 

Horária (h) 

Vinculação 

(Prefeitura ou 

Empresa) 

44 Prefeitura 

44 Prefeitura 

44 Prefeitura 

44 Prefeitura 

- - 

Quantidade de pessoal envolvido nas diferentes atividades do serviço de 
limpeza com respectivas carga horária, vinculação trabalhista (prefeitura ou empresa) e 

nível de escolaridade 

viço de coleta e transporte é executado de segunda a sábado, nos 

períodos determinados no Plano de Serviços. O resíduo domiciliar é coletado e 

transportado até o lixão, localizado no entorno da cidade, distante aproximadamente 11 

km do centro da cidade de Amarante do Maranhão.  A coleta e o transporte são 

realizados pela própria prefeitura, em todos os bairros do município. 

A estrutura utilizada para execução do serviço se resume a 4 caminhões 

coletores (carroceria): 
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Escolaridade (Anf 

* 1º 2º 3º) 

1° 

1° 

1° 

1° 

- 

Quantidade de pessoal envolvido nas diferentes atividades do serviço de 
limpeza com respectivas carga horária, vinculação trabalhista (prefeitura ou empresa) e 

viço de coleta e transporte é executado de segunda a sábado, nos 

períodos determinados no Plano de Serviços. O resíduo domiciliar é coletado e 

transportado até o lixão, localizado no entorno da cidade, distante aproximadamente 11 

Amarante do Maranhão.  A coleta e o transporte são 

realizados pela própria prefeitura, em todos os bairros do município.  

A estrutura utilizada para execução do serviço se resume a 4 caminhões 
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4.2.1.2 Custos 

Descrição

Destinação dos RSD

Receita Arrecadada per capita com serviços de manejo 

(R$/hab)
Despesa per capita com RSU (R$/hab)

Taxa de recuperação de recicláveis em relação à 

quantidade de RSD e RSU
Coleta e transporte (frete de camin

Tratamento (destino final, usinas etc.)

Pessoal (Salários e encargos)

Recolhimento de entulhos (capina de ruas e limpeza de 

Manutenção da frota (combustível)

Tabela 11 Descrição de Custos com a coleta e transporte de resíduos urbanos 

 

Observa-se que não há medição dos serviços que abordem separadamente a 

tipologia de cada resíduo coletado, através de pesa

coleta seletiva. Tampouco, há registro mínimos dos pesos descarregados diariamente 

no lixão. 

 

4.2.1.3 Carências e deficiências

Não existe fiscalização direta medindo a qualidade global dos serviços 

prestados. Para tanto o município ne

do treinamento dos fiscais para tal atividade;

Há carência, a priori, de uma analise socioeconômica, financeira e ambiental da 

possibilidade de se implantar um aterro na cidade de Amarante do Maranhão ou em 

consórcio com cidades vizinhas;

Analisando as informações presta

• Não atendimento

público/privado, pois o serviço não atinge a parcela rural da população;

• As dificuldades gerenciais com
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Custos  

Descrição Amarante

Destinação dos RSD 

Receita Arrecadada per capita com serviços de manejo 

(R$/hab) 
Despesa per capita com RSU (R$/hab) 

Taxa de recuperação de recicláveis em relação à 

quantidade de RSD e RSU 
Coleta e transporte (frete de caminhões do lixo) R$ 36.000,00

Tratamento (destino final, usinas etc.) 

Pessoal (Salários e encargos) R$ 22.700,00

Recolhimento de entulhos (capina de ruas e limpeza de 

valas) 

Manutenção da frota (combustível) R$ 12.000,00

Descrição de Custos com a coleta e transporte de resíduos urbanos 
(Informações obtidas junto à prefeitura)

se que não há medição dos serviços que abordem separadamente a 

tipologia de cada resíduo coletado, através de pesagem, devido 

coleta seletiva. Tampouco, há registro mínimos dos pesos descarregados diariamente 

Carências e deficiências 

Não existe fiscalização direta medindo a qualidade global dos serviços 

prestados. Para tanto o município necessita da criação de um grupo de fiscalização e 

do treinamento dos fiscais para tal atividade; 

Há carência, a priori, de uma analise socioeconômica, financeira e ambiental da 

possibilidade de se implantar um aterro na cidade de Amarante do Maranhão ou em 

consórcio com cidades vizinhas; 

Analisando as informações prestadas ainda é possível concluir

atendimento da universalidade na prestação do serviço 

público/privado, pois o serviço não atinge a parcela rural da população;

As dificuldades gerenciais com destaque para as questões relacionadas a 
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Amarante do Maranhão 

Lixão 

R$ 0,00 

R$ 3,45 

0% 

R$ 36.000,00 

R$        - 

R$ 22.700,00 

R$ 4.600,00 

R$ 12.000,00 

Descrição de Custos com a coleta e transporte de resíduos urbanos 
(Informações obtidas junto à prefeitura) 

se que não há medição dos serviços que abordem separadamente a 

gem, devido à inexistência de 

coleta seletiva. Tampouco, há registro mínimos dos pesos descarregados diariamente 

Não existe fiscalização direta medindo a qualidade global dos serviços 

cessita da criação de um grupo de fiscalização e 

Há carência, a priori, de uma analise socioeconômica, financeira e ambiental da 

possibilidade de se implantar um aterro na cidade de Amarante do Maranhão ou em 

das ainda é possível concluir: 

da universalidade na prestação do serviço 

público/privado, pois o serviço não atinge a parcela rural da população; 

destaque para as questões relacionadas a 
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sistema de informações, controle e monitoramento da prestação dos 

serviços prestados e medição do desempenho;

• Fragilidades de sustentação econômica, dentre outras.

 

4.2.2 Resíduos de Limpeza Urbana 

São considerados resí

• Bota-fora de terras, galhos de árvore, desde que embalados em 

recipientes de até 50 litros;

• Resíduos oriundos dos serviços de varrição, de limpeza de praças e feiras 

livres, limpeza de canteiros, terrenos, jardins (capina e roçada).

• Os demais resíduos oriundos da limpeza urbana são acondicionados em 

sacos plásticos e deixados em pontos pré

coletados pelos mesmos caminhões que recolhem os resíduos 

domiciliares.

 

4.2.2.1 Varrição de vias públicas

Define-se como Varriçã

recolhimento e remoção de todos os resíduos existentes nas vias e logradouros 

públicos, incluindo a capina de meio fio (guia) a ser varrida, não sendo aceita a capina 

química, varrição com passeio, compreende

1,00 (um) metro da guia no leito carroçável, canteiros e áreas gramadas do passeio e 

do canteiro central.   

Fazem parte desses serviços: raspagem de vias, esvaziamento de lixeiras 

públicas, recolhimento de resíduos or

logradouros públicos apresenta frequência diária na região central e nos bairros em 

dias alternados variando de 02 (duas) a 03 (três) vezes por semana.

Os serviços de varrição são executados nos 2 lados das 

faixa de no mínimo 1 metro de largura em cada lado.

A execução deste serviço é realizada pela própria prefeitura e seu contingente.

• Equipe composta por 62 (sessenta e dois) varredores e 1 (um) chefe de 

turma, utilizando

vassoura, vassourão e pá.
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sistema de informações, controle e monitoramento da prestação dos 

serviços prestados e medição do desempenho; 

Fragilidades de sustentação econômica, dentre outras.

Resíduos de Limpeza Urbana  

São considerados resíduos de limpeza urbana: 

fora de terras, galhos de árvore, desde que embalados em 

recipientes de até 50 litros; 

Resíduos oriundos dos serviços de varrição, de limpeza de praças e feiras 

livres, limpeza de canteiros, terrenos, jardins (capina e roçada).

Os demais resíduos oriundos da limpeza urbana são acondicionados em 

sacos plásticos e deixados em pontos pré-estabelecidos para serem 

coletados pelos mesmos caminhões que recolhem os resíduos 

domiciliares. 

Varrição de vias públicas 

se como Varrição de logradouros públicos, a operação manual de 

recolhimento e remoção de todos os resíduos existentes nas vias e logradouros 

públicos, incluindo a capina de meio fio (guia) a ser varrida, não sendo aceita a capina 

química, varrição com passeio, compreendendo passeios pavimentados, sarjeta até 

1,00 (um) metro da guia no leito carroçável, canteiros e áreas gramadas do passeio e 

Fazem parte desses serviços: raspagem de vias, esvaziamento de lixeiras 

públicas, recolhimento de resíduos oriundos da limpeza. A varrição regular das vias e 

logradouros públicos apresenta frequência diária na região central e nos bairros em 

dias alternados variando de 02 (duas) a 03 (três) vezes por semana.

Os serviços de varrição são executados nos 2 lados das 

faixa de no mínimo 1 metro de largura em cada lado. 

A execução deste serviço é realizada pela própria prefeitura e seu contingente.

Equipe composta por 62 (sessenta e dois) varredores e 1 (um) chefe de 

turma, utilizando-se dos seguintes materiais: carrinho, saco plástico, 

vassoura, vassourão e pá. 
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sistema de informações, controle e monitoramento da prestação dos 

Fragilidades de sustentação econômica, dentre outras. 

fora de terras, galhos de árvore, desde que embalados em 

Resíduos oriundos dos serviços de varrição, de limpeza de praças e feiras 

livres, limpeza de canteiros, terrenos, jardins (capina e roçada). 

Os demais resíduos oriundos da limpeza urbana são acondicionados em 

estabelecidos para serem 

coletados pelos mesmos caminhões que recolhem os resíduos 

o de logradouros públicos, a operação manual de 

recolhimento e remoção de todos os resíduos existentes nas vias e logradouros 

públicos, incluindo a capina de meio fio (guia) a ser varrida, não sendo aceita a capina 

ndo passeios pavimentados, sarjeta até 

1,00 (um) metro da guia no leito carroçável, canteiros e áreas gramadas do passeio e 

Fazem parte desses serviços: raspagem de vias, esvaziamento de lixeiras 

iundos da limpeza. A varrição regular das vias e 

logradouros públicos apresenta frequência diária na região central e nos bairros em 

dias alternados variando de 02 (duas) a 03 (três) vezes por semana. 

Os serviços de varrição são executados nos 2 lados das vias públicas, numa 

A execução deste serviço é realizada pela própria prefeitura e seu contingente. 

Equipe composta por 62 (sessenta e dois) varredores e 1 (um) chefe de 

materiais: carrinho, saco plástico, 
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Todo o resíduo oriundo deste serviço de varrição é acondicionado em sacos, 

deixados em pontos pré

domiciliares pela coleta regular. Não 

este serviço de limpeza, já que os resíduos são coletados juntamente com os demais.

 

4.2.2.2 Custos 

Não há histórico de medição do serviço realizado por quilômetro (eixo) de ruas e 

avenidas varridas. Segundo a prefeitu

de é R$ 47.000,00. 

