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3.4 PROGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE
RESÍDUOS SÓLIDOS E DE LIMPEZA URBANA

MANEJO

DE

3.4.1 PROJEÇÃO POPULACIONAL E DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
O crescimento populacional é essencial para os estudos de prognóstico, uma vez que
está relacionado a fatores como crescimento econômico e ambiente urbano. Foram
separados períodos de planejamento de curto, médio e longo prazo. O quadro a seguir
determina a duração desses períodos.
Quadro 1. Definição dos períodos de planejamento
Prazo
Período
Ano
Curto
De 1 a 4 anos
2015 a 2018
Médio
De 5 a 8 anos
2019 a 2022
Longo
De 9 a 20 anos
2023 a 2034
Fonte: REÚSA (2015)

Concomitantemente a estes períodos de planejamento, será considerado o planejamento
de metas do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo (PERS, 2014), que
contempla o período entre 2015 e 2025. Para determinar a projeção populacional do
município de Atibaia, foi utilizado o método do IBGE1 de tendência de crescimento
demográfico, adotado para estimar a população dos municípios.
O método tem como princípio fundamental a subdivisão de uma área maior, cuja
estimativa já se conhece, em n áreas menores, de tal forma que seja assegurada ao final
das estimativas das áreas menores a reprodução da estimativa, previamente conhecida,
da área maior através da soma das estimativas das áreas menores (Madeira e Simões,
1972).
No intuito de efetivar tal metodologia, utilizou-se os dados fornecidos pela Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). A projeção populacional da SEADE está
próxima à calculada pelo método do IBGE e foi escolhida pelo fato de gerar
compatibilidade com outros estudos municipais que se utilizaram da mesma base de
dados.
Os quadros seguintes mostram as equações utilizadas no método do IBGE, assim como a
estimativa do crescimento populacional de Atibaia entre os anos de 2014 e 2034, período
que abrange o horizonte de 20 anos proposto para este plano.
Quadro 2. Equações para o cálculo dos coeficientes

 =

 
 

−  
−  

 =  

−  ∗  
Fonte: IBGE (2013)

1

Metodologia disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Projecao_da_Populacao
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Quadro 3. Equação utilizada para estimativa da população de municípios acima de 100.000 habitantes

 =  ∗  + 
Fonte: IBGE (2013)2

Quadro 4. Variáveis das equações
Pi(t)
População da i-ésima parte da UF (município)
P(t)

População da maior parte da UF (Estado SP)

ai

Coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área menor
i em relação ao incremento da população da área maior

bi

Coeficiente linear de correção

t0

Censo Demográfico 2000 deslocado para 1º de Julho

t1

Censo Demográfico 2010 deslocado para 1º de Julho

t

Tempo qualquer para estimativa populacional
Fonte: IBGE (2013)

Longo

Médio

Curto

Prazo

Quadro 5. Estimativa da População do município de Atibaia através dos dados da SEADE3
Projeção
Ano

População

2014

132.017

2015

133.099

2016

134.158

2017

135.192

2018

136.194

2019

137.163

2020

138.099

2021

138.994

2022

139.846

2023

140.662

2024

141.439

2025

142.177

2026

142.871

2027

143.519

2028

144.125

2029

144.689

2030

145.209

2031

146.840

2032

147.669

2033

148.498

2034
149.327
Fonte: SEADE (2014)

2
3

Dados populacionais de P(t): http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao
Informações dos Municípios Paulistas – IMP: https://www.seade.gov.br/produtos/projpop
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Quadro 6. Coeficientes utilizados para projeção
Ano
População São Paulo (UF)
2000

37.032.403

População Atibaia-SP
111.033

2014

44.035.304

132.017
Fonte: IBGE/SEADE (2000-2014)

Segundo Campos (2012), existem hipóteses sobre a evolução da geração per capita de
resíduos sólidos no Brasil, algumas favoráveis à redução e outras ao aumento.
Algumas hipóteses que podem estar contribuindo em maior ou menor escala com o
aumento da geração per capita dos resíduos sólidos:
 Aumento do emprego e elevação da massa salarial;
 Políticas de enfrentamento da pobreza;
 Redução do número de pessoas por domicílio e da composição familiar;
 Maior participação da mulher no mercado de trabalho;
 Maior facilidade na obtenção de crédito para o consumo;
 Não cobrança pelos serviços de coleta e manejo dos resíduos sólidos aos
munícipes;
 Estímulo frenético ao consumo pelos veículos de comunicação;
 Uso indiscriminado de produtos descartáveis.
Outros fatores já indicam a suposta redução da quantidade de resíduos sólidos gerados,
respectivamente:










A aplicação dos princípios da logística reversa e da responsabilidade
compartilhada, instituídas pela PNRS (prevenção no processo de produção de
bens, no design dos produtos, novo comportamento dos consumidores);
Implantação de instrumentos econômicos para a indústria, o município e o
cidadão;
Incentivo para a implantação da compostagem;
Aumento do número de geladeiras com redução dos resíduos orgânicos;
Aplicação dos princípios e programas de educação ambiental em escolas;
Campanhas de mobilização da sociedade para o consumo consciente;
Cobrança pelos serviços de coleta de forma proporcional aos resíduos gerados;
Uso de produtos com embalagens retornáveis;
Aplicação dos princípios da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública).

Para a análise da geração de resíduos sólidos, as projeções foram embasadas
prioritariamente nos seguintes aspectos:
•
•
•

Projeção populacional calculada através de dados SEADE e Metodologia IBGE;
Geração atual de resíduos indicados no diagnóstico;
Índices de evolução da geração per capita do Panorama dos Resíduos Sólidos no
Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais - ABRELPE.
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3.4.1.1 Projeção dos resíduos sólidos urbanos - RSU
Inicialmente foi considerado como ponto de partida, a população estimada pelo IBGE em
2014 de 132.017 habitantes e a coleta per capita de 0,888 kg/hab.dia4 para o município
de Atibaia.
Paralelamente foram analisados os índices publicados para a geração de RSU,
compostos pelos resíduos sólidos domiciliares e os provenientes da limpeza urbana, do
Estado de São Paulo em 2011 e 2012, do Panorama da ABRELPE - Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, e calculada uma média
de crescimento per capita desse índice.
Quadro 7. Índices anuais de coleta per capita de RSU do estado de São Paulo
Ano
Coleta per capita RSU (kg/hab.dia)
Períodos analisados
2010-2011
2011
1,385
2012

2011-2012

1,393

Fonte: ABRELPE (2012)

O método de análise adotado foi o crescimento percentual anual médio no período
analisado pela ABRELPE, ou seja, será considerado a taxa de crescimento per capita na
faixa de 0,58% ao ano. Assim, foi possível projetar a geração no município de Atibaia,
considerando o aumento populacional e o aumento per capita de RSU.

Longo

Médio

Curto

Prazo

Quadro 8. Projeção da geração de resíduos sólidos urbanos

4

Coleta per capita RSU
(kg/hab.dia)

Coleta total de RSU
(ton/dia)
117,231

133.099

0,888
0,893

118,878

2016

134.158

0,898

120,518

2017

135.192

0,904

122,151

2018

136.194

0,909

123,771

2019

137.163

0,914

125,374

2020

138.099

0,919

126,962

2021

138.994

0,925

128,525

2022

139.846

0,930

130,064

2023

140.662

0,935

131,581

2024

141.439

0,941

133,076

2025

142.177

0,946

134,546

2026

142.871

0,952

135,986

2027

143.519

0,957

137,396

2028

144.125

0,963

138,776

2029

144.689

0,968

140,127

Ano

População

2014

132.017

2015

Dado atualizado em relação ao diagnóstico.
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2030

145.209

0,974

141,447

2031

146.840

0,980

143,865

2032

147.669

0,985

145,516

2033
2034

148.498
149.327

0,991

147,182

0,997

148,862
Fonte: REÚSA (2015)

Figura 1. Projeção da geração de resíduos sólidos urbanos
160

1,02

140

1
0,98

120

0,96

100

0,94
80
0,92
60

0,9

40

0,88

20

0,86

0

0,84

Coleta total de RSU (ton/dia)

Coleta per capita RSU (kg/hab.dia)

Fonte: REÚSA (2015)