 

4.2.3 Limpeza de praças públicas e feiras livres

A Prefeitura define esse serviço como: limpeza permanente diária, limpeza da 

superfície interna e recolhimento de todo material impróprio retira

Ademais, a remoção dos resíduos nos gramados das praças, que é definida como a 

retirada completa das folhas e resíduos durante o intervalo de tempo entre dois 

serviços de corte e remoção das gramas das praças.

O serviço de limpeza de praça

expostas na tabela a seguir. Consta ainda nesta tabela a estrutura mínima a ser 

disposta para a execução do serviço.

Em relação à limpeza de locais para feiras

varrição manual e recolhimento do produto varrido. Estes serviços são executados 

mediante supervisão da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão, que deve ser emitida para cada local onde serão executados.

Todo o resíduo oriundo

sacos, deixados em pontos pré

resíduos domiciliares pela coleta regular. Não há uma estimativa do volume 

correspondente a este serviço de limpeza, já que os

com os demais. 
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Todo o resíduo oriundo deste serviço de varrição é acondicionado em sacos, 

deixados em pontos pré-estabelecidos e são coletados juntamente com os resíduos 

domiciliares pela coleta regular. Não há uma estimativa do volume correspondente a 

este serviço de limpeza, já que os resíduos são coletados juntamente com os demais.

Custos  

Não há histórico de medição do serviço realizado por quilômetro (eixo) de ruas e 

avenidas varridas. Segundo a prefeitura o custo fixo para a execução de tais serviços 

Limpeza de praças públicas e feiras livres 

A Prefeitura define esse serviço como: limpeza permanente diária, limpeza da 

superfície interna e recolhimento de todo material impróprio retira

Ademais, a remoção dos resíduos nos gramados das praças, que é definida como a 

retirada completa das folhas e resíduos durante o intervalo de tempo entre dois 

serviços de corte e remoção das gramas das praças. 

O serviço de limpeza de praças é realizado pela prefeitura com frequência diária 

expostas na tabela a seguir. Consta ainda nesta tabela a estrutura mínima a ser 

disposta para a execução do serviço. 

Em relação à limpeza de locais para feiras-livres: Contempla

o manual e recolhimento do produto varrido. Estes serviços são executados 

mediante supervisão da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão, que deve ser emitida para cada local onde serão executados.

Todo o resíduo oriundo do serviço de limpeza de praças é acondicionado em 

sacos, deixados em pontos pré-estabelecidos e são coletados juntamente com os 

resíduos domiciliares pela coleta regular. Não há uma estimativa do volume 

correspondente a este serviço de limpeza, já que os resíduos são coletados juntamente 
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Todo o resíduo oriundo deste serviço de varrição é acondicionado em sacos, 

estabelecidos e são coletados juntamente com os resíduos 

há uma estimativa do volume correspondente a 

este serviço de limpeza, já que os resíduos são coletados juntamente com os demais. 

Não há histórico de medição do serviço realizado por quilômetro (eixo) de ruas e 

ra o custo fixo para a execução de tais serviços 

A Prefeitura define esse serviço como: limpeza permanente diária, limpeza da 

superfície interna e recolhimento de todo material impróprio retirado dos recintos. 

Ademais, a remoção dos resíduos nos gramados das praças, que é definida como a 

retirada completa das folhas e resíduos durante o intervalo de tempo entre dois 

s é realizado pela prefeitura com frequência diária 

expostas na tabela a seguir. Consta ainda nesta tabela a estrutura mínima a ser 

livres: Contempla-se neste serviço a 

o manual e recolhimento do produto varrido. Estes serviços são executados 

mediante supervisão da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão, que deve ser emitida para cada local onde serão executados. 

do serviço de limpeza de praças é acondicionado em 

estabelecidos e são coletados juntamente com os 

resíduos domiciliares pela coleta regular. Não há uma estimativa do volume 

resíduos são coletados juntamente 
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4.2.3.1 Custos 

Para a obtenção dos custos destes serviços, considera

abrangidos mensalmente no mesmo. O custo fixo, segundo a prefeitura, é de R$ 

8.500,00. 

 

4.2.4 Limpeza de canteiros, rotatórias, 

transporte de galhos

Este trabalho resume

praças, canteiros e áreas ajardinadas públicas, limpeza de córregos e canais e demais 

serviços correlatos que se fizerem 

 

Tabela 12

 

4.2.4.1 Coleta, transporte, geração, destinação e d

A prefeitura fornece para este serviço uma equipe padrão e seus colaboradores 

devidamente equipados.

Esses serviços são executados mediante orientações da Secretaria de 

Administração da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, mediante

solicitação prévia, portanto não há um itinerário detalhado.
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Custos  

Para a obtenção dos custos destes serviços, considera

abrangidos mensalmente no mesmo. O custo fixo, segundo a prefeitura, é de R$ 

Limpeza de canteiros, rotatórias, terrenos, jardins (capina e roçada) e 

transporte de galhos 

Este trabalho resume-se a execução de serviços diversos como conservação de 

praças, canteiros e áreas ajardinadas públicas, limpeza de córregos e canais e demais 

serviços correlatos que se fizerem necessários. 

Tipo Quantidade

Ancinho 15 

Carrinho de mão 20 

Enxada 20 

Enxadeta 5 

Estrovenga - 

Facão 20 

Foice 15 

Pá 30 

12 Ferramentas disponibilizadas para capina e roçada

Coleta, transporte, geração, destinação e d

A prefeitura fornece para este serviço uma equipe padrão e seus colaboradores 

devidamente equipados. 

Esses serviços são executados mediante orientações da Secretaria de 

Administração da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, mediante

solicitação prévia, portanto não há um itinerário detalhado. 
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Para a obtenção dos custos destes serviços, considera-se metros quadrados 

abrangidos mensalmente no mesmo. O custo fixo, segundo a prefeitura, é de R$ 

terrenos, jardins (capina e roçada) e 

se a execução de serviços diversos como conservação de 

praças, canteiros e áreas ajardinadas públicas, limpeza de córregos e canais e demais 

Quantidade 

Ferramentas disponibilizadas para capina e roçada 

Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final 

A prefeitura fornece para este serviço uma equipe padrão e seus colaboradores 

Esses serviços são executados mediante orientações da Secretaria de 

Administração da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, mediante demanda e 
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4.2.4.2 Disposição final 

O resíduo oriundo do serviço de limpeza possui a mesma destinação dos 

resíduos domiciliares, sendo acondicionados e levados diretamente ao lixão.

 

4.2.4.3 Custos 

Não há histórico de medição mensal dos serviços considerando a medição da 

extensão da superfície capinada/roçada. Segundo a administração dos serviços, o 

custo fixo mensal é de R$ 4.600,00.

 

4.2.5 Resíduos recicláveis

O município de Amarante do Maranhão não possui cooper

possibilidades devido 

 

4.2.5.1 Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final

Não há distinção da coleta dos resíduos recicláveis, uma vez que não há 

cooperativa no município e muito menos sis

Todavia, há no município uma família popularmente conhecida como sucateiros 

que recolhem resíduos recicláveis de diversas fontes no município.

Na tabela a seguir, há dados dos resíduos coletados e seus respectivos 

volumes. 

PET (

Latinhas (
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Disposição final  

O resíduo oriundo do serviço de limpeza possui a mesma destinação dos 

resíduos domiciliares, sendo acondicionados e levados diretamente ao lixão.

Custos  

stórico de medição mensal dos serviços considerando a medição da 

extensão da superfície capinada/roçada. Segundo a administração dos serviços, o 

custo fixo mensal é de R$ 4.600,00. 

Resíduos recicláveis 

O município de Amarante do Maranhão não possui cooper

possibilidades devido à existência de catadores no município. 

Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final

Não há distinção da coleta dos resíduos recicláveis, uma vez que não há 

cooperativa no município e muito menos sistema de coleta seletiva.

Todavia, há no município uma família popularmente conhecida como sucateiros 

que recolhem resíduos recicláveis de diversas fontes no município.

Na tabela a seguir, há dados dos resíduos coletados e seus respectivos 

Resíduo Ton./ Mês

Sucata 12 

Papel 3 

PET (Plástico) 3 

Latinhas (Alumínio) 4 

Total 22 

Tabela 13 Resíduos recicláveis 
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O resíduo oriundo do serviço de limpeza possui a mesma destinação dos 

resíduos domiciliares, sendo acondicionados e levados diretamente ao lixão. 

stórico de medição mensal dos serviços considerando a medição da 

extensão da superfície capinada/roçada. Segundo a administração dos serviços, o 

O município de Amarante do Maranhão não possui cooperativas. Todavia, há 

 

Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final 

Não há distinção da coleta dos resíduos recicláveis, uma vez que não há 

tema de coleta seletiva. 

Todavia, há no município uma família popularmente conhecida como sucateiros 

que recolhem resíduos recicláveis de diversas fontes no município. 

Na tabela a seguir, há dados dos resíduos coletados e seus respectivos 

/ Mês 
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4.2.5.2 Custos

 Como os resíduos recicláveis são recolhidos junto aos RSU não há o 

quantitativo dos custos para o manejo dos

 Já, o custo fixo para o transporte dos RSU (incluindo os recicláveis), 

segundo a prefeitura, é de R$ 70.700,00.

 

4.2.5.3 Carências e deficiências

O município necessita de implantação de PEV’s , em locais estratégicos do 

município, para centralizar os mat

dos futuros cooperados.

 Necessita, também, da realização de treinamentos no sentido de formar 

fiscais com capacitação para monitorar os serviços de coleta, transporte, 

acondicionamento, segregação e d

município, assim como a identificação dos coletores informais que atuam no município, 

registro dos mesmos e inclusão social, assunto que será pormenorizado nas 

proposições deste plano.

 

4.2.6 Resíduos industriais 

 O município de Amarante do Maranhão possui poucas indústrias catalogadas. 

As indústrias existentes são do setor madeireiro que possuem regimes de produção 

sazonais. 

Atualmente há a intenção da celebração de convenio com a Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente (S

incumbir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de sempre impor a seguinte 

exigência: Os resíduos sólidos gerados no empreendimento, independentemente de 

sua classificação, deverão ser adequadam

as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

  

4.2.6.1 Planos de Gerenciamento e Sistemas de Logística Reversa

Salienta-se que conforme exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

as empresas estarão sujeitas à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos, 
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Custos 

Como os resíduos recicláveis são recolhidos junto aos RSU não há o 

quantitativo dos custos para o manejo dos mesmos. 

Já, o custo fixo para o transporte dos RSU (incluindo os recicláveis), 

segundo a prefeitura, é de R$ 70.700,00. 

Carências e deficiências 

O município necessita de implantação de PEV’s , em locais estratégicos do 

município, para centralizar os materiais de cada setor do município e facilitar a coleta 

dos futuros cooperados. 

Necessita, também, da realização de treinamentos no sentido de formar 

fiscais com capacitação para monitorar os serviços de coleta, transporte, 

acondicionamento, segregação e destinação final, também é uma carência do 

município, assim como a identificação dos coletores informais que atuam no município, 

registro dos mesmos e inclusão social, assunto que será pormenorizado nas 

proposições deste plano. 

Resíduos industriais  

icípio de Amarante do Maranhão possui poucas indústrias catalogadas. 

existentes são do setor madeireiro que possuem regimes de produção 

Atualmente há a intenção da celebração de convenio com a Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente (SEMA) para a realização do licenciamento. Com isso, vale aqui 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de sempre impor a seguinte 

exigência: Os resíduos sólidos gerados no empreendimento, independentemente de 

sua classificação, deverão ser adequadamente armazenados, em conformidade com 

as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Planos de Gerenciamento e Sistemas de Logística Reversa

se que conforme exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

mpresas estarão sujeitas à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos, 
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Como os resíduos recicláveis são recolhidos junto aos RSU não há o 

Já, o custo fixo para o transporte dos RSU (incluindo os recicláveis), 

O município necessita de implantação de PEV’s , em locais estratégicos do 

eriais de cada setor do município e facilitar a coleta 

Necessita, também, da realização de treinamentos no sentido de formar 

fiscais com capacitação para monitorar os serviços de coleta, transporte, 

estinação final, também é uma carência do 

município, assim como a identificação dos coletores informais que atuam no município, 

registro dos mesmos e inclusão social, assunto que será pormenorizado nas 

icípio de Amarante do Maranhão possui poucas indústrias catalogadas. 

existentes são do setor madeireiro que possuem regimes de produção 

Atualmente há a intenção da celebração de convenio com a Secretaria Estadual 

EMA) para a realização do licenciamento. Com isso, vale aqui 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de sempre impor a seguinte 

exigência: Os resíduos sólidos gerados no empreendimento, independentemente de 

ente armazenados, em conformidade com 

as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Planos de Gerenciamento e Sistemas de Logística Reversa 

se que conforme exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

mpresas estarão sujeitas à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos, 
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assim como à implantação de sistemas de logística reversa.

Das empresas existentes no município, podem ser classificadas com potencial 

para confecção de planos de gerenciamento, 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que geram:

 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico

Resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

Tabela 14 Resíduos considerados na confecção de planos de gerenciamento

 

No que tange à implantação de sistemas de logística reversa, enquadram

empresas conforme diretrizes dos incisos abaixo, presentes no artigo 33 da PNRS:

 

Acredita-se que esse número de empresas será ainda maior, a partir do 

momento em que se considerarem os sistemas estendidos a produtos comercializados 

em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 
                                        

1 Fonte :  A r t .20,  Le i  12.305 de 2010
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assim como à implantação de sistemas de logística reversa. 

Das empresas existentes no município, podem ser classificadas com potencial 

para confecção de planos de gerenciamento, dentro de uma base de corte dos 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que geram:

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico

Resíduos industriais 

Resíduos de serviços de saúde 

Resíduos de mineração 

Resíduos perigosos 

que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal 

Resíduos da construção civil 

Resíduos de transportes 

Resíduos agrossilvopastoris 

Resíduos considerados na confecção de planos de gerenciamento

No que tange à implantação de sistemas de logística reversa, enquadram

empresas conforme diretrizes dos incisos abaixo, presentes no artigo 33 da PNRS:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 

produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, 

observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos 

previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama , do SNVS e do Suasa , ou em normas 

técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

se que esse número de empresas será ainda maior, a partir do 

momento em que se considerarem os sistemas estendidos a produtos comercializados 

em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 
                                            

Fonte :  A r t .20,  Le i  12.305 de 2010  
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Das empresas existentes no município, podem ser classificadas com potencial 

dentro de uma base de corte dos 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que geram: 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua Natureza, 

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

Resíduos considerados na confecção de planos de gerenciamento1 

No que tange à implantação de sistemas de logística reversa, enquadram-se as 

empresas conforme diretrizes dos incisos abaixo, presentes no artigo 33 da PNRS: 

rotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 

produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, 

observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos 

previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos 

e do Suasa , ou em normas 

óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

componentes. 

se que esse número de empresas será ainda maior, a partir do 

momento em que se considerarem os sistemas estendidos a produtos comercializados 

em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 
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considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao 

meio ambiente dos resíduos gerados.

O monitoramento e análise dos planos e sistemas elaborados ficarão a cargo 

das três esferas: municipal, estadual e federal, respectivamente, pe

ações propostos neste plano, pelas exigências do órgão ambiental estadual (SEMA) e 

pelo SINIR , que conforme regulamento definido pelo Ministério do Meio Ambiente 

analisará e comparará os planos de gerenciamento conforme o memorial descr

presente no atual plano de gestão.

 

4.2.7  Resíduos dos serviços de saúde

Atualmente, no município de Amarante do Maranhão, a gestão dos resíduos de 

serviços de saúde fica 

resíduos para o lixão. 

 

4.2.7.1 Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final

As coletas são realizadas no hospital municipal, nos postos de saúde e nas duas 

clinicas particulares existentes no município.

A coleta é realizada 3 (três) vezes por semana, em média. Utiliza

utilitário para a coleta.

Observa-se que os resíduos perfurocortantes são acondicionados em caixas 

específicas. 

Atualmente a geração média é de 4 kg de resíduos por dia e 20 kg/semana. 

Dado levantado que equivale ao que consta no Plano Estadua

Resíduos Sólidos (PEGRS), um dos municípios que menos geram tais resíduos no 

estado. 

A fiscalização na prestação dos serviços de coleta e transporte dos Resíduos de 

Serviço de Saúde é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente

Vigilância Sanitária Municipal.
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rando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao 

meio ambiente dos resíduos gerados. 

O monitoramento e análise dos planos e sistemas elaborados ficarão a cargo 

das três esferas: municipal, estadual e federal, respectivamente, pe

ações propostos neste plano, pelas exigências do órgão ambiental estadual (SEMA) e 

pelo SINIR , que conforme regulamento definido pelo Ministério do Meio Ambiente 

analisará e comparará os planos de gerenciamento conforme o memorial descr

presente no atual plano de gestão. 

Resíduos dos serviços de saúde 

Atualmente, no município de Amarante do Maranhão, a gestão dos resíduos de 

serviços de saúde fica sob-responsabilidade da prefeitura, que coleta e transporta tais 

 

Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final

As coletas são realizadas no hospital municipal, nos postos de saúde e nas duas 

clinicas particulares existentes no município. 

A coleta é realizada 3 (três) vezes por semana, em média. Utiliza

utilitário para a coleta. 

se que os resíduos perfurocortantes são acondicionados em caixas 

Atualmente a geração média é de 4 kg de resíduos por dia e 20 kg/semana. 

Dado levantado que equivale ao que consta no Plano Estadua

Resíduos Sólidos (PEGRS), um dos municípios que menos geram tais resíduos no 

A fiscalização na prestação dos serviços de coleta e transporte dos Resíduos de 

Serviço de Saúde é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente

Sanitária Municipal. 
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rando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao 

O monitoramento e análise dos planos e sistemas elaborados ficarão a cargo 

das três esferas: municipal, estadual e federal, respectivamente, pelo planejamento de 

ações propostos neste plano, pelas exigências do órgão ambiental estadual (SEMA) e 

pelo SINIR , que conforme regulamento definido pelo Ministério do Meio Ambiente 

analisará e comparará os planos de gerenciamento conforme o memorial descritivo 

Atualmente, no município de Amarante do Maranhão, a gestão dos resíduos de 

da prefeitura, que coleta e transporta tais 

Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final 

As coletas são realizadas no hospital municipal, nos postos de saúde e nas duas 

A coleta é realizada 3 (três) vezes por semana, em média. Utiliza-se um carro 

se que os resíduos perfurocortantes são acondicionados em caixas 

Atualmente a geração média é de 4 kg de resíduos por dia e 20 kg/semana. 

Dado levantado que equivale ao que consta no Plano Estadual de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PEGRS), um dos municípios que menos geram tais resíduos no 

A fiscalização na prestação dos serviços de coleta e transporte dos Resíduos de 

Serviço de Saúde é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e da 
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4.2.7.2 Custos

Não há histórico de medição mensal dos custos dos serviços especificamente os 

resíduos de serviços de saúde.

O transporte de tais resíduos é realizado pela prefeitura, através de veiculo 

utilitário da Vigilância 

 Não há nenhum tipo de cobrança específica para os usuários com relação à 

prestação deste serviço.

 

4.2.8  Resíduos da construção civil 

A PNRS define este tipo de resíduo como os gerados nas construções, 

reformas, reparos e demolições de

da preparação e escavação de terrenos para obras civis.

 

4.2.8.1 Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final

No município de Amarante do Maranhão, não há empresas que prestam 

serviços de locação d

conforme demanda e solicitação dos munícipes.

Os resíduos são dispostos em estradas e para aterrar terrenos, na ocasião de 

construção de casas dos munícipes (areia, cascalho e pedras);

Os resíduos Classe A (CONAMA nº. 307/02 e 448/2012) deverão ser 

reaproveitados conforme diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos de Construção Civil, que deverão ser implementados após a sua publicação.

A geração per capita é de 0,

médio de 390 toneladas. Dado que diverge à estimativa contida no Plano Estadual de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (2012).

 

4.2.8.2 Custos

Os custos para o manejo dos resíduos da construção civil, também não é 

possível de sabê-lo, uma vez que, segundo a prefeitura, é calculado junto aos custos 

de capina das ruas e limpeza de valas. E a junção destes serviços tem custo fixo 

mensal de R$ 4.600,00 reais.

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Custos 

Não há histórico de medição mensal dos custos dos serviços especificamente os 

resíduos de serviços de saúde. 

O transporte de tais resíduos é realizado pela prefeitura, através de veiculo 

 Sanitária Municipal. 

Não há nenhum tipo de cobrança específica para os usuários com relação à 

prestação deste serviço. 

Resíduos da construção civil  

A PNRS define este tipo de resíduo como os gerados nas construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 

da preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final

No município de Amarante do Maranhão, não há empresas que prestam 

serviços de locação de caçamba e coleta. Tais serviços são realizados pela prefeitura 

conforme demanda e solicitação dos munícipes. 

Os resíduos são dispostos em estradas e para aterrar terrenos, na ocasião de 

construção de casas dos munícipes (areia, cascalho e pedras);

íduos Classe A (CONAMA nº. 307/02 e 448/2012) deverão ser 

reaproveitados conforme diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos de Construção Civil, que deverão ser implementados após a sua publicação.

A geração per capita é de 0,343 kg/hab.dia, considerando

toneladas. Dado que diverge à estimativa contida no Plano Estadual de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (2012). 