No Anexo I – Plantas 01/03 e 02/03 – Prognóstico para os Programas de Coleta
Seletiva e Domiciliar, são demonstrados em forma de mancha as áreas que deverão ser
abrangidas, até 2019 e a partir de 2019, respectivamente.
3.4.1.2 Projeção dos resíduos de serviços públicos de saneamento básico
Para a projeção de resíduos gerados pelos serviços públicos de saneamento básico,
considerou-se que a população está em um estágio consolidado de geração per capita,
ou seja, cada pessoa não aumentará o número de resíduos gerados ao longo do tempo.
Assim, diferentemente das demais projeções, não foi considerado um fator de variação
anual per capita, apenas a projeção da população como fator preponderante.
Com relação aos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, os resíduos
oriundos das ETEs Estoril, Cerejeiras e Jardim das Palmeiras representam a maior
parcela do potencial de geração desses resíduos, abrangendo os resíduos de
gradeamento, areia da caixa separadora e lodo de esgotos.
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Na operação de uma ETE é necessário que todo o lodo gerado seja tratado, conforme
parâmetros da resolução CONAMA 430/2011 e 357/2005, antes de sua disposição final,
tornando-se proibido o lançamento deste resíduo sem tratamento em corpos d’água, já
que o decreto estadual de nº 8468/76 que regulamenta a lei 997/76 preconiza em seu
artigo 57, inciso VIII que “Para efeito de obtenção de licença prévia, de instalação e
operação, consideram-se fontes de poluição: serviços de coleta, armazenamento,
transporte e disposição final de lodos ou materiais retidos em unidades de tratamento de
água, esgotos ou de resíduos industriais”
Segundo a NBR 10.004/2004, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água
são definidos como resíduos sólidos, portanto, devem ser tratados e dispostos dentro dos
critérios nela definidos. A resolução nº 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA, 2005) determina as condições que devem ser cumpridas para o lançamento
de efluentes de qualquer fonte poluidora, direta ou indiretamente nos corpos d’água. Tais
condições impedem o lançamento, sem prévio tratamento, do lodo produzido nas ETAs,
devido à grande concentração de sólidos sedimentáveis presentes neste resíduo.
Portanto esta legislação exige maiores cuidados com a disposição do lodo de tratamento
do processo de potabilização da água.
Os demais resíduos oriundos da limpeza de bueiros e bocas de lobo já são encaminhados
para o aterro sanitário e são inseridos dentro das projeções de resíduos sólidos urbanos.
Com a projeção da população e os dados do diagnóstico, foi possível prever a geração
dos resíduos de ETE e ETA. As estimativas são demonstradas a seguir.

Longo

Médio

Curto

Prazo

Quadro 9. Projeção dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico
ETA
ETE
Ano

População

2014

ton/dia

ton/dia

2015

132.017
133.099

3,693
3,723

0,006
0,006

2016

134.158

3,753

0,006

2017

135.192

3,781

0,006

2018

136.194

3,810

0,007

2019

137.163

3,837

0,007

2020

138.099

3,863

0,007

2021

138.994

3,888

0,007

2022

139.846

3,912

0,007

2023

140.662

3,934

0,007

2024

141.439

3,956

0,007

2025

142.177

3,977

0,007

2026

142.871

3,996

0,007

2027

143.519

4,014

0,007

2028

144.125

4,031

0,007

2029

144.689

4,047

0,007

2030

145.209

4,062

0,007
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2031

146.840

4,107

0,007

2032

147.669

4,130

0,007

2033

148.498

4,154

0,007

2034

149.327

4,177

0,007
Fonte: REÚSA (2015)

O resultado dessa projeção pode ser visualizado no gráfico a seguir.
Figura 2. Projeção da geração de resíduos oriundos de ETE e ETA
ETE

4,200

ETA

4,100
4,000

Ton/dia

3,900
3,800
3,700
3,600
3,500
3,400
3,300

Ano
Fonte: REÚSA (2015)

3.4.1.3 Projeção dos resíduos de serviços de saúde
Para a projeção de resíduos de serviço de saúde foi considerado o dado consolidado na
etapa de diagnóstico de 11,6 toneladas mensais para o ano de 2014, e as taxas de
crescimento entre 2012 e 2014.
Quadro 10. Índices anuais de coleta per capita de RSS no município de Atibaia
Ano
Coleta per capita RSS (kg/hab.ano)
Períodos analisados
2011-2012
2012
0,660

Variações
-

2013

0,756

2012-2013

14,5%

2014

1,052

2013-2014

39,1%

Fonte: SAAE ATIBAIA (2015)
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Como Atibaia registrou aumentos muito acentuados nos anos de 2013 e 2014, incomuns
para este tipo de resíduo, optou-se por utilizar a tendência de evolução orientada pelo
Panorama Estadual de Resíduos da ABRELPE.
O estudo consistiu na análise dos índices de 2009, 2010, 2011 e 2012 do Panorama da
ABRELPE e calculada uma média de crescimento desse período para a projeção. Cabe
ressaltar que os índices utilizados para o cálculo não consideram todo o RSS gerado e
coletado no município, mas apenas aquele que é de responsabilidade da Prefeitura,
considerando as unidades públicas de saúde e domicílios geradores nos quais são
coletados esse tipo de resíduo e para a projeção foi utilizado apenas a tendência de
crescimento dessa coleta e considerando que a geração seguirá a mesma tendência de
coleta per capita apresentada pela ABRELPE.
Quadro 11. Índices anuais de coleta per capita de RSS do estado de São Paulo
Ano
Coleta per capita RSS (kg/hab.ano)
Períodos analisados

Variações

2009

2,19

2010

2,23

2009-2010

2,010%

2011

2,31

2010-2011

3,269%

2,37

2011-2012

2,689%

2012

Fonte: ABRELPE (2013)

O método de análise adotado foi o crescimento percentual anual médio no período
analisado. O resultado foi um crescimento de 2,656% ao ano de geração per capita.
Assim, foi possível projetar a geração no município de Atibaia, considerando o
aumento populacional e o aumento per capita de resíduos de serviços de saúde na
perspectiva do panorama da ABRELPE, para um horizonte de 20 anos.

Prazo

Quadro 12. Projeção de Resíduos do Serviço de Saúde
Coleta RSS (per capita)
Ano
População
Kg/hab.ano

Curto
Médio

Ton/mês

0,756

8,228

2014

130.606
132.017

1,052

11,578

2015

133.099

1,080

11,983

2016

134.158

1,109

12,399

2017

135.192

1,139

12,826

2018

136.194

1,169

13,265

2019

137.163

1,200

13,714

2020

138.099

1,232

14,174

2021

138.994

1,264

14,645

2022

139.846

1,298

15,126

2023

140.662

1,332

15,619

2024

141.439

1,368

16,122

2025

142.177

1,404

16,636

2013

Longo

Coleta RSS (Total)
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2026

142.871

1,441

17,162

2027

143.519

1,480

17,697

2028

144.125

1,519

18,244

2029

144.689

1,559

18,802

2030

145.209

1,601

19,371

2031

146.840

1,643

20,109

2032

147.669

1,687

20,759

2033

148.498

1,732

21,430

2034

149.327

1,778

22,122
Fonte: REÚSA (2015)

O resultado dessa projeção é ilustrado no gráfico a seguir.
Figura 3. Projeção dos resíduos de serviços de saúde
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Ton/mês

20,000
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10,000
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Ano
Fonte: REÚSA (2015)

3.4.1.4 Projeção dos resíduos da construção civil
Para a projeção dos resíduos da construção civil, inicialmente foi considerado o dado do
diagnóstico de 1.912,34 ton/mês de RCC coletado em 2014. Como os dados históricos
de geração ou coleta de RCC no município nos últimos 3 anos não são consistentes, foi
analisado o crescimento da coleta per capita de 2009, 2010, 2011 e 2012 dos Panoramas
da ABRELPE.
Quadro 13. Índices anuais de coleta per capita de RCC do Sudeste
Geração RCC Sudeste
Coleta per capita RCC
Ano
(ton/dia)
(kg/hab.dia)
48.375
2011
1,18
2012

51.219

2013

61.487

Variações
ao ano
8%

1,23

4%

1,40

14%
Fonte: ABRELPE (2013)
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A seguir, demonstra-se o mesmo índice para a geração de RCC em Atibaia, no período
de janeiro à agosto de 2014.
Quadro 14. Índices de coleta per capita de RCC em Atibaia
Geração RCC Atibaia
Coleta per capita RCC
Ano
(ton/dia)
(kg/hab.dia)
2013
47,659
0,36
2014

63,745

0,48

Variações
ao ano
33%
Fonte: ABRELPE (2013)

Como pode ser notado no quadro acima, os índices de variações anuais apresentam
mudanças percentuais entre 4% e 14% para a Região Sudeste, e 33% para o município
de Atibaia entre 2013 e 2014. Assim, nota-se que não há um comportamento gradual.
Isso posto, foi considerado para o município de Atibaia que para a projeção de 20 anos, é
mais razoável que se utilize o melhor cenário da região Sudeste. Portanto, para o
horizonte de 20 anos, foi considerado o aumento da geração per capita em 4% ao ano.
Além disso, segundo publicação do CREA sobre gestão de resíduos da construção civil,
há uma estimativa da composição gravimétrica de acordo com as quatro classes da
Resolução CONAMA 307/02:
• Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais
como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de
outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações:
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento,
etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.
• Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como:
plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso.
• Classe C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou
recuperação.
• Classe D – são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais
como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à
saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas,
instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que
contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.
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Para a projeção, foram estimados os índices de composição gravimétrica, equiparados ao
estudo divulgado pelo material intitulado: “Guia profissional para uma gestão correta dos
resíduos da construção” do CREA. Assim, adotaram-se as seguintes porcentagens:
Figura 4. Composição média dos RCC

Fonte: CREA-SP (2005)

Aplicando essa porcentagem para os resíduos da construção civil de Atibaia, obtêm-se a
seguinte proporção estimada para cada classe de resíduos:

Longo

Médio

Curto

Prazo

Quadro 15. Projeção de Resíduos da Construção Civil
Geração per
RCC
Projeção da capita de RCC
Ano
população
Kg/hab.dia
ton/dia