Custos 

Os custos para o manejo dos resíduos da construção civil, também não é 

lo, uma vez que, segundo a prefeitura, é calculado junto aos custos 

de capina das ruas e limpeza de valas. E a junção destes serviços tem custo fixo 

mensal de R$ 4.600,00 reais. 
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Não há histórico de medição mensal dos custos dos serviços especificamente os 

O transporte de tais resíduos é realizado pela prefeitura, através de veiculo 

Não há nenhum tipo de cobrança específica para os usuários com relação à 

A PNRS define este tipo de resíduo como os gerados nas construções, 

obras de construção civil, incluídos os resultantes 

Coleta, transporte, geração, destinação e disposição final 

No município de Amarante do Maranhão, não há empresas que prestam 

e caçamba e coleta. Tais serviços são realizados pela prefeitura 

Os resíduos são dispostos em estradas e para aterrar terrenos, na ocasião de 

construção de casas dos munícipes (areia, cascalho e pedras); 

íduos Classe A (CONAMA nº. 307/02 e 448/2012) deverão ser 

reaproveitados conforme diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos de Construção Civil, que deverão ser implementados após a sua publicação. 

/hab.dia, considerando um acumulado mensal 

toneladas. Dado que diverge à estimativa contida no Plano Estadual de 

Os custos para o manejo dos resíduos da construção civil, também não é 

lo, uma vez que, segundo a prefeitura, é calculado junto aos custos 

de capina das ruas e limpeza de valas. E a junção destes serviços tem custo fixo 
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4.2.8.3 Carências e deficiências 

A partir das informações prestadas é possíve

• A possibilidade de implantação de usina de reciclagem de resíduos da 

construção civil no próprio município, depende que a prefeitura elabore o 

projeto executivo sob análise técnica da secretaria ambiental. 

volume gerado pelo mu

de dados para estudos de viabilidade;

• Salienta-

geradores, conforme salientado na tabela de competências e 

responsabilidades, que deverão elabora

conforme diretrizes legais.

 

4.2.9 Outros tipos de resíduos

 

4.2.9.1 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico

São resíduos gerados nas atividades de estações de tratamento de água, 

esgoto, limpezas de bueiros, bocas de lobo e sa

O município não dispõe de redes de esgotos, estação de tratamento de 

(ETE) e nem estação de tratamento de água (ETA). A água é fornecida pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) municipal.

Em raras ocasiões de geração e

encaminhados para o lixão.

Não há um levantamento quantitativo deste resíduo, pois os mesmos já estão 

considerados nos resíduos sólidos urbanos. Portanto, apresentam

custos envolvidos com este serviço.

   

4.2.9.2 Resíduos de serviços de transportes

No caso de Amarante do Maranhão, não há unidades públicas que se 

enquadrem neste tipo de classificação. O município não dispõe de terminal rodoviário.

Os resíduos gerados em estabelecimentos particulares são coletados 

juntamente com os demais resíduos domiciliares através da coleta pública domiciliar. 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Carências e deficiências  

A partir das informações prestadas é possível visualizar que:

A possibilidade de implantação de usina de reciclagem de resíduos da 

construção civil no próprio município, depende que a prefeitura elabore o 

projeto executivo sob análise técnica da secretaria ambiental. 

volume gerado pelo município predispõe a necessidade do levantamento 

de dados para estudos de viabilidade; 

-se que a responsabilidade pela gestão do resíduo é dos próprios 

geradores, conforme salientado na tabela de competências e 

responsabilidades, que deverão elaborar seus planos de gerenciamento 

conforme diretrizes legais. 

Outros tipos de resíduos 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico

São resíduos gerados nas atividades de estações de tratamento de água, 

esgoto, limpezas de bueiros, bocas de lobo e sarjetões, dentre outros.

O município não dispõe de redes de esgotos, estação de tratamento de 

(ETE) e nem estação de tratamento de água (ETA). A água é fornecida pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) municipal. 

Em raras ocasiões de geração e coleta destes resíduos, os mesmos são 

encaminhados para o lixão. 

Não há um levantamento quantitativo deste resíduo, pois os mesmos já estão 

considerados nos resíduos sólidos urbanos. Portanto, apresentam

custos envolvidos com este serviço. 

Resíduos de serviços de transportes 

No caso de Amarante do Maranhão, não há unidades públicas que se 

enquadrem neste tipo de classificação. O município não dispõe de terminal rodoviário.

Os resíduos gerados em estabelecimentos particulares são coletados 

juntamente com os demais resíduos domiciliares através da coleta pública domiciliar. 
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l visualizar que: 

A possibilidade de implantação de usina de reciclagem de resíduos da 

construção civil no próprio município, depende que a prefeitura elabore o 

projeto executivo sob análise técnica da secretaria ambiental. Todavia, o 

nicípio predispõe a necessidade do levantamento 

se que a responsabilidade pela gestão do resíduo é dos próprios 

geradores, conforme salientado na tabela de competências e 

r seus planos de gerenciamento 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

São resíduos gerados nas atividades de estações de tratamento de água, 

rjetões, dentre outros. 

O município não dispõe de redes de esgotos, estação de tratamento de esgotos 

(ETE) e nem estação de tratamento de água (ETA). A água é fornecida pelo Serviço 

coleta destes resíduos, os mesmos são 

Não há um levantamento quantitativo deste resíduo, pois os mesmos já estão 

considerados nos resíduos sólidos urbanos. Portanto, apresentam-se somente os 

No caso de Amarante do Maranhão, não há unidades públicas que se 

enquadrem neste tipo de classificação. O município não dispõe de terminal rodoviário. 

Os resíduos gerados em estabelecimentos particulares são coletados 

juntamente com os demais resíduos domiciliares através da coleta pública domiciliar. 
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Dessa forma não há como mensurar o volume de geração deste tipo de resíduo. As 

empresas privadas relacionadas aos transportes serão consideradas no capítulo 

específico que tratará sobre os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.

 

4.2.9.3 Resíduos de mineração e agrossilvopastoris

Não foram identificadas no município atividades de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios tanto quanto os gerados nas atividades agropecuár

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.

 

4.3 Competências e responsabilidades

 

TIPOLOGIA 

Resíduos Domiciliares (RSD) – 

Coleta Convencional 
Resíduos Domiciliares Secos 

Resíduos Domiciliares Úmidos 

Resíduos de Limpeza Urbana 

Resíduos da Construção Civil 

Resíduos dos Serviços de Saúde 

Resíduos dos Serviços Públicos 

de Saneamento Básico 
Resíduos Industriais 

Resíduos de transportes 

Resíduos Agrossilvopastoris 

Resíduos de mineração 

Resíduos da Logística Reversa 

Resíduos dos Planos de 

Gerenciamento 

Onde:  PU – Púb l i ca ;  PR 

Tabela 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Dessa forma não há como mensurar o volume de geração deste tipo de resíduo. As 

empresas privadas relacionadas aos transportes serão consideradas no capítulo 

tratará sobre os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.

Resíduos de mineração e agrossilvopastoris

Não foram identificadas no município atividades de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios tanto quanto os gerados nas atividades agropecuár

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.

Competências e responsabilidades 

RESPONSABILIDADES 

PÚBLICAS 

RESPONSABILIDADES PRIVADAS

Principal Complementar Gerador  Transportador

PU - - 

PU - - 

PU - - 

PU - - 

PR PU X 

 PR PU X 

PU - - 

PR - X 

PU PR X 

PR - X 

PR - X 

PR PU X 

PR PU X 

Públ ica ;  PR – Pr ivada;  X –  Responsab i l idades  do setor  pr i vado.

Tabela 15 Responsabilidades associadas aos resíduos
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Dessa forma não há como mensurar o volume de geração deste tipo de resíduo. As 

empresas privadas relacionadas aos transportes serão consideradas no capítulo 

tratará sobre os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Resíduos de mineração e agrossilvopastoris 

Não foram identificadas no município atividades de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios tanto quanto os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

RESPONSABILIDADES PRIVADAS 

Transportador Receptor 

- - 

- - 

- - 

- - 

X X 

X X 

- - 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

Responsab i l idades  do setor  pr i vado.  

Responsabilidades associadas aos resíduos 
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Nos itens acima se buscou demonstrar a situação atual da ge

sólidos do município. Segue tabela resumindo os custos mensais atuais da Prefeitura 

com a gestão dos resíduos sólidos.

Os resíduos industriais não estão considerados por não serem de 

responsabilidade do município.

 

RESUMO DOS CUSTOS ATUAI

Coleta e transporte (frete de caminhões do lixo)

Recolhimento de entulhos (capina de ruas e limpeza de valas)

Limpeza de praças e Jardins

Manutenção da frota (combustível)

Tabela 16 Resumo dos Custos Atuais da Prefeitura de Amarante do Maranhão

  

4.3.1  Organização dos serviços afetos a limpeza urbana e resíduos 

sólidos, na ótica 

 

4.3.1.1 Dos serviços públicos propriamente ditos

 Como identificado no diagnóstico, o poder público dispõe a sociedade os 

seguintes serviços afetos a limpeza pública e resíduos sólidos.

• Coleta convencional (domiciliar) de resíduos sólidos;

• Coleta esp

• Varrição de logradouros públicos;

• Manutenção de praças, rotatórias, jardins e similares;

• Capinação de ruas, avenidas e áreas públicas;

• Roçada de canteiros e terrenos baldios;

 

 Tais serviços demandari

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Nos itens acima se buscou demonstrar a situação atual da ge

sólidos do município. Segue tabela resumindo os custos mensais atuais da Prefeitura 

com a gestão dos resíduos sólidos. 

Os resíduos industriais não estão considerados por não serem de 

responsabilidade do município. 

RESUMO DOS CUSTOS ATUAIS DA PREFEITURA DE AMARANTE DO MARANHÃO

Coleta e transporte (frete de caminhões do lixo) 

Varrição 

Pessoal 

Recolhimento de entulhos (capina de ruas e limpeza de valas)

Limpeza de praças e Jardins 

Manutenção da frota (combustível) 

Total 

Resumo dos Custos Atuais da Prefeitura de Amarante do Maranhão

Organização dos serviços afetos a limpeza urbana e resíduos 

sólidos, na ótica da operação  

Dos serviços públicos propriamente ditos

Como identificado no diagnóstico, o poder público dispõe a sociedade os 

seguintes serviços afetos a limpeza pública e resíduos sólidos.

Coleta convencional (domiciliar) de resíduos sólidos;

Coleta específica de resíduos em estabelecimentos afetos à saúde;

Varrição de logradouros públicos; 

Manutenção de praças, rotatórias, jardins e similares;

Capinação de ruas, avenidas e áreas públicas; 

Roçada de canteiros e terrenos baldios; 

Tais serviços demandariam como possíveis estruturas de apoio, além das 
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Nos itens acima se buscou demonstrar a situação atual da gestão dos resíduos 

sólidos do município. Segue tabela resumindo os custos mensais atuais da Prefeitura 

Os resíduos industriais não estão considerados por não serem de 

S DA PREFEITURA DE AMARANTE DO MARANHÃO 

R$ 36.000,00 

R$ 47.000,00 

R$ 22.700,00 

Recolhimento de entulhos (capina de ruas e limpeza de valas) R$ 4.600,00 

R$ 8.500,00 

R$ 12.000,00 

R$ 130.800,00 

Resumo dos Custos Atuais da Prefeitura de Amarante do Maranhão 

Organização dos serviços afetos a limpeza urbana e resíduos 

Dos serviços públicos propriamente ditos 

Como identificado no diagnóstico, o poder público dispõe a sociedade os 

seguintes serviços afetos a limpeza pública e resíduos sólidos. 

Coleta convencional (domiciliar) de resíduos sólidos; 

ecífica de resíduos em estabelecimentos afetos à saúde; 

Manutenção de praças, rotatórias, jardins e similares; 

am como possíveis estruturas de apoio, além das 
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existentes já descritas:

• Aterro sanitário ou de rejeitos, municipal ou consorciado com municípios 

descritos no capítulo anterior;

• Usina de reciclagem de resíduos da construção civil e demolição, 

municipal ou 

considerando a baixa geração);

• Unidade de tratamento térmico, municipal ou consorciada;

• Pontos de entrega voluntária ou ecopontos, estrategicamente instalados 

em pontos mais críticos de geração 

 

4.3.1.2 Da prestação dos serviços na situação atual

Do próprio diagnóstico podem

setor público, dos serviços atualmente sob sua responsabilidade.

Apresenta-se a seguir descrição da cadeia de prestação 

de resíduos sólidos identificada no Município e realizada unicamente pela 

administração publica. Que tem sido a responsável por toda cadeia de serviços 

prestados, no que tange ao manejo de resíduos, independente da fonte geradora.

� Asseio e Conservação: compreende os serviços de varrição de 

logradouros públicos; limpeza de feiras livres; limpeza de praças; capina e 

roçada de canteiros, vias públicas, terrenos baldios, áreas verdes. Esses 

serviços demandam por coleta dos seus resíduos ge

asseio e locais de disposição final ou tratamento dos resíduos;

� Resíduos sólidos domiciliares e semelhantes: compreende a cadeia de 

coleta de resíduos domiciliares; transporte ao lixão do 

� Resíduos da Construção Civil: transport

e inservíveis; transporte desses resíduos até local de transferência ou 

destinação final; 

� Resíduos dos Serviços da Saúde: coleta dos resíduos nos pontos 

geradores, com veículo específico da Vigilância Sanitária Municipal 

lixão; 

� Resíduos Recicláveis: coleta de resíduos sólidos recicláveis junto aos 

RSU; transporte até o lixão; inexistência de triagem; não aproveitamento 

comercial dos recicláveis; disponibilização, para coleta, dos resíduos 
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existentes já descritas: 

Aterro sanitário ou de rejeitos, municipal ou consorciado com municípios 

descritos no capítulo anterior; 

Usina de reciclagem de resíduos da construção civil e demolição, 

municipal ou consorciado (após estudo de viabilidade técnica e financeira, 

considerando a baixa geração); 

Unidade de tratamento térmico, municipal ou consorciada;

Pontos de entrega voluntária ou ecopontos, estrategicamente instalados 

em pontos mais críticos de geração de resíduos. 

Da prestação dos serviços na situação atual

Do próprio diagnóstico podem-se extrair as maneiras de operação adotadas pelo 

setor público, dos serviços atualmente sob sua responsabilidade.

se a seguir descrição da cadeia de prestação 

de resíduos sólidos identificada no Município e realizada unicamente pela 

administração publica. Que tem sido a responsável por toda cadeia de serviços 

prestados, no que tange ao manejo de resíduos, independente da fonte geradora.

eio e Conservação: compreende os serviços de varrição de 

logradouros públicos; limpeza de feiras livres; limpeza de praças; capina e 

roçada de canteiros, vias públicas, terrenos baldios, áreas verdes. Esses 

serviços demandam por coleta dos seus resíduos ge

asseio e locais de disposição final ou tratamento dos resíduos;

Resíduos sólidos domiciliares e semelhantes: compreende a cadeia de 

coleta de resíduos domiciliares; transporte ao lixão do 

Resíduos da Construção Civil: transporte de resíduos da construção civil 

e inservíveis; transporte desses resíduos até local de transferência ou 

destinação final;  

Resíduos dos Serviços da Saúde: coleta dos resíduos nos pontos 

geradores, com veículo específico da Vigilância Sanitária Municipal 

Resíduos Recicláveis: coleta de resíduos sólidos recicláveis junto aos 

RSU; transporte até o lixão; inexistência de triagem; não aproveitamento 

comercial dos recicláveis; disponibilização, para coleta, dos resíduos 
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Aterro sanitário ou de rejeitos, municipal ou consorciado com municípios 

Usina de reciclagem de resíduos da construção civil e demolição, 

consorciado (após estudo de viabilidade técnica e financeira, 

Unidade de tratamento térmico, municipal ou consorciada; 

Pontos de entrega voluntária ou ecopontos, estrategicamente instalados 

 

Da prestação dos serviços na situação atual 

se extrair as maneiras de operação adotadas pelo 

setor público, dos serviços atualmente sob sua responsabilidade. 

se a seguir descrição da cadeia de prestação de serviços de gestão 

de resíduos sólidos identificada no Município e realizada unicamente pela 

administração publica. Que tem sido a responsável por toda cadeia de serviços 

prestados, no que tange ao manejo de resíduos, independente da fonte geradora. 

eio e Conservação: compreende os serviços de varrição de 

logradouros públicos; limpeza de feiras livres; limpeza de praças; capina e 

roçada de canteiros, vias públicas, terrenos baldios, áreas verdes. Esses 

serviços demandam por coleta dos seus resíduos gerados a partir do 

asseio e locais de disposição final ou tratamento dos resíduos; 

Resíduos sólidos domiciliares e semelhantes: compreende a cadeia de 

coleta de resíduos domiciliares; transporte ao lixão do município; 

e de resíduos da construção civil 

e inservíveis; transporte desses resíduos até local de transferência ou 

Resíduos dos Serviços da Saúde: coleta dos resíduos nos pontos 

geradores, com veículo específico da Vigilância Sanitária Municipal para o 

Resíduos Recicláveis: coleta de resíduos sólidos recicláveis junto aos 

RSU; transporte até o lixão; inexistência de triagem; não aproveitamento 

comercial dos recicláveis; disponibilização, para coleta, dos resíduos 
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considerados rejeitos ou se

 

Além dos serviços listados, vale lembrar que a Prefeitura tem como 

responsabilidade o zelo, remediação e fiscalização das áreas que são utilizadas 

clandestinamente para destinação de resíduos e pelas áreas que já possuem pass

ambiental gerado pelo descarte de resíduos.

Os serviços de coleta seletiva mencionados são obrigatórios pela Lei Federal 

12.305 de 2 de agosto de 2010, a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O Município de Amarante do Maranhão não é atendido 

caracterização gravimétrica realizada no diagnóstico desse estudo traz a informação 

que aproximadamente 35,%, em peso, de todo resíduo domiciliar gerado no município 

tem potencial de reciclagem.

 

4.3.2 Identificação de passivos ambientais

Caso o município tenha lixões e/ou aterros controlados é preciso identificá

momento da elaboração do diagnóstico operacional. Devem ser identificados todos os 

passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas.

Os lixões e aterros controlados deverão ser encerrados até o prazo máximo de 

agosto de 2014. 

No município de Amarante do Maranhão, as áreas que se enquadra neste 

quesito é o antigo e atual lixão municipal, a qual a primeira área foi encerrada a 

atividade, e hoje se apresenta

espera-se o encerramento e uma futura restauração após a construção do Aterro 

Sanitário em uma área já vistoriada e recomendada pela SEMA.

A área do antigo lixão era à margem de uma estrada

como já mencionado atualmente encontra

Para a área do atual lixão deverá ser elaborado Plano de Encerramento do 

Lixão, e a execução de atividades como: Aplicação de camada de cobertura de 

selamento utilizando-se solo argiloso; Implantação de sistemas de drenagem de águas 

pluviais, de líquidos percolados e de gases; Construção de lagoa de acúmulo de 

chorume coletado; Implantação de marcos para monitoramento geotécnico; Instalações 

de poços de monitoramento d

propostas. 
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considerados rejeitos ou sem valor para comercialização.

Além dos serviços listados, vale lembrar que a Prefeitura tem como 

responsabilidade o zelo, remediação e fiscalização das áreas que são utilizadas 

clandestinamente para destinação de resíduos e pelas áreas que já possuem pass

ambiental gerado pelo descarte de resíduos. 

Os serviços de coleta seletiva mencionados são obrigatórios pela Lei Federal 

12.305 de 2 de agosto de 2010, a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O Município de Amarante do Maranhão não é atendido 

caracterização gravimétrica realizada no diagnóstico desse estudo traz a informação 

que aproximadamente 35,%, em peso, de todo resíduo domiciliar gerado no município 

tem potencial de reciclagem. 

Identificação de passivos ambientais 

Caso o município tenha lixões e/ou aterros controlados é preciso identificá

momento da elaboração do diagnóstico operacional. Devem ser identificados todos os 

passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas.

ixões e aterros controlados deverão ser encerrados até o prazo máximo de 

No município de Amarante do Maranhão, as áreas que se enquadra neste 

quesito é o antigo e atual lixão municipal, a qual a primeira área foi encerrada a 

se apresenta totalmente coberta por vegetação, e a segunda onde 

se o encerramento e uma futura restauração após a construção do Aterro 

Sanitário em uma área já vistoriada e recomendada pela SEMA.

A área do antigo lixão era à margem de uma estrada 

como já mencionado atualmente encontra-se vegetalmente coberta.

Para a área do atual lixão deverá ser elaborado Plano de Encerramento do 

Lixão, e a execução de atividades como: Aplicação de camada de cobertura de 

se solo argiloso; Implantação de sistemas de drenagem de águas 

pluviais, de líquidos percolados e de gases; Construção de lagoa de acúmulo de 

chorume coletado; Implantação de marcos para monitoramento geotécnico; Instalações 

de poços de monitoramento de águas subterrâneas; e revegetação das áreas 
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m valor para comercialização. 

Além dos serviços listados, vale lembrar que a Prefeitura tem como 

responsabilidade o zelo, remediação e fiscalização das áreas que são utilizadas 

clandestinamente para destinação de resíduos e pelas áreas que já possuem passivo 

Os serviços de coleta seletiva mencionados são obrigatórios pela Lei Federal 

12.305 de 2 de agosto de 2010, a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O Município de Amarante do Maranhão não é atendido pela coleta seletiva. A 

caracterização gravimétrica realizada no diagnóstico desse estudo traz a informação 

que aproximadamente 35,%, em peso, de todo resíduo domiciliar gerado no município 

Caso o município tenha lixões e/ou aterros controlados é preciso identificá-los no 

momento da elaboração do diagnóstico operacional. Devem ser identificados todos os 

passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas. 

ixões e aterros controlados deverão ser encerrados até o prazo máximo de 

No município de Amarante do Maranhão, as áreas que se enquadra neste 

quesito é o antigo e atual lixão municipal, a qual a primeira área foi encerrada a 

totalmente coberta por vegetação, e a segunda onde 

se o encerramento e uma futura restauração após a construção do Aterro 

Sanitário em uma área já vistoriada e recomendada pela SEMA. 

 na saída do município, e 

se vegetalmente coberta. 