Classe
A

Classe
B

Classe
C

Classe
D

ton/dia

ton/dia

ton/dia

ton/dia

2013

130.606

0,365

47,659

38,127

6,672

1,430

1,430

2014

132.017

0,483

63,745

50,996

8,924

1,912

1,912

2015

133.099

0,502

66,838

53,470

9,357

2,005

2,005

2016

134.158

0,522

70,064

56,051

9,809

2,102

2,102

2017

135.192

0,543

73,428

58,743

10,280

2,203

2,203

2018

136.194

0,565

76,932

61,545

10,770

2,308

2,308

2019

137.163

0,587

80,578

64,463

11,281

2,417

2,417

2020

138.099

0,611

84,373

67,498

11,812

2,531

2,531

2021

138.994

0,635

88,316

70,653

12,364

2,649

2,649

2022

139.846

0,661

92,413

73,930

12,938

2,772

2,772

2023

140.662

0,687

96,670

77,336

13,534

2,900

2,900

2024

141.439

0,715

101,092

80,874

14,153

3,033

3,033

2025

142.177

0,743

105,684

84,547

14,796

3,171

3,171

2026

142.871

0,773

110,448

88,358

15,463

3,313

3,313

2027

143.519

0,804

115,387

92,309

16,154

3,462

3,462

2028

144.125

0,836

120,509

96,407

16,871

3,615

3,615

2029

144.689

0,870

125,820

100,656

17,615

3,775

3,775

2030

145.209

0,904

131,323

105,059

18,385

3,940

3,940

2031

146.840

0,941

138,110

110,488

19,335

4,143

4,143

2032

147.669

0,978

144,445

115,556

20,222

4,333

4,333

2033

148.498

1,017

151,066

120,853

21,149

4,532

4,532

2034

149.327

1,058

157,986

126,389

22,118

4,740

4,740

Fonte: REÚSA (2015)
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A seguir, foi elaborado um gráfico da projeção desses resíduos, divididos por classe para
facilitar a visualização.
Figura 5. Projeção da geração de RCC dividida por classes

Fonte: REÚSA (2015)

É necessário ressaltar que para a projeção dos resíduos da construção civil alcançar o
maior nível de precisão, será preciso o acompanhamento permanente da geração de
RCC municipal. Assim, na revisão desse PMGIRS a cada quatro anos, será possível
readequar essa projeção, caso seja necessário.
Salienta-se ainda, que não é possível estimar a projeção dos demais resíduos, incluídos
os resíduos da logística reversa, por falta de dados mais consistentes, e metodologias
específicas para o cálculo dos mesmos.
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3.4.2 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS DE CURTO, MÉDIO E
LONGO PRAZO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Como explicitado no início do prognóstico, os objetivos e metas de curto, médio e longo
prazo, além das metas para não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento,
disposição final e/ou recuperação energética respeitarão as datas demarcadas pelo Plano
Estadual de Resíduos Sólidos (período de 2015 a 2025), sendo adaptadas quando
necessário para as carências e deficiências específicas do município de Atibaia:
Meta 1 - Implementação do Programa de Educação Ambiental Municipal
Quadro 16. Objetivos e prazos para o cumprimento da meta 1
Objetivos
Prazos
Articular e desenvolver o Programa de Educação Ambiental para a Gestão de
Resíduos Sólidos de Atibaia, envolvendo atores do município, incluindo a
2015
participação da sociedade civil, a fim de desenvolver diretrizes, estratégias e
instrumentos que auxiliem a implementação do PMGIRS.
Elaborar material de apoio à implementação do Programa de Educação Ambiental
Ação contínua
para a Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Atibaia.
Fomentar o Cadastro de Entidades de Catadores de Materiais Recicláveis do
Município de Atibaia, visando à elaboração de políticas públicas de apoio a
Ação contínua
associações, cooperativas e redes de cooperativas de catadores de materiais
recicláveis.
Buscar parcerias com o setor público, empresarial, sociedade civil, associações e
cooperativas de catadores de materiais recicláveis, para a implementação do
Ação contínua
Programa de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos de Atibaia.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Meta 2 - Instituição do Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos
O Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos - SIGOR5 – Módulo
Construção Civil – terá por objetivo gerenciar as informações referentes aos fluxos de
resíduos da construção civil nos municípios do Estado de São Paulo. Tais informações
serão encadeadas desde a etapa de geração até a destinação final, passando pelo
transporte.
Quadro 17. Objetivos e prazos para o cumprimento da meta 2
Objetivos
Prazos
Implementar o primeiro módulo do Sigor (Módulo – Resíduos da Construção Civil)
2015 a 2017
no município de Atibaia.
Implementar os demais módulos (Resíduos de Serviços de Saneamento; Resíduos
de Serviços de Saúde; Resíduos de Serviço de Transporte; Resíduos
2018
Agrossilvopastoris; Resíduos Industriais; Resíduos de Mineração) do Sigor no
município de Atibaia.
Buscar e assegurar recursos (humanos, financeiros e materiais) necessários à
Ação contínua
implementação, manutenção e acompanhamento do Sigor.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

5

Informações sobre o SIGOR: http://goo.gl/9x6TJ1
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Sua correta utilização assegurará que os resíduos gerados sejam transportados por
empresas
cadastradas/legalizadas
e
destinados
a
locais
devidamente
licenciados/legalizados, permitindo, assim, que os resíduos tenham destinos
ambientalmente adequados. A princípio este sistema não estará associado ao SINIR –
Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos6, sendo o SIGOR em âmbito
estadual e o SINIR em âmbito federal.
Figura 6. Esquema de funcionamento do sistema SIGOR

Fonte: CETESB (2014)

Meta 3 - Implementação e revisão do PMGIRS
Quadro 18. Objetivos e prazos para o cumprimento da meta 3
Objetivos
Elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Prazos
Ação realizada
desde 2011

Revisar e complementar do PMGIRS e implementá-lo, de forma a atender as
2015 a 2018
necessidades apontadas na Lei 12.305/2010.
Revisar o PMGIRS a cada 4 anos, com informações atualizadas e reais do
A cada 4 anos
município de Atibaia.
Buscar e assegurar recursos (humanos, financeiros e materiais) necessários à
Ação contínua
implementação e acompanhamento do PMGIRS.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Meta 4 - Monitoramento dos indicadores de qualidade na gestão dos resíduos
Quadro 19. Objetivos e prazos para o cumprimento da meta 4
Objetivos
Prazos
Monitorar, avaliar e publicar os indicadores de desempenho operacional e
2015
ambiental7.
Elaborar relatório da avaliação do Plano Municipal.
2018
Revisar os indicadores existentes, com base na implementação do PMGIRS em
A cada 4 anos
compatibilidade com as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos.
Avaliar a eficácia do Plano Municipal por meio do acompanhamento das
A cada 4 anos
quantidades coletadas, recicladas, tratadas e dispostas.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)
6
7

Informações sobre o SINIR: http://www.sinir.gov.br
A metodologia para estruturação dos indicadores será demonstrada no item 3.4.4
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Meta 5 – Aporte de recursos para implementação do PMGIRS
Quadro 20. Objetivos e prazos para o cumprimento da meta 5
Objetivos
Prazos
Buscar a ampliação do aporte de recursos dos fundos do Estado e da União, para
Ação contínua
melhoria nas ações de gestão dos resíduos sólidos no município de Atibaia.
Buscar aporte de recursos para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de
Ação contínua
informação (Sigor e Inventários Municipais de Resíduos Sólidos).
Fomentar linhas de financiamento que privilegiem novos projetos visando à
Ação contínua
melhoria da gestão de resíduos sólidos.
Aprimorar os mecanismos de acesso às verbas públicas para a gestão de
Ação contínua
resíduos.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Meta 6 – Aperfeiçoamento dos instrumentos econômicos para implementação do
PMGIRS
Quadro 21. Objetivos e prazos para o cumprimento da meta 6

Objetivos
Prazos
Acompanhar e implementar ações de adequação da política tributária estadual,
visando à viabilização da logística reversa, da reciclagem e do uso de materiais
Ação contínua
reciclados e subprodutos de sistemas de tratamento.
Acompanhar e/ou implementar incentivos tributários nos âmbitos federal, estadual
e municipal para as atividades da reciclagem, produtos a partir de materiais
Ação contínua
reciclados e para subprodutos de sistemas de tratamento de resíduos sólidos.
Acompanhar a criação estadual de incentivos tributários para bens e equipamentos
necessários para implementação de soluções de reutilização e reciclagem de
Ação contínua
resíduos sólidos.
Acompanhar a busca estadual por incentivos tributários e encargos sobre
subprodutos provenientes do tratamento de resíduos sólidos (por exemplo, energia
elétrica, vapor, biogás, composto orgânico etc) e implementá-los em âmbito
Ação contínua
municipal, visando à viabilidade de implantação de processos mais modernos de
tratamento.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

3.4.2.1 Qualificação da Gestão dos Resíduos Sólidos - Resíduos Sólidos Urbanos
Meta 7 – Implementação de arranjos regionais para a otimização da gestão de
resíduos sólidos urbanos
Quadro 22. Objetivos e prazos para o cumprimento da meta 7

Objetivos
Fomentar a organização da gestão dos resíduos
intermunicipais8 objetivando soluções conjuntas.