Para a área do atual lixão deverá ser elaborado Plano de Encerramento do 

Lixão, e a execução de atividades como: Aplicação de camada de cobertura de 

se solo argiloso; Implantação de sistemas de drenagem de águas 

pluviais, de líquidos percolados e de gases; Construção de lagoa de acúmulo de 

chorume coletado; Implantação de marcos para monitoramento geotécnico; Instalações 

e águas subterrâneas; e revegetação das áreas 
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 Na área escolhida para a implantação do Aterro Sanitário municipal, é 

ocupada em 2 hectares para deposito de lixo atual. A área total é de 20 hectares 

distante 11 km da sede do município.

  

Figura

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,  
Amarante do Maranhão 

Na área escolhida para a implantação do Aterro Sanitário municipal, é 

ocupada em 2 hectares para deposito de lixo atual. A área total é de 20 hectares 

distante 11 km da sede do município. 

Figura 4 Área pretendida para a instalação do aterro sanitário
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Na área escolhida para a implantação do Aterro Sanitário municipal, é 

ocupada em 2 hectares para deposito de lixo atual. A área total é de 20 hectares 

 

instalação do aterro sanitário 
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5 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

 

 

Para que o município atinja os resultados almejados, ações devem ser 

estipuladas em âmbito macro e micro. 

Será considerado para ta

denominado Diagnóstico. Com a sistematização dessas informações e dos resultados 

associados, será possível identificar algumas tendências específicas e seus impactos 

na gestão dos resíduos sólidos.

Os planos de met

equiparando-se à vigência delimitada para o plano nacional de resíduos sólidos.

 

5.1 Prognóstico Populacional

 

Baseando-se em dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) e do 

DATASUS, do período de

crescimento populacional é de 1,08%, e a mesma foi apli

2034. 
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PLANEJAMENTO DAS AÇÕES - ASPECTOS GERAIS 

Para que o município atinja os resultados almejados, ações devem ser 

estipuladas em âmbito macro e micro.  

Será considerado para tanto o panorama apresentado no Capítulo 3, 

denominado Diagnóstico. Com a sistematização dessas informações e dos resultados 

associados, será possível identificar algumas tendências específicas e seus impactos 

na gestão dos resíduos sólidos. 

Os planos de metas serão estruturados dentro de um horizonte de 20 anos, 

se à vigência delimitada para o plano nacional de resíduos sólidos.

Prognóstico Populacional 

se em dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) e do 

DATASUS, do período de 1991 a 2012, pode-se verificar que a taxa média de 

crescimento populacional é de 1,08%, e a mesma foi aplicada para os anos de 2014 a 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO

1991 23.102 2017 45.752

1996 29.536 2018 47.248

2000 31.292 2019 48.793

2001 32.122 2020 50.389

2002 33.014 2021 52.037

2003 33.814 2022 53.738

2004 34.613 2023 55.495

2005 36.423 2024 57.310

2006 37.344 2025 59.184

2007 38.261 2026 61.119

2008 36.850 2027 63.118

2009 37.389 2028 65.182

2010 37.932 2029 67.313
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Para que o município atinja os resultados almejados, ações devem ser 

nto o panorama apresentado no Capítulo 3, 

denominado Diagnóstico. Com a sistematização dessas informações e dos resultados 

associados, será possível identificar algumas tendências específicas e seus impactos 

as serão estruturados dentro de um horizonte de 20 anos, 

se à vigência delimitada para o plano nacional de resíduos sólidos. 

se em dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) e do 

se verificar que a taxa média de 

cada para os anos de 2014 a 

POPULAÇÃO 

45.752 

47.248 

48.793 

50.389 

52.037 

53.738 

55.495 

57.310 

59.184 

61.119 

63.118 

65.182 

67.313 
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Tabela 17

 

 

Gráfico 
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2011 38.451 2030 69.515

2012 38.953 2031 71.788

2013 40.227 2032 74.135

2014 41.542 2033 76.559

2015 42.901 2034 79.063

2016 44.303 2035 81.648

17 Crescimento populacional de Amarante do Maranhão

 

Gráfico 6Tendência de crescimento demográfico
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5.2 Perspectivas para a gestão associada

 

A possibilidade de constituição de um Consórcio Público Regional, na 

perspectiva de construção de uma autarquia intermunicipal é vista como a melhor 

proposição a se contemplar

Alia-se assim a soma de capacidades, dividem

providencia-se capacidade gerencial para todos os municípios associados, em atuação 

de equipe capacitada. Ademais, compartilham

resíduos de forma conveniente a uma logística integrada.

O aporte de recursos de fontes diversas existentes e possíveis de captação será 

priorizado para municípios que integrarem articulações regionais.

Com a organização de processo

a decisão da lei federal para validade dos contratos. Apesar de conter níveis elevados 

de exigências, a proposta é promissora e repercute em grande salto de qualidade na 

capacidade de gestão dos resíduos sóli

Especificamente para o município de Amarante do Maranhão, pela distancia dos 

demais municípios, não é uma tarefa fácil, uma vez que a distancia a ser percorrida 

pelas estradas existentes ultrapassam o raio de 30 quilômetros, para a constituição de 

um Consórcio. Seria, este, Buritirana.

Como o município de Amarante do Maranhão possuirá plano de metas até 2034 

conforme Plano Nacional, e o município mencionado ainda não possui Planos de 

Gestão de Resíduos elaborados, fica inviável o aprofundamento desta p

constituição de consórcio através deste plano, mesmo porque as diretrizes devem ser 

alinhadas pela autarquia estruturada, as taxas devem ser revistas, projetos devem ser 

contratados a fim de se concluir da melhor área para disposição final 

Assim sendo, Buritirana deverá contratar seus planos e adequar

impostas pelo município de Amarante do Maranhão, pois somente desta forma a 

constituição desta articulação poderá ser executada de forma segura.
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Perspectivas para a gestão associada 

A possibilidade de constituição de um Consórcio Público Regional, na 

perspectiva de construção de uma autarquia intermunicipal é vista como a melhor 

proposição a se contemplar em um Plano, conforme diretrizes da PNRS. 

se assim a soma de capacidades, dividem-se custos com ganhos de escala, 

se capacidade gerencial para todos os municípios associados, em atuação 

de equipe capacitada. Ademais, compartilham-se instalações e concentram

resíduos de forma conveniente a uma logística integrada. 

O aporte de recursos de fontes diversas existentes e possíveis de captação será 

priorizado para municípios que integrarem articulações regionais.

Com a organização de processos decisórios conjuntos e regionais repercute

a decisão da lei federal para validade dos contratos. Apesar de conter níveis elevados 

de exigências, a proposta é promissora e repercute em grande salto de qualidade na 

capacidade de gestão dos resíduos sólidos. 

Especificamente para o município de Amarante do Maranhão, pela distancia dos 

demais municípios, não é uma tarefa fácil, uma vez que a distancia a ser percorrida 

pelas estradas existentes ultrapassam o raio de 30 quilômetros, para a constituição de 

Consórcio. Seria, este, Buritirana. 

Como o município de Amarante do Maranhão possuirá plano de metas até 2034 

conforme Plano Nacional, e o município mencionado ainda não possui Planos de 

Gestão de Resíduos elaborados, fica inviável o aprofundamento desta p

constituição de consórcio através deste plano, mesmo porque as diretrizes devem ser 

alinhadas pela autarquia estruturada, as taxas devem ser revistas, projetos devem ser 

contratados a fim de se concluir da melhor área para disposição final 

Assim sendo, Buritirana deverá contratar seus planos e adequar

impostas pelo município de Amarante do Maranhão, pois somente desta forma a 

constituição desta articulação poderá ser executada de forma segura.
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A possibilidade de constituição de um Consórcio Público Regional, na 

perspectiva de construção de uma autarquia intermunicipal é vista como a melhor 

em um Plano, conforme diretrizes da PNRS.  

se custos com ganhos de escala, 

se capacidade gerencial para todos os municípios associados, em atuação 

alações e concentram-se 

O aporte de recursos de fontes diversas existentes e possíveis de captação será 

priorizado para municípios que integrarem articulações regionais. 

s decisórios conjuntos e regionais repercute-se 

a decisão da lei federal para validade dos contratos. Apesar de conter níveis elevados 

de exigências, a proposta é promissora e repercute em grande salto de qualidade na 

Especificamente para o município de Amarante do Maranhão, pela distancia dos 

demais municípios, não é uma tarefa fácil, uma vez que a distancia a ser percorrida 

pelas estradas existentes ultrapassam o raio de 30 quilômetros, para a constituição de 

Como o município de Amarante do Maranhão possuirá plano de metas até 2034 

conforme Plano Nacional, e o município mencionado ainda não possui Planos de 

Gestão de Resíduos elaborados, fica inviável o aprofundamento desta possibilidade de 

constituição de consórcio através deste plano, mesmo porque as diretrizes devem ser 

alinhadas pela autarquia estruturada, as taxas devem ser revistas, projetos devem ser 

contratados a fim de se concluir da melhor área para disposição final de resíduos. 

Assim sendo, Buritirana deverá contratar seus planos e adequar-se às metas 

impostas pelo município de Amarante do Maranhão, pois somente desta forma a 

constituição desta articulação poderá ser executada de forma segura. 
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5.3 Definição das respons

 

5.3.1 Distinção entre Serviços de interesse público propriamente dito e de 

econômicos de interesse geral

 

A estrutura do sistema de limpeza urbana do Município de Amarante do 

Maranhão está consolidada num regime público de prestaç

resíduos sólidos. 

Os serviços prestados à população são tidos como públicos quando há a 

intervenção do Estado, no setor, a fim de garantir, minimamente, a prestação dos 

serviços para toda a população, universalizando e garantindo a s

é o exemplo da estrutura para gestão de resíduos.

No caso dos serviços econômicos de interesse geral, há a preponderância da 

atuação dos geradores uma vez que detém responsabilidade pelo gerenciamento dos 

serviços de resíduos sólidos,

como um todo. Nesses casos, pode

especializadas para a realização dos serviços, sob pleno regime de competição. No 

caso dos resíduos industriais, da saúde e o

internalizados pelo setor público, nos casos em que são potencialmente prejudiciais à 

saúde e ao meio ambiente, e não são remunerados de maneira divisível pelo setor 

privado. 

De qualquer maneira, os serviços devem ser encarad

poder público, como sendo aqueles de interesse público identificados pelo regime 

público e aqueles de interesse geral, identificados sob o regime privado.

 

5.3.2 Responsabilidades do Setor Público

Para fins de entendimento, são consid

responsabilidades do setor público os gerados pela atividade humana, dentro da área 

urbana do Município, dentro dos domicílios e pelas atividades do setor público.

São considerados semelhantes os resíduos gerados pelas atividade

nas indústrias, comércios e estabelecimentos de prestação de serviços, desde que não 
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Definição das responsabilidades públicas e privadas

Distinção entre Serviços de interesse público propriamente dito e de 

econômicos de interesse geral 

A estrutura do sistema de limpeza urbana do Município de Amarante do 

Maranhão está consolidada num regime público de prestaç

Os serviços prestados à população são tidos como públicos quando há a 

intervenção do Estado, no setor, a fim de garantir, minimamente, a prestação dos 

serviços para toda a população, universalizando e garantindo a s

é o exemplo da estrutura para gestão de resíduos. 

No caso dos serviços econômicos de interesse geral, há a preponderância da 

atuação dos geradores uma vez que detém responsabilidade pelo gerenciamento dos 

serviços de resíduos sólidos, que causam impacto à população e ao meio ambiente 

como um todo. Nesses casos, pode-se, inclusive, haver a contratação de empresas 

especializadas para a realização dos serviços, sob pleno regime de competição. No 

caso dos resíduos industriais, da saúde e outros. Esses serviços hoje são 

internalizados pelo setor público, nos casos em que são potencialmente prejudiciais à 

saúde e ao meio ambiente, e não são remunerados de maneira divisível pelo setor 

De qualquer maneira, os serviços devem ser encarados de maneira distinta pelo 

poder público, como sendo aqueles de interesse público identificados pelo regime 

público e aqueles de interesse geral, identificados sob o regime privado.

Responsabilidades do Setor Público 

Para fins de entendimento, são considerados resíduos sólidos sob 

responsabilidades do setor público os gerados pela atividade humana, dentro da área 

urbana do Município, dentro dos domicílios e pelas atividades do setor público.

São considerados semelhantes os resíduos gerados pelas atividade

nas indústrias, comércios e estabelecimentos de prestação de serviços, desde que não 
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abilidades públicas e privadas 

Distinção entre Serviços de interesse público propriamente dito e de 

A estrutura do sistema de limpeza urbana do Município de Amarante do 

Maranhão está consolidada num regime público de prestação de serviços para os 

Os serviços prestados à população são tidos como públicos quando há a 

intervenção do Estado, no setor, a fim de garantir, minimamente, a prestação dos 

serviços para toda a população, universalizando e garantindo a sua continuidade, como 

No caso dos serviços econômicos de interesse geral, há a preponderância da 

atuação dos geradores uma vez que detém responsabilidade pelo gerenciamento dos 

que causam impacto à população e ao meio ambiente 

se, inclusive, haver a contratação de empresas 

especializadas para a realização dos serviços, sob pleno regime de competição. No 

utros. Esses serviços hoje são 

internalizados pelo setor público, nos casos em que são potencialmente prejudiciais à 

saúde e ao meio ambiente, e não são remunerados de maneira divisível pelo setor 

os de maneira distinta pelo 

poder público, como sendo aqueles de interesse público identificados pelo regime 

público e aqueles de interesse geral, identificados sob o regime privado. 

erados resíduos sólidos sob 

responsabilidades do setor público os gerados pela atividade humana, dentro da área 

urbana do Município, dentro dos domicílios e pelas atividades do setor público. 

São considerados semelhantes os resíduos gerados pelas atividades humanas 

nas indústrias, comércios e estabelecimentos de prestação de serviços, desde que não 
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oriundos do processo produtivo e que não ultrapassem o volume diário de 200 litros.

São responsabilidades do setor público o planejamento, a projeção, a 

implantação e a execução, ou operação, dos empreendimentos, programas ou serviços 

de: 

• Coleta dos resíduos sob responsabilidade do setor público;

• Aterro sanitário dos resíduos sólidos, considerados rejeitos, de 

responsabilidade do poder público;

• Unidade de composta

responsabilidade do setor público;

• Pontos de entrega voluntária e/ou ecopontos, conforme proposições;

• Picador de galhos e massa verde oriundos dos sistemas de limpeza 

pública diversos;

• Remediação dos passivos ambientai

disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares e seu devido 

monitoramento;

• Serviços relacionados à limpeza urbana, a saber: poda de galhos, 

jardinagem, capina e roçada da área sob responsabilidade do setor 

público. Raspa

logradouros; 

• Programa de coleta seletiva, tendo em vista que o acesso a recursos da 

União será priorizado para municípios que implantarem a coleta seletiva 

com a participação de cooperativas ou outr

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda; 

• Programa de educação ambiental;

• Coleta, transporte e reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil e 

demolição, oriundos das a

geradores.

• Central de triagem de resíduos sólidos domiciliares, e semelhantes, 

recicláveis;

• Estação de transbordo de resíduos sólidos, considerados rejeitos, quando 

da opção por terceirização da destinação final do
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oriundos do processo produtivo e que não ultrapassem o volume diário de 200 litros.

São responsabilidades do setor público o planejamento, a projeção, a 

ção e a execução, ou operação, dos empreendimentos, programas ou serviços 

Coleta dos resíduos sob responsabilidade do setor público;

Aterro sanitário dos resíduos sólidos, considerados rejeitos, de 

responsabilidade do poder público; 

Unidade de compostagem de resíduos sólidos orgânicos sob 

responsabilidade do setor público; 

Pontos de entrega voluntária e/ou ecopontos, conforme proposições;

Picador de galhos e massa verde oriundos dos sistemas de limpeza 

pública diversos; 

Remediação dos passivos ambientais das áreas degradadas pela 

disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares e seu devido 

monitoramento; 

Serviços relacionados à limpeza urbana, a saber: poda de galhos, 

jardinagem, capina e roçada da área sob responsabilidade do setor 

público. Raspagem de meios fios, limpeza de boca de lobo e varrição de 

logradouros;  

Programa de coleta seletiva, tendo em vista que o acesso a recursos da 

União será priorizado para municípios que implantarem a coleta seletiva 

com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda;  

Programa de educação ambiental; 

Coleta, transporte e reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil e 

demolição, oriundos das atividades e obras públicas e dos pequenos 

geradores. 

Central de triagem de resíduos sólidos domiciliares, e semelhantes, 

recicláveis; 

Estação de transbordo de resíduos sólidos, considerados rejeitos, quando 

da opção por terceirização da destinação final do
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oriundos do processo produtivo e que não ultrapassem o volume diário de 200 litros. 

São responsabilidades do setor público o planejamento, a projeção, a 

ção e a execução, ou operação, dos empreendimentos, programas ou serviços 

Coleta dos resíduos sob responsabilidade do setor público; 

Aterro sanitário dos resíduos sólidos, considerados rejeitos, de 

gem de resíduos sólidos orgânicos sob 

Pontos de entrega voluntária e/ou ecopontos, conforme proposições; 

Picador de galhos e massa verde oriundos dos sistemas de limpeza 

s das áreas degradadas pela 

disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares e seu devido 

Serviços relacionados à limpeza urbana, a saber: poda de galhos, 

jardinagem, capina e roçada da área sob responsabilidade do setor 

gem de meios fios, limpeza de boca de lobo e varrição de 

Programa de coleta seletiva, tendo em vista que o acesso a recursos da 

União será priorizado para municípios que implantarem a coleta seletiva 

as formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

Coleta, transporte e reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil e 

tividades e obras públicas e dos pequenos 

Central de triagem de resíduos sólidos domiciliares, e semelhantes, 

Estação de transbordo de resíduos sólidos, considerados rejeitos, quando 

da opção por terceirização da destinação final dos mesmos. 
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São responsabilidades do setor público o planejamento, e a implantação de:

• Departamento denominado diretoria de resíduos sólidos;

• Agência reguladora dos sistemas de limpeza pública, manejo de resíduos 

sólidos e dos geradores com responsabilidade

conforme Lei 12.305/2010.

Para o cumprimento dos objetivos de promoção da integração social e 

econômica dos catadores de resíduos recicláveis, o poder público poderá conceder a 

operação dos serviços de Coleta Seletiva e Central de Tria

associações ou outras formas de organizações desses trabalhadores, desde que se 

privilegiem, nessa sequência, as organizações mais abrangentes e já consolidadas.

Vale lembrar que o poder público poderá assumir, por termos de compromi

ou acordos setoriais, responsabilidades de execução de etapas dos serviços 

econômicos de interesse geral, conforme art. 7º do inciso III, do parágrafo 33º da Lei 

12.305/2010, desde que se justifique a racionalidade logística e econômica da 

intervenção. Sempre que o poder público assumir tais responsabilidades, deverá prever 

sistema de remuneração justa pelo ônus da responsabilidade.

À priori, são passíveis de incorporação pelo setor público, desde que 

devidamente remuneradas, das responsabilidades priv

projeção, a implantação e a execução, ou operação, dos empreendimentos, programas 

ou serviços de: 

• Coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos provenientes dos serviços da saúde;

• Coleta, acondicionamento, transporte e reciclagem dos resíduos sólidos 

das atividades de construção civil e demolição.

Além das responsabilidades acima, é intrínseco ao setor público as 

responsabilidades por cumprimentos das metas estabelecidas nesse instrumento 

revisões e atualizações do mesmo.

 

5.3.3  As Responsabilidades do Setor Privado

São responsabilidades do setor privado a: 

• A elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, pelos 

geradores abrangidos pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, em s
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São responsabilidades do setor público o planejamento, e a implantação de:

Departamento denominado diretoria de resíduos sólidos;

Agência reguladora dos sistemas de limpeza pública, manejo de resíduos 

sólidos e dos geradores com responsabilidade

conforme Lei 12.305/2010. 

Para o cumprimento dos objetivos de promoção da integração social e 

econômica dos catadores de resíduos recicláveis, o poder público poderá conceder a 

operação dos serviços de Coleta Seletiva e Central de Tria

associações ou outras formas de organizações desses trabalhadores, desde que se 

privilegiem, nessa sequência, as organizações mais abrangentes e já consolidadas.

Vale lembrar que o poder público poderá assumir, por termos de compromi

ou acordos setoriais, responsabilidades de execução de etapas dos serviços 

econômicos de interesse geral, conforme art. 7º do inciso III, do parágrafo 33º da Lei 

12.305/2010, desde que se justifique a racionalidade logística e econômica da 

. Sempre que o poder público assumir tais responsabilidades, deverá prever 

sistema de remuneração justa pelo ônus da responsabilidade. 

À priori, são passíveis de incorporação pelo setor público, desde que 

devidamente remuneradas, das responsabilidades privadas pelo planejamento, a 

projeção, a implantação e a execução, ou operação, dos empreendimentos, programas 

Coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos provenientes dos serviços da saúde;

acondicionamento, transporte e reciclagem dos resíduos sólidos 

das atividades de construção civil e demolição. 

Além das responsabilidades acima, é intrínseco ao setor público as 

responsabilidades por cumprimentos das metas estabelecidas nesse instrumento 

revisões e atualizações do mesmo. 