Prazos
sólidos

em

arranjos

Ação contínua

Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Meta 8 – Fomento à soluções sustentáveis para a gestão dos resíduos sólidos
Quadro 23. Objetivos e prazos para o cumprimento da meta 8
Objetivos
Fomentar projetos de reutilização e reciclagem.
8

A indicação das possibilidades de consórcios estão demonstradas no item 3.4.11
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Fomentar projetos de implantação de tecnologias avançadas de tratamento dos
resíduos, visando à redução de massa e volume e propiciando a recuperação Ação contínua
energética dos mesmos.
Ampliar os critérios de compras da administração direta e indireta, que priorizem a
aquisição de produtos manufaturados a partir de matéria-prima obtida por meio da
Ação contínua
reciclagem.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Meta 9 – Reabilitação de áreas de passivo ambiental decorrente da disposição de
resíduos sólidos
Quadro 24. Objetivos e prazos para o cumprimento da meta 9
Objetivos
Prazos
Fomentar o aporte de recursos para execução de estudos necessários e
2019 a 2025
reabilitação de áreas de passivo ambiental, caso existam.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)
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3.4.3 INDICAÇÃO DE METAS PARA NÃO GERAÇÃO, REDUÇÃO,
REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM
Estas metas quantitativas serão balizadoras dos programas, projetos e ações da próxima
etapa do PMGIRS.
Meta 10 - Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterro, com base
na caracterização nacional de 2013 (%)
Quadro 25. Ações e prazos para o cumprimento da meta 10
Ações
Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterro, com base na
caracterização nacional em 2013 (%).

Prazos
2019 (37%);
2023 (42%);
2025 (50%).

Fomentar a potencialização do programa de coleta seletiva em Atibaia, de forma a
Ação Contínua
atender aos percentuais da meta estabelecida.
Aprimorar mecanismos de acesso às verbas estaduais e federais, quando da
existência de sistema de coleta seletiva que atinja os percentuais da meta Ação Contínua
estabelecida.
Aprimorar as diretrizes da diretiva resíduos sólidos e pontuá-la no Programa
Ação Contínua
Município Verde Azul, de acordo com as metas de coleta seletiva.
Fomentar a consolidação do mercado para absorver a oferta crescente de
Ação Contínua
materiais recicláveis.
Apoiar estudos visando à melhoria da qualidade dos materiais recicláveis
Ação Contínua
ofertados.
Fomentar a profissionalização e integração das cooperativas e dos catadores no
Ação Contínua
mercado formal de materiais recicláveis.
Fomentar a utilização de energia a partir dos resíduos ou de seus derivados.
Ação Contínua
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Para atingimento da meta de 2019, a qual delimita que 37% dos resíduos secos deverão
deixar de ser dispostos em aterro, sugere-se que o município de Atibaia incremente
paulatinamente, no período de 2015 a 2018, o desempenho conjunto do programa de
coleta seletiva e triagem municipal. O plano de metas específicas é demonstrado no
quadro a seguir:
Quadro 26. Plano de metas municipais para resíduos recicláveis secos

9

Ano

Projeção
Geração RSU
(ton/ano)

Resíduos com
potencial para
reciclagem9 (ton/ano)

Desempenho
RR/RSD (%)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

42795,93
43397,01
43995,81
44592,14
45183,26
45768,71
46348,10
46919,00

17363,03
17463,74
17565,02
17666,90
17769,37
17872,43
17976,09
18080,35

9,48% (atual)
23%
26%
29%
32%
37%
37%
37%

Quantidade que não
poderá ser disposta em
aterro, conforme Plano
Estadual (ton/ano)
3774,06 (atual)
4355,85
4991,94
5643,40
6309,75
7390,18
7483,74
7575,92

Conforme estudo gravimétrico de 2014 (43,64% dos resíduos domiciliares e comerciais)
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2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

47480,70
48034,59
48580,11
49116,82
49642,69
50157,13
50661,18
51154,38
51636,08
52518,79
53121,59
53729,62
54342,92

18185,22
18290,69
18396,78
18503,48
18610,80
18718,74
18827,31
18936,51
19046,34
19156,81
19267,92
19379,68
19492,08

7666,61
8804,16
8904,15
10717,29
10832,04
10944,28
11054,27
11161,89
11266,99
11459,60
11591,13
11723,80
11857,62
Fonte: REÚSA (2015)

37%
42%
42%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

A tabela demonstra que o desempenho atual da cooperativa é de 21,7% em relação ao total de
resíduos com potencial para reciclagem e 8,8% em relação ao total de RSU.

Meta 11 - Redução do percentual de resíduos úmidos dispostos em aterros, com
base na caracterização nacional de 2013 (%)
Quadro 27. Ações e prazos para o cumprimento da meta 11
Ações
Redução do percentual de resíduos úmidos dispostos em aterro, com base
na caracterização nacional de 2013 (%).

Prazos
2019 (35%);
2023 (45%);
2025 (55%).

Fomentar a busca de recursos e financiamentos que possibilitem a instalação de
plantas de tratamento de resíduos úmidos (compostagem, TMB e UREs, entre Ação Contínua
outros).
Fomentar a utilização de energia a partir dos resíduos ou de seus derivados.
Ação Contínua
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Em Atibaia as ações de redução do percentual dos resíduos dispostos em aterro, se
resumem à compostagem do lodo de esgotos, realizada em Jundiaí. Anualmente,
1.329,36 toneladas de lodo são convertidas em fertilizantes orgânicos compostos e
organominerais, a partir da utilização de estufa agrícola.
Porém, para se atingir as metas delimitadas pelo Plano Estadual, deverão ser
considerados os resíduos orgânicos provenientes da coleta domiciliar e os resíduos de
poda, capina e roçada, conforme apresenta o plano de metas a seguir:
Quadro 28. Plano de metas municipais para resíduos úmidos
Projeção
Projeção
Projeção RSD
Resíduo
Resíduos de
Ano
úmido (ton/ano)
Verde
Saneamento
(ton/ano)
Básico (ton/ano)
2014
17363,03
1422,65
1329,36
2015
17463,74
1430,90
1358,87
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
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Desempenho
(%)
7%
12%

Quantidade a ser
compostada,
conforme Plano
Estadual (ton/ano)
1329,36 (atual)
2430,42
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

17565,02
17666,90
17769,37
17872,43
17976,09
18080,35
18185,22
18290,69
18396,78
18503,48
18610,80
18718,74
18827,31
18936,51
19046,34
19156,81
19267,92
19379,68
19492,08

1439,20
1447,55
1455,94
1464,39
1472,88
1481,42
1490,02
1498,66
1507,35
1516,09
1524,89
1533,73
1542,63
1551,57
1560,57
1569,62
1578,73
1587,89
1597,09

1369,68
1380,24
1390,47
1400,36
1409,91
1419,05
1427,76
1436,08
1444,02
1451,55
1458,63
1465,25
1471,44
1477,20
1482,51
1499,16
1507,62
1516,08
1524,55

17%
23%
29%
35%
35%
35%
35%
45%
45%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%

3463,56
4713,78
5978,58
7258,01
7300,61
7343,29
7386,05
9551,45
9606,67
11809,12
11876,88
11944,75
12012,76
12080,91
12149,18
12224,08
12294,85
12366,00
12437,55
Fonte: REÚSA (2015)

Ou seja, 7% de resíduos com potencial para compostagem estão deixando de ser
dispostos no aterro, sendo que para 2019 a meta a ser alcançada é de 35%. Ou seja,
novamente a título de sugestão inserimos um incremento paulatino no período de 2015 a
2018.
Meta 12 - Inclusão social e fortalecimento da organização de catadores
Quadro 29. Ações e prazos para o cumprimento da meta 12
Ações
Inclusão social e fortalecimento da organização de catadores.

Prazos
2019 (65%);
2023 (73%);
2025 (85%).

Criar grupo de trabalho na Diretoria de Resíduos Sólidos para estabelecer normas
de Segurança no Trabalho para a(s) entidade(s) de catadores de materiais
2015
recicláveis.
Fomentar a profissionalização e integração das cooperativas e dos catadores no
Ação Contínua
mercado formal de materiais recicláveis.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Meta 13 - Resíduos Sólidos de Serviços Públicos de Saneamento Básico –
Reciclagem do lodo
Quadro 30. Ações e prazos para o cumprimento da meta 13
Ações
Prazos
Criar grupo de trabalho na Diretoria de Resíduos Sólidos sobre a reciclagem do
2015 a 2018
lodo.
Buscar o aprimoramento dos mecanismos legais e normativos existentes.
2015 a 2018
Fonte: Adaptado de PERS (2014)
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Meta 14 - Tratamento Implementado para resíduos de serviços de saúde
Quadro 31. Ações e prazos para o cumprimento da meta 14
Ações
Prazos
Tratamento implementado para resíduos de serviço de saúde, conforme
indicado pelas RDC Anvisa e Conama pertinentes ou quando definido por
2019 (100%)
norma Estadual e Municipal vigente.
Disposição final ambientalmente adequada de RSS (%).
2019 (100%)
Manter e aprimorar as ações de fiscalização de forma integrada entre os órgãos de
saúde e meio ambiente, garantindo a disposição final ambientalmente adequada
Ação contínua
do rejeito.
Orientar os profissionais de saúde para a adoção de boas práticas no
Gerenciamento de RSS, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e
Ação contínua
Saúde.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)
Quadro 32. Plano de metas municipais para resíduos de serviços de saúde
Tratamento
Projeção RSS
Ano
implementado a partir
(ton/mês)
de 2019 (%)
11,578
2014
100%
11,983
2015
100%
12,399
2016
100%
12,826
2017
100%
13,265
2018
100%
13,714
2019
100%
14,174
2020
100%
14,645
2021
100%
15,126
2022
100%
15,619
2023
100%
16,122
2024
100%
16,636
2025
100%
17,162
2026
100%
17,697
2027
100%
18,244
2028
100%
18,802
2029
100%
19,371
2030
100%
20,109
2031
100%
20,759
2032
100%
21,430
2033
100%
22,122
2034
100%
Fonte: REÚSA (2015)

Meta 15 - Tratamento de resíduos de transportes
Quadro 33. Ações e prazos para o cumprimento da Meta 15
Ações
Prazos
Manter ações de fiscalização junto ao terminal rodoviário e outros geradores de
Ação contínua
resíduos de transportes.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)
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Meta 16 - Tratamento de resíduos sólidos industriais
Os resíduos industriais, mediante aprovação de decreto ou norma reguladora específica,
possuem um plano de metas para disposição ambientalmente adequada de rejeitos, que
deverão ser monitorados conforme Inventário Nacional que será publicado anualmente.
Sob a égide do CONAMA, que instituiu o Inventário de Fontes Poluidoras no Estado de
São Paulo através da Resolução 006/88 e o Relatório Anual de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP, instituído pela Lei 10.165/00,
que exige às indústrias uma compilação de dados completos sobre resíduos para
estruturação do Cadastro Técnico Federal (IBAMA), caberá ao município de Atibaia a
cobrança e fiscalização dessas informações, que deverão constar nos Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
A existência dos planos deverão ser requisito no processo de obtenção de licença
ambiental, na Agência Ambiental da CETESB e ainda, num processo municipal para
obtenção de alvará.
Quadro 34. Ações e prazos para o cumprimento da meta 16
Ações
Prazos
Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos industriais (% das unidades
2019 (100%)
geradoras).
Acompanhar o desenvolvimento de estudos em âmbito estadual para definir o
2015 a 2018
conceito de rejeitos para o setor.
Propor normatização para o conceito rejeito para o setor.
2016
Acompanhar a implementação por parte do Estado, do instrumento do Plano de
2022
Melhoria Ambiental – PMA para a redução de resíduos e rejeitos.
Exigir dos responsáveis o tratamento dos resíduos industriais, previamente a sua
2025
disposição final, atendendo à definição de rejeito.
Fomentar o desenvolvimento tecnológico relacionado ao aproveitamento de
Ação contínua
resíduos sólidos industriais.
Estimular, fomentar e apoiar o uso de resíduos sólidos, materiais reciclados e
recicláveis pela indústria, como insumos e matérias-primas, por meio de medidas
Ação contínua
indutoras.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Meta 17 – Resíduos sólidos agrossilvopastoris
Quadro 35. Ações e prazos para o cumprimento da meta 17
Ações
Prazos
Acompanhar a elaboração do Inventário Estadual de resíduos agrossilvopastoris
2019 (100%)
(%).
Levantamento de dados sobre resíduos sólidos referentes a: equipamentos de
aplicação e manipulação de agrotóxicos; embalagens vazias de sementes tratadas
com agrotóxicos; embalagens de fertilizantes e de produtos veterinários; material
2015 a 2018
plástico com resíduos de agrotóxicos oriundos de lavouras, estufas e coberturas de
solo.
Criar grupo de trabalho para elaboração de ações visando às melhorias do PEV na
2015 a 2018
área rural.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)
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Meta 18 – Resíduos sólidos de mineração10
Quadro 36. Ações e prazos para o cumprimento da meta 18
Ações
Prazos
Implantação de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Mineração – PGRMs
2019 (100%)
(%).
Definir as regras para apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Ação contínua
Sólidos da Mineração no processo de licenciamento.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Meta 19 – Resíduos sólidos da construção civil

Para que se monitore e controle a geração do RCC, sugere-se a implantação do Sistema
de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) on line, conforme apresentado no Anexo II
– Sugestão de ficha de controle (CTR). Para que as empresas possam realizar o
transporte de RCC todo caminhão, motorista e caçamba em circulação na cidade deverão
ter uma guia CTR. Se durante uma abordagem pelos fiscais da Diretoria de Resíduos
Sólidos, o motorista não estiver em posse da CTR, a empresa deverá ser autuada.
Na prática o sistema funciona da seguinte forma: O munícipe solicita à uma das empresas
conveniadas o serviço de locação e transporte da caçamba. A empresa acessa o sistema
através do site da Prefeitura e preenche o CTR de acordo com o tipo de resíduo e o local
apto a receber a disposição. Ao coletar a caçamba a empresa fornece uma cópia do CTR
ao cliente que pode acompanhar pelo site o status da destinação da caçamba. Após a
destinação do RCC as áreas receptoras, sob responsabilidade da SAAE, serão
responsáveis por finalizarem o processo no sistema, informando o tipo de material e a
quantidade recebida.
Quadro 37. Ações e prazos para o cumprimento da meta 19
Ações
Eliminação de 100% de áreas de disposição irregular (bota-foras).
Implantação de PEVs, Áreas de Transbordo e Triagem ou Aterro de resíduos
classe A de reservação de materiais para usos futuros no município.
Reutilização e Reciclagem de RCC.
Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção pelos
grandes geradores (%).
Acompanhar a regulamentação do Programa Estadual de Construção Civil
Sustentável, previsto na Política Estadual de Mudanças Climáticas, que prioriza a
reutilização e a reciclagem de RCC nas obras e empreendimentos públicos sob
responsabilidade do Estado.
Fomentar compromisso com o setor da construção civil municipal, visando ao
aumento do reuso dos RCCs e à utilização dos RCC reciclados nas obras públicas
e privadas.
Priorizar o uso de RCC reciclados nas obras públicas e privadas.
Implementar o Programa de Construção Civil Sustentável no que se refere à
redução de geração de RCC nas obras públicas municipais.
Fomentar pesquisa e desenvolvimento para projetos e produtos que reduzam a
geração de RCC.
Capacitar o setor de fiscalização da prefeitura na gestão de RCC.
Implementar ações de capacitação técnica para os atores envolvidos com a gestão
de RCC, por meio de parcerias com entidades públicas e/ou privadas.
10

Prazos
2019 (100%)
2019 (100%)
2019 (100%)
2019 (100%)
2015 a 2018

2015 a 2018
2018
2015 a 2018
2015 a 2018
Ação contínua
Ação contínua

As ações são válidas somente na existência de empresas de grande porte neste segmento.
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Participação de agentes municipais em treinamentos referentes ao licenciamento
Ação contínua
de PEVs e ATTs.
Fomentar a pesquisa e desenvolvimento destinado à obtenção de tecnologias
Ação contínua
voltadas à reutilização e reciclagem de RCC.
Exigir a apresentação do Plano de Gerenciamento de RCC no processo de
licenciamento municipal (se houver licenciamento municipalizado para esta
Ação contínua
atividade), conforme competência estabelecida pela Resolução Conama nº
307/2002.
Fonte: Adaptado de PERS (2014)

Meta 20– Logística Reversa
Quadro 38. Ações e prazos para o cumprimento da meta 20
Ações
Criar regulamentação para cumprimento das exigências legais de logística reversa
para as empresas, conforme diretrizes dos termos de compromisso firmados pelo
Estado de São Paulo, e/ou pelos Acordos Setoriais firmados pela União.
Fiscalizar os comércios, indústrias e prestadores de serviços quanto à execução
dos sistemas de logística reversa estabelecidos.
Efetivar em nível municipal as normas estabelecidas pelos Termos Estaduais de
Compromisso de Responsabilidade Pós-Consumo e/ou pelos Acordos Setoriais
firmados pela União.
Inserir critérios de redução de geração de resíduos nas compras públicas.

Prazos
2015 a 2018
2015 a 2018
Ação contínua

2015 a 2018
Fonte: Adaptado de PERS (2014)
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Sob posse do conhecimento dos objetivos e metas a curto, médio e longo prazo, é necessário estabelecer diretrizes e
estratégias específicas para as carências e deficiências observadas no diagnóstico. Esta relação será demonstrada nos quadros
a seguir:
3.4.3.1 Diretrizes e estratégias para atingimento das metas
Quadro 39. Prospecção de cenários
Cenário Atual
Carências e Deficiências Atuais
1. Cobertura da coleta de resíduos sólidos
domiciliares nos 15% restantes do território
municipal.
1.1 Não há quantificação dos domicílios rurais
não atendidos pela coleta domiciliar;
1.2 Falta de sistematização dos custos com
equipes-padrão;
1.3 O município dispõe a maior parcela dos
resíduos úmidos em aterros.

2. Cobertura da coleta de resíduos sólidos
recicláveis nos 35% restantes do território municipal.
2.1. Infraestrutura e equipe da central de
triagem insuficiente para atingimento das metas
para reciclagem;
2.2. Instalações físicas da Cooperativa São
José estão em condições abaixo do nível de
desempenho esperado e não permitem um
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Cenário futuro
Diretrizes
1. Melhorar a sistematização
dos dados relacionados ao
gerenciamento de resíduos
sólidos domiciliares;
2. Realizar a compostagem de
todos os resíduos úmidos
(massa verde) da limpeza
urbana.

1. Definição de setorização que
atenda os 35% restantes do
território municipal.

Estratégias
A. Elaborar o PMGIRS (2014/2015);
B. Atender os 15% restantes do território municipal no
programa de coleta domiciliar;
C. Operacionalização de uma usina de compostagem
para a reciclagem dos resíduos orgânicos em Atibaia ou
destinar a uma usina em outro município, contanto que
a carga de 35% dos resíduos não seja aterrada a partir
de 2019;
D. Coletar, triturar e compostar os resíduos úmidos do
munícipio na seguinte proporção:
- 35% a partir de 2019;
- 45% a partir de 2023; e
- 55% a partir de 2025.
A. Potencializar a reciclagem no município:
- 37% a partir de 2019;
- 42% a partir de 2023;
- 50% a partir de 2025.
B. Estudo e adoção de índices satisfatórios para a
prestação desse serviço a partir de 2015, incluindo:
- Número veículos de transporte e
caminhões/ton/mês;
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aumento de produção que permitam o
atingimento das metas previstas;
2.3. Equipe alocada no serviço de coleta de
resíduos sólidos domiciliares é menor do que a
necessária;
2.4. Porcentagem de rejeitos na triagem é muito
alta devido ao baixo desempenho;
2.5. Índice de reciclagem no município longe da
meta da PNRS e da PERS.

3. Não há universalização do serviço de varrição;
3.1 Não há quantificação precisa dos resíduos
de varrição, pois estão misturados com outros;
3.2. Política municipal de limpeza urbana e
gerenciamento de resíduos sólidos;
3.3. Falta de sistematização dos custos
específicos com a gestão dos resíduos no plano
plurianual.

4. Existência de pontos de descartes irregulares de
RCC no município.
4.1 Falta fiscalização quanto à entrega dos
PGRCC por parte das empresas conforme
preconizado no decreto municipal;
4.2. Falta sistematização dos dados de
geração dos RCC
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
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- Número de coletores/guarnição;
- Número de motoristas/guarnição;
- Número máximo aceitável de reclamações por
mês de munícipes.
C. Efetivar a pesagem e controle da quantidade de
rejeitos da cooperativa;
D. Mapeamento, quantificação e cadastramento dos
catadores informais de material reciclável.

1. Estudos complementares de
viabilidade e tomada de decisão
política quanto ao rol de
prestação de serviços que
permitam
atingimento
da
autossustentabilidade
econômico-financeira
e
ambiental;
2.
Universalização
e
qualificação dos serviços de
varrição no município.

1. Extinção
da
disposição
inadequada
de
RCC
no
município;
2. Sistematização
do
RCC
gerado no município.

A. Estudo e adoção de índices satisfatórios para a
prestação desse serviço até 2025, incluindo:
- Frequência mínima de varrição em cada zona da
cidade;
- Quantidade máxima de Km lineares/funcionário/mês
em cada zona da cidade;
- Número máximo aceitável de reclamações por mês
de munícipes;
B. Adoção de sistema de informações financeiras mais
transparente e exclusivo, deixando mais claro os custos
(receitas e despesas) que são inerentes às prestações
de serviços em manejo de resíduos sólidos.
A. Eliminação das áreas irregulares de disposição de
RCC (botas-foras) existentes no município.
B. Efetivação do Programa Ecopontos instituído pela Lei
3943/2010, assim como estender os dias e/ou horários
de seus funcionamentos, como forma de diversificar as
opções de disposição para o munícipe para:
- 3 até 2019;
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- 5 até 2025; e
- 10 até 2034.
C. Implantação de usina de reciclagem de RCC no
município ou na região para uso consorciado (sugestão:
entre municípios que tomaram a iniciativa de
participação nas Oficinas do GIREM11);
D. Elaboração de projeto básico/executivo para
licenciamento do ecoponto; Viabilizar área do
Alvinópolis para a implantação de Ecoponto;
E. Criação de algum método mais eficiente para exigir o
PGRCC por parte das empresas, podendo ser na etapa
de liberação da obra ou requisitar através do CTR. Essa
meta deverá ser cumprida em 2015;
F. Através do CTR, sistematizar todos os dados de
geração para melhorar a projeção de RCC até 2018;
G. Criação de aplicativos de comunicação ou utilização
dos já existentes para auxiliar a população a denunciar
disposições irregulares destes resíduos à prefeitura.
5. Deficiência na educação ambiental da população
quanto ao tema resíduos sólidos.
5.1. Falta de conscientização da população
quanto à utilização das caçambas para
disposição apenas de RCC;
5.2. A população tem dificuldades em como
proceder com a destinação final de animais
mortos.

11

1.
Criar,
implementar
fortalecer um programa
educação
ambiental
munícipio.

GIREM - Projeto de Apoio à Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, ocorrido entre 2012 e 2014.
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e
de
no

A. Integrar o tema resíduos da construção civil no
Programa de educação ambiental municipal para
sensibilizar os cidadãos com relação a disposição
inadequada em caçambas e locais irregulares até 2018;
B. Escolas públicas e particulares: implantar a
Educação Ambiental, com o tema resíduos sólidos no
currículo escolar de todas as séries, 100% no prazo de
4 anos, ou seja, até 2018;
C. Integração do tema resíduos sólidos de serviço de
saúde dentro do programa municipal de educação
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ambiental para o tema resíduos sólidos até 2018.

6. Incremento de instalação de contêineres

7. Inventários de resíduos sólidos
7.1. Inventário dos resíduos agrossilvopastoris
gerados nas atividades agropecuárias e de
silviculturas, incluídas as embalagens de
agrotóxicos;
7.2. Inventário dos resíduos de mineração;
7.3. Inventário dos resíduos industriais;
7.4. Planos individuais, conjuntos ou coletivos
de resíduos sólidos;
7.5. Implantação de sistemas de logística
reversa.

1. Atender todas áreas rurais e
áreas de difícil acesso.

1. Cobrança do PGRS e
regulação das atividades de
gerenciamento de resíduos
sólidos no âmbito privado.

A. Implantação de contêineres ou outros dispositivos em
áreas ainda não atendidas pela coleta convencional em
2015.

A. Elaboração dos PGRS dos resíduos atinentes no
período de 2015 a 2018, com auxílio da cobrança
através da Agência Ambiental CETESB;
B. Implantação e potencialização dos sistemas de
logística reversa dos resíduos atinentes no período de
2015 a 2018, com atendimento às diretrizes dos
acordos setoriais e leis municipais que exigirem maiores
restrições.

Fonte: REÚSA (2015)

A partir da estruturação destes cenários, no capítulo a seguir serão apresentados os indicadores de desempenho operacional e
ambiental.
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3.4.4 DEFINIÇÃO DE INDICADORES
A PNRS orienta que os municípios, na implementação de seus planos, monitorem um
conjunto de indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços de
manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana.
Não é possível, porém, mencioná-los pura e simplesmente, sem abordar a condução
de um sistema de informações onde tais indicadores sejam compilados e
representados continuamente, no intuito de subsidiar as decisões dos gestores
municipais.
3.4.4.1 Sistema de informações
Sistema de informação pode ser definido como todo sistema usado para prover
informação (incluindo o seu processamento), qualquer que seja o uso feito dessa
informação. Ele possui vários elementos inter-relacionados que coletam (entrada),
manipulam e armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e
fornecem um mecanismo de feedback.
Um sistema de informações confiável inicia-se com uma definição de estruturas que lhe
assegure credibilidade, com abrangência que lhe assegure legitimidade e com
frequência que lhe assegure continuidade e capacidade comparativa.
No panorama de Atibaia, será considerado o seguinte escopo de sistema de
informação:







Carências e deficiências (Diagnóstico);
Indicadores de acompanhamento das metas (Prognóstico);
Diretrizes (Prognóstico);
Objetivos (Prognóstico);
Metas (Prognóstico);
Programas Projetos e Ações (Proposições).
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Figura 7. Estrutura do sistema de informação

Fonte: REÚSA (2015)

A seguir, apresentam-se os indicadores a serem utilizados no processo de
implementação e monitoramento do PMGIRS de Atibaia. Anota-se que novos
indicadores poderão ser criados conforme necessidade quando da execução deste
Plano, através de procedimentos regidos pela Diretoria de Resíduos Sólidos da SAAE Atibaia.
3.4.4.2 Indicadores de desempenho operacional e ambiental
Os indicadores são inerentes às metas, para construí-los foi necessário utilizar a
adaptação da ferramenta SMART criada por Peter Drucker. Essa metodologia consiste
em especificar os objetivos (Especific), mensurar as metas (Measurable), possibilitar
atingi-las (Attainable), torná-las realistas (Realistics), e determinar prazos para cumprilas (Time Bound).
Considerando estes critérios para criação das metas, os indicadores foram distribuídos
junto às suas respectivas metas e objetivos, sintetizando os dados e facilitando a
compreensão dos diferentes processos e períodos. Nesse intuito foi criado um
glossário de indicadores, que traz sua referência e sinalizações que compõem o
indicador, a unidade de medida, o período proposto e comentários explicativos.
Para facilitar a interpretação e análise crítica dos indicadores foram utilizados recursos
visuais, em formato de “semáforo”, para balizar o desempenho do município em
relação ao atingimento das metas, subsidiando a tomada de decisões.
O desempenho está afixado segundo os seguintes parâmetros de qualidade:
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Quadro 40. Parâmetros de qualidade dos indicadores

<ou= ao valor

é considerado não atingido

<ou= ao valor

é considerado parcialmente atingido

=ou> ao valor

é considerado atingido
Fonte: REÚSA (2015)

Na sequência será apresentado um glossário contendo a concepção dos indicadores e
suas respectivas aplicações.
Salienta-se que a metodologia de Drucker foi construída utilizando-se as estimativas de
população a base de dados da SEADE – Fundação Estadual Sistema de Análise de
Dados e a projeção apresentada no item 3.4.1, obtida através da metodologia
consagrada pelo IBGE.
Segue exemplo ilustrativo do acompanhamento da evolução dos indicadores.
Figura 8. Acompanhamento dos indicadores
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PMGIRS ATIBAIA - SP
INDICADOR X

INDICADOR Y

Percentual de área atingida pelo serviço 1
Unidade de Medida

Eliminação de áreas de bota-foras

Percentual (%)

Unidade de Medida

HISTÓRICO DO INDICADOR

Percentual (%)

HISTÓRICO DO INDICADOR

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

75%

80%

85%

90%

80%

90%

95%

100%

100%

120%

80%

100%
80%

60%

60%
40%
40%
20%

20%

0%

0%
2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Fonte: REÚSA (2015)

É importante salientar que os indicadores abaixo foram elencados em compatibilidade
com o Quadro 40, que sintetizou os cenários presente e futuro.
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3.4.4.2.1 Compilação dos Indicadores
Quadro 41. Quadro de indicadores referentes aos objetivos e metas, diretrizes e estratégias – Fase 1
Fases de metas
Desenvolvimento de Indicadores
Fase 1
Referência do Indicador
Balizador de Desempenho
Porcentagem de etapas do PMGIRS concluídas:
M1
Meta 1. Elaboração do PMGIRS, em caráter
emergencial, pois o prazo inicial era até agosto de
2015 100%
2012.
Abrangência da setorização da coleta domiciliar:
Meta 1.1. Atendimento dos 15% restantes do
território municipal no programa de coleta domiciliar.

Meta 1.2. Implantação e operacionalização de Usina
de
Compostagem,
ou
uso
em
modo
compartilhado/consorciado.

Meta 1.3. Compostar os
gerados no município:
- 35% a partir de 2019;
- 45% a partir de 2023; e
- 55% a partir de 2025.

resíduos

M1.1

Implantação ou uso consorciado de UC:
M1.2

2019 100%
Taxa de recuperação dos RSO gerados no município
até:

orgânicos

Meta 1.4. Aumento da taxa específica para gestão
dos resíduos.

2015 100%

M1.3

M1.4

2016

2017

2018

7,0%

12,0%

17,0%

12,0%

17,0%

23,0%

17,0%

23,0%

29,0%

Anualmente, conforme diretrizes da agência reguladora.
Fonte: REÚSA (2015)
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Quadro 42. Quadro de indicadores referentes aos objetivos e metas, diretrizes e estratégias – Fase 2
Balizador de Desempenho
Fase 2
Referência do Indicador
Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto
matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade
total da fração reciclável até:
Meta 2. Potencializar a reciclagem no município em:
2016
2017
2018
- 37% a partir de 2019;
M2
20,0%
23,0%
26,0%
- 42% a partir de 2023; e
- 50% a partir de 2025.

Meta 2.1. Universalização do programa de coleta
seletiva em todo território municipal.

Meta 2.2. Estudos e adoção de índices satisfatórios
para as coletas domiciliar e seletiva a partir de 2015.

M2.1

23,0%

26,0%

29,0%

26,0%

29,0%

32,0%

Abrangência do programa de coleta seletiva no município
de Atibaia até:

2019 100%
M2.2

Regularização dos recursos humanos e infraestrutura dos
responsáveis na execução dos serviços:

2015 100%
Meta 2.3. Efetivação da pesagem e controle da
quantidade de rejeitos da cooperativa.

Atendimento da meta:
M2.3

2015 100%
Atendimento da meta na mesma proporção proposta ao
Estado de São Paulo:

Meta
2.4.
Mapeamento,
quantificação
e
cadastramento dos catadores informais de material
reciclável.

M2.4

2019

65%

2023

73%

2025

85%
Fonte: REÚSA (2015)
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Quadro 43. Quadro de indicadores referentes aos objetivos e metas, diretrizes e estratégias – Fase 3
Fase 3
Referência do Indicador
Balizador de Desempenho
Regularização dos recursos humanos e infraestrutura
dos responsáveis na execução dos serviços:
Meta 3. Estudos e adoção de índices satisfatórios
M3
para o serviço de varrição a partir de 2015.
2015 100%

Meta 3.1. Adoção de sistema de informações
financeiras.

M3.1

Regularização das informações dos centros de custos
exclusivos dos serviços de resíduos sólidos:

2015 100%
Fonte: REÚSA (2015)

Quadro 44. Quadro de indicadores referentes aos objetivos e metas, diretrizes e estratégias – Fase 4
Fase 4
Referência do Indicador
Balizador de Desempenho
Eliminação dos bota-foras até:
Meta 4. Eliminação das áreas irregulares de
M4
disposição de RCC (bota-foras) existentes no
2019 100%
município.
Indicador relativo à meta:

3 até 2019
Meta 4.1. Efetivação do Programa Ecopontos.

M4.1

5 até 2025
10 até 2034

Meta 4.2. Implantação e operacionalização de
UTRCC,
ou
uso
em
modo
compartilhado/consorciado.
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Indicadores da meta visando a reciclagem de 100% a
partir de 2019 conforme o PERS:
M4.2

2019 100%
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Meta 4.3. Elaboração de projeto básico/executivo do
Ecoponto.

M4.3

Meta 4.4. Cobrança do PGRCC por parte das
empresas.

M4.4

Meta 4.5. Sistematização dos dados de geração de
RCC até 2018.

M4.5

Meta 4.6. Melhorias nos programas de comunicação
para denúncias de disposição irregular.

M4.6

Indicador relativo à meta:

2019 100%
Indicador relativo à meta:

2015 100%
Indicador relativo à meta:

2018 100%
Indicador relativo à meta:

2015 100%
Fonte: REÚSA (2015)

Quadro 45. Quadro de indicadores referentes aos objetivos e metas, diretrizes e estratégias – Fase 5
Fase 5
Referência do Indicador
Balizador de Desempenho
Indicador
relativo
à meta:
Meta 5. Implantação de programa de educação
M5
ambiental que contemple o tema resíduos sólidos
2018 100%
na grade curricular das escolas públicas e privadas
Fonte: REÚSA (2015)

Quadro 46. Quadro de indicadores referentes aos objetivos e metas, diretrizes e estratégias – Fase 6
Fase 6
Referência do Indicador
Balizador de Desempenho
Indicador relativo à meta:
Meta 6. Implantação de contêineres nas áreas rurais
M6
2015 100%
e/ou de difícil acesso
Fonte: REÚSA (2015)
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Quadro 47. Quadro de indicadores referentes aos objetivos e metas, diretrizes e estratégias – Fase 7
Fase 7
Referência do Indicador
Balizador de Desempenho
Não há como precisar datas para balizar desempenho,
dependerá de planos de trabalho elaborados pelas
Meta 7. Inventários de resíduos sólidos:
associações de cada segmento. Fica como iniciativa
M7
agrossilvopastoris, de mineração e industriais.
relevante tentar atender esta meta no período de 2015
a 2018.

Meta 7.1. Fiscalização da elaboração dos PGRS por
parte das empresas de médio e grande porte.

Meta 7.2. Fiscalização da implantação dos sistemas
de logística reversa conforme as diretrizes dos
acordos setoriais.

M7.1

M7.2

Não há como precisar datas para balizar desempenho,
dependerá de planos de trabalho elaborados pelas
associações de cada segmento. Fica como iniciativa
relevante tentar atender esta meta no período de 2015
a 2018.
Não há como precisar datas para balizar desempenho,
dependerá de planos de trabalho elaborados pelas
associações de cada segmento. Fica como iniciativa
relevante tentar atender esta meta no período de 2015
a 2018.
Fonte: REÚSA (2015)
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3.4.5 AVALIAÇÃO DO ARCABOUÇO LEGAL
Sob a égide do arcabouço legal apresentado na etapa de diagnóstico, serão pontuadas
as necessidades de ajustes e/ou complementações nos documentos legais do
município de Atibaia, tendo como crivo as Políticas Nacional e Estadual (PNRS e
PERS), decretos regulamentadores, além das diretrizes sugeridas pelo SINIR.
3.4.5.1 Limpeza Pública
Este tema é regido pelas Leis 1.298/1972, 2.062/1984 e Lei Complementar 237/1997.
Seguem as sugestões de modificações ou complementos para adequação da LC
237/97:








Deverá ser apresentada no artigo 3º a lista completa de resíduos, tal como é
apresentada no Artigo 13 da PNRS;
No inciso VII do Artigo 4º substituir o termo “incineradores” por “unidade de
tratamento térmico”, ou “esterilização por micro-ondas”;
No parágrafo 1º do Artigo 6º explicitar melhor quais os outros custos atinentes
com a remoção e no mesmo artigo ou anexo, apresentar a lista de locais
licenciados para destinação de resíduos, sob pena de falta de transparência;
O Artigo 9º deve ser respeitado pelos feirantes, do contrário verificar possíveis
sanções e advertências, sendo que foi observado ao menos uma feira sendo
limpa por equipe contratada pela prefeitura. Desconsiderar tais medidas caso os
feirantes realizem pagamento pelo serviço público;
Explicitar na tabela anexa à Lei os valores referentes às UFIRs, atualizando-se
este termo para UVRM - Unidade de Valor de Referência do Município.
3.4.5.2 Unidades de manejo

A Lei 2770/1997 que dispõe sobre a proibição de instalação de aterros sanitários em
áreas de terras situadas no município de Atibaia deve ter seu texto complementado. Se
a proibição é proveniente de alguma decisão da agência ambiental da Cetesb, através
de algum estudo que tornou inaptas tais áreas ao redor do município, tais documentos
ao menos devem ser mencionados, do contrário a lei fica sem fundamento.
3.4.5.3 Resíduos da Construção Civil
As ações de gerenciamento de RCC são regidas pelas respectivas leis: Leis
3696/2008, 3862/2010 e 4237/2014, além dos decretos 5982/2009 e 6908/2012.
No artigo 2º da Lei 3696/2008 é indicada a proibição da disposição de RCC em áreas
de bota-fora. Essas áreas deverão ser eliminadas até 2019, devendo restar somente
o(s) ecoponto(s) licenciados. Tais áreas deverão ainda atender os requisitos dispostos
no Artigo 8º, que competem às ações de educação ambiental, de controle e
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fiscalização e integralmente a Lei 3943/2010, distinguindo de forma integral os
Programas de Ecopontos do Programa Cata-treco atualmente executado pela SAAE.
Na tabela anexa a esta lei, sugere-se que as graduações de multas e sanções sejam
esclarecidas de maneira mais adequada.
Já na lei mais recente, lei 4237/2014, no Inciso II do Artigo 14-A substituir os dizeres
“proibido jogar lixo” por “proibido jogar resíduos” assim como explicar em tópicos os
resíduos proibidos de serem jogados, tais como resíduos domiciliares secos e úmidos,
perigosos, etc.
As áreas de triagem e reciclagem de RCC deverão respeitar todas exigências das
Resoluções Conama 307/2002 e 448/2012, no que se refere à classificação e
procedimentos para acondicionamento dos resíduos.
3.4.5.4 Resíduos de serviços de saúde
O gerenciamento dos RSS nos estabelecimentos do município, desde a geração até a
disposição final são regidas pela Lei 4106/2012. Tal lei encontra-se razoável em suas
diretivas de classificação e outras etapas de gerenciamento do resíduo, não
necessitando complementações ou ajustes.
3.4.5.5 Logística reversa
Há uma gama de leis que servem como iniciativas para gestão dos resíduos da
logística reversa, antecipando em nível mais restritivo, no âmbito municipal, os acordos
setoriais que ainda não foram concluídos. No município de Atibaia existe as respectivas
leis que tratam de normas para o descarte de lâmpadas fluorescentes: Lei 3964/2011 e
seu Decreto 6440/2011, além da Lei 4205/2013.
Primeiramente no que tange a lei, foca-se somente na proibição de descarte das
lâmpadas junto aos resíduos domiciliares, alertando-se aos munícipes e empresa
contratada para a coleta domiciliar.
No decreto regulamentador, houve a tentativa de inserir as responsabilidades
compartilhadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (Art 2º, 2A e 2-B), que mais tarde foram adicionadas ao texto da Lei 4205/2013. Ainda neste
artigo, no parágrafo 1º, há uma iniciativa de inclusão de outros resíduos da logística
reversa: agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e baterias, pneus, óleos
lubrificantes, seus resíduos e embalagens; e, produtos eletroeletrônicos e seus
componentes.
Não torna-se eficiente a aplicabilidade dessas leis sem uma metodologia direcionada, e
sem o esclarecimento devido. Se o decreto é o regulamento para descarte de
lâmpadas, deve ser focado somente nas normativas e procedimentos para este tipo de
resíduo.
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Ademais, sugere-se que cada resíduo passível de implantação de sistemas de logística
reversa sejam objetos de leis e decretos exclusivos, atendendo aos requisitos dos
acordos setoriais publicados. Já estão disponíveis os acordos para óleos
lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de
sódio e mercúrio e de luz mista e embalagens em geral.
Adicionalmente deverão ser observadas as demais publicações dos grupos temáticos
no SINIR: agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e baterias, pneus, produtos
eletroeletrônicos e seus componentes e descartes de medicamentos.
3.4.5.6 Taxas de resíduos sólidos
O tema é regido pela Lei Complementar 486/2005, atualizada pela Lei 699/2014 e
Decretos anuais que regulamentam e atualizam as taxas (vide Decreto 7.169/2013). As
taxas são atualizadas a partir do crivo da Agência Reguladora dos Serviços de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES – PCJ.
A única ressalva sobre tais decretos é que as taxas induzam ao atingimento do
equilíbrio econômico-financeiro do município, no que tange ao rol de prestação de
serviços atualmente dirigido pela SAAE. O assunto será melhor detalhado no item
3.4.9.
3.4.5.7 Substituição de termos
Uma ressalva importante para todos os documentos legais atinentes a este tema, é a
substituição do termo lixo por resíduo.
As demais leis que por ventura estejam listadas no arcabouço legal e não foram
mencionadas neste item, foram analisadas e concluídas como adequadas e sem
necessidade de ajustes.
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3.4.6 AFERIÇÃO
ECONÔMICA

DA

VIABILIDADE

E

SUSTENTABILIDADE

3.4.6.1 Introdução
A análise da viabilidade e da sustentabilidade econômica dos serviços de manejo dos
resíduos sólidos e de limpeza urbana utilizou informações fornecidas pela Prefeitura
Municipal e dados obtidos de órgãos oficiais como IBGE, SEADE etc.
Os serviços de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana de uma cidade deve ser
tratado como um Bem Público12, mesmo porque o bem público não é necessariamente
um bem provido pelo Estado, mas a intervenção dos governos é necessária para
aumentar o bem estar da população.
O fornecimento de bens públicos pelos entes privados é de difícil implementação, uma
vez que, a análise do custo-benefício é complicada e a dificuldade em restringir a
utilização destes bens tornam seu financiamento quase impossível, o que o tornaria
exclusivo.
Entretanto o processo de manejo dos resíduos sólidos e de limpeza urbana
apresentam muitas etapas em que podem ser executadas pela iniciativa privada por
uma série de motivos como maior eficiência, maior agilidade, melhor gestão, maior
expertise dentre outros que serão relatados.
Ao considerar a análise econômica e financeira de um bem público deve-se observar
os objetivos fins e as obrigações do Poder Público em fornecer este bem, ou seja,
devemos ter o “olhar” de um serviço a ser fornecido à população e a sociedade de
forma obrigatória.
3.4.6.2 Análise Econômica
Em Economia, o conceito de externalidade – desenvolvido na década de 1920 pelo
economista inglês Arthur Cecil Pigou (1877-1959) – refere-se à ação que um
determinado sistema de produção e consumo causa em outros sistemas externos.
Pigou defende a existência de uma externalidade quando a produção de uma empresa
(ou consumo individual) afeta o processo produtivo ou um padrão de vida de outras
empresas ou pessoas, na ausência de uma transação comercial entre elas.
Geralmente, estas externalidades não são avaliadas em valores monetários. Elas
podem ser tanto negativas quanto positivas. A geração de lixo é um típico exemplo de
12

Bem público em economia é um bem não rival e não exclusivo, ou seja, o consumo desse bem por uma pessoa
não reduz a quantidade disponível e pode ser consumida por várias pessoas, e ao mesmo tempo não há como
excluir uma pessoa do consumo desse bem.
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externalidade ambiental negativa gerada pelas atividades de produção e consumo
(FIELD, 1997).
Sempre que existem externalidades a alocação dos recursos não é eficiente.
Considere-se um exemplo de um usuário que, diante de um aumento de seus gastos
proporcional à poluição produzida por ele, reduzisse seu nível de poluição (a partir da
redução de resíduos gerados); isso acarretaria um benefício social considerável, mas,
infelizmente, não existe um incentivo privado que estimulem comportamentos como
esse. No geral, existe uma produção excessiva de resíduos que causa externalidades
negativas.
A internalização desses efeitos refere-se às ações, inclusive custos, que se pode tomar
no sentido de eliminar as externalidades quando possível, ou, ao menos, reduzi-las
para níveis aceitáveis. A internalização também remonta ao estudo pioneiro de Pigou,
que lidava com a correção de externalidades negativas mediante a cobrança, pelo
Estado, da diferença entre o custo marginal privado e o custo marginal social. A
imposição desse ônus ao poluidor tem sido compreendida como um tributo corretivo. O
Princípio do Poluidor Pagador (PPP), em conformidade com a abordagem pigouviana,
induz os agentes poluidores a diminuírem os seus despejos para evitar a cobrança
(MAY; LUSTOSA; VINHA, 2003).
Para Streich (2006), externalidades negativas da produção de resíduos sólidos
(poluição do solo, das águas, do ar etc.) indicam falhas do mercado; aqueles que criam
o desperdício não internalizam todos os custos associados com suas ações