As Responsabilidades do Setor Privado 

São responsabilidades do setor privado a:  

A elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, pelos 

geradores abrangidos pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, em s
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São responsabilidades do setor público o planejamento, e a implantação de: 

Departamento denominado diretoria de resíduos sólidos; 

Agência reguladora dos sistemas de limpeza pública, manejo de resíduos 

sólidos e dos geradores com responsabilidades sob seus resíduos, 

Para o cumprimento dos objetivos de promoção da integração social e 

econômica dos catadores de resíduos recicláveis, o poder público poderá conceder a 

operação dos serviços de Coleta Seletiva e Central de Triagem para cooperativas, 

associações ou outras formas de organizações desses trabalhadores, desde que se 

privilegiem, nessa sequência, as organizações mais abrangentes e já consolidadas. 

Vale lembrar que o poder público poderá assumir, por termos de compromissos 

ou acordos setoriais, responsabilidades de execução de etapas dos serviços 

econômicos de interesse geral, conforme art. 7º do inciso III, do parágrafo 33º da Lei 

12.305/2010, desde que se justifique a racionalidade logística e econômica da 

. Sempre que o poder público assumir tais responsabilidades, deverá prever 

 

À priori, são passíveis de incorporação pelo setor público, desde que 

adas pelo planejamento, a 

projeção, a implantação e a execução, ou operação, dos empreendimentos, programas 

Coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos provenientes dos serviços da saúde; 

acondicionamento, transporte e reciclagem dos resíduos sólidos 

Além das responsabilidades acima, é intrínseco ao setor público as 

responsabilidades por cumprimentos das metas estabelecidas nesse instrumento e as 

A elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, pelos 

geradores abrangidos pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, em seu 



Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
PMGIRS – Amarante do Maranhão

 

art. 20º, com o conteúdo mínimo abrangido pelo artigo 21º;

• Acordos setoriais, conforme art. 3º da Lei 12.305/2010;

• Responsabilidades pelo ciclo de vida dos produtos, conforme art. 31º da 

Lei 12.305/2.010; e,

• Estruturação e implementação da Logística Rev

Lei 12.305/2.010.

 

5.3.4 As Responsabilidades da Sociedade Civil

É responsabilidade do setor civil a participação em programas de coleta seletiva, 

recuperação de resíduos, reutilização, reciclagem e logística reversa.

O setor civil pos

dos produtos, devendo executar, de maneira adequada, a gestão dos resíduos, como 

triagem, reutilização e reciclagem, dentro dos domicílios ou nas atividades humanas 

em geral. 

 

5.3.5 Distinção de Pequen

Pequeno gerador de resíduos de estabelecimentos comerciais é o 

estabelecimento que gera até 120 litros de resíduos por dia. Grande gerador é o 

estabelecimento que gera um volume de resíduos superior a esse limite. 

Analogamente, peque

gera até 1.000kg ou 50 sacos de 30 litros por dia, enquanto grande gerador de entulho 

é aquele que gera um volume diário de resíduos acima disso. Ou ainda, em áreas 

novas edificadas, o limite

 Geralmente, o limite estabelecido na definição de pequenos e grandes 

geradores de resíduos deve corresponder à quantidade média de resíduos gerados 

diariamente em uma residência particular com cinco moradore

limpeza urbana, é importante que sejam criados os subgrupos de "pequenos" e 

"grandes" geradores, uma vez que a coleta dos resíduos dos grandes geradores pode 

ser tarifada e, portanto, se transformar em fonte de receita adicional para sust

econômica do sistema.

É importante identificar o grande gerador para que este tenha seus resíduos 

coletados e transportados por empresa particular credenciada pela prefeitura. Esta 
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art. 20º, com o conteúdo mínimo abrangido pelo artigo 21º;

Acordos setoriais, conforme art. 3º da Lei 12.305/2010;

Responsabilidades pelo ciclo de vida dos produtos, conforme art. 31º da 

Lei 12.305/2.010; e, 

Estruturação e implementação da Logística Reversa, conforme art. 33º da 

Lei 12.305/2.010. 

As Responsabilidades da Sociedade Civil 

É responsabilidade do setor civil a participação em programas de coleta seletiva, 

recuperação de resíduos, reutilização, reciclagem e logística reversa.

O setor civil possui também responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, devendo executar, de maneira adequada, a gestão dos resíduos, como 

triagem, reutilização e reciclagem, dentro dos domicílios ou nas atividades humanas 

Distinção de Pequenos e Grandes Geradores 

Pequeno gerador de resíduos de estabelecimentos comerciais é o 

estabelecimento que gera até 120 litros de resíduos por dia. Grande gerador é o 

estabelecimento que gera um volume de resíduos superior a esse limite. 

Analogamente, pequeno gerador de entulho de obras é a pessoa física ou jurídica que 

gera até 1.000kg ou 50 sacos de 30 litros por dia, enquanto grande gerador de entulho 

é aquele que gera um volume diário de resíduos acima disso. Ou ainda, em áreas 

novas edificadas, o limite estabelecido é de 300 kg/m2 de área edificada.

Geralmente, o limite estabelecido na definição de pequenos e grandes 

geradores de resíduos deve corresponder à quantidade média de resíduos gerados 

diariamente em uma residência particular com cinco moradore

limpeza urbana, é importante que sejam criados os subgrupos de "pequenos" e 

"grandes" geradores, uma vez que a coleta dos resíduos dos grandes geradores pode 

ser tarifada e, portanto, se transformar em fonte de receita adicional para sust

econômica do sistema. 

É importante identificar o grande gerador para que este tenha seus resíduos 

coletados e transportados por empresa particular credenciada pela prefeitura. Esta 
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art. 20º, com o conteúdo mínimo abrangido pelo artigo 21º; 

Acordos setoriais, conforme art. 3º da Lei 12.305/2010; 

Responsabilidades pelo ciclo de vida dos produtos, conforme art. 31º da 

ersa, conforme art. 33º da 

É responsabilidade do setor civil a participação em programas de coleta seletiva, 

recuperação de resíduos, reutilização, reciclagem e logística reversa. 

sui também responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, devendo executar, de maneira adequada, a gestão dos resíduos, como 

triagem, reutilização e reciclagem, dentro dos domicílios ou nas atividades humanas 

Pequeno gerador de resíduos de estabelecimentos comerciais é o 

estabelecimento que gera até 120 litros de resíduos por dia. Grande gerador é o 

estabelecimento que gera um volume de resíduos superior a esse limite. 

no gerador de entulho de obras é a pessoa física ou jurídica que 

gera até 1.000kg ou 50 sacos de 30 litros por dia, enquanto grande gerador de entulho 

é aquele que gera um volume diário de resíduos acima disso. Ou ainda, em áreas 

/m2 de área edificada. 

Geralmente, o limite estabelecido na definição de pequenos e grandes 

geradores de resíduos deve corresponder à quantidade média de resíduos gerados 

diariamente em uma residência particular com cinco moradores. Num sistema de 

limpeza urbana, é importante que sejam criados os subgrupos de "pequenos" e 

"grandes" geradores, uma vez que a coleta dos resíduos dos grandes geradores pode 

ser tarifada e, portanto, se transformar em fonte de receita adicional para sustentação 

É importante identificar o grande gerador para que este tenha seus resíduos 

coletados e transportados por empresa particular credenciada pela prefeitura. Esta 
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prática diminui o custo da coleta para o Município em cerca de 10 a

 

5.3.6 Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos, como coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação

As etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos foram detalhadas em seus 

respectivos itens, assim como as reg

intuito de orientar sobre as regras para cada uma delas, foi elaborado uma tabela 

abaixo que contém normas inerentes a essas etapas:
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e da outras 

providências.
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prática diminui o custo da coleta para o Município em cerca de 10 a

Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos, como coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação

As etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos foram detalhadas em seus 

respectivos itens, assim como as regras e proposições para cada uma dessas. Com o 

intuito de orientar sobre as regras para cada uma delas, foi elaborado uma tabela 

abaixo que contém normas inerentes a essas etapas: 

NBR 13463/95 - Coleta de Resíduos Sólidos 

NBR 12810/93 - Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde

NBR 12980/93 - Coleta, Varrição e Acondicionamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos 

NBR 7500/11 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos 

NBR 7501/03 - Transporte terrestre de produtos perigosos 

Terminologia 

NBR 13221/07 - Transporte terrestre de resíduos

NBR 7501/03 – Transporte terrestre de produtos perigosos 

Terminologia 

NBR 15112/04 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

Áreas de transbordo e triagens, diretrizes para projeto,

NBR 13894/97 - Tratamento do solo (landfarming) 

NBR 14283/99 - Resíduos em solo - determinação da biodegradação 

através do método respirométrico 

NBR 10157/87 - Aterro de resíduos perigosos - Critérios para projeto, 

construção e operação 

NBR 15113/04 - Resíduos da construção civil e resíduos inertes 

Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação

NBR 13741/96 - Destinação de bifenilas policloradas 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 – Dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e da outras 

providências. 
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prática diminui o custo da coleta para o Município em cerca de 10 a 20%. 

Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos, como coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

As etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos foram detalhadas em seus 

ras e proposições para cada uma dessas. Com o 

intuito de orientar sobre as regras para cada uma delas, foi elaborado uma tabela 

Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde 

Coleta, Varrição e Acondicionamento de Resíduos 

Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

Transporte terrestre de produtos perigosos - 

 

Transporte terrestre de produtos perigosos 

Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - 

Áreas de transbordo e triagens, diretrizes para projeto, 

Tratamento do solo (landfarming) - procedimento 

determinação da biodegradação 

Critérios para projeto, 

Resíduos da construção civil e resíduos inertes - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação 

Destinação de bifenilas policloradas - procedimento 

Dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e da outras 
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RESOLU

de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas 

no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 

ambientalmente adequado, e dá outras providências.

RESOLU

ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 307/2002 

procedimentos para a gestão do

ANVISA RESOLUÇÃO ANVISA RDC 306/04 

técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde.

CNEN CNEN 

ANTT Resolução Nº 420/2004 

Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos

Tabela 18 Normas para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 
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RESOLUÇÃO CONAMA n° 401/2008 - Estabelece os limites máximos 

de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas 

no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 

ambientalmente adequado, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 416/2009 - Dispõe sobre a prevenção à degradação 

ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

RESOLUÇÃO ANVISA RDC 306/04 – Dispõe sobre o regulamento 

técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde.

CNEN – NE 6.05/98 – Gerência dos rejeitos radioativos.

Resolução Nº 420/2004 - Aprova as Instruções Complementares ao 

Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos

Normas para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos 
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Estabelece os limites máximos 

de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas 

no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 

ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a prevenção à degradação 

ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências. 

Estabelece diretrizes, critérios e 

s resíduos da construção civil. 

Dispõe sobre o regulamento 

técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. 

Gerência dos rejeitos radioativos. 

ova as Instruções Complementares ao 

Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos 

Normas para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 
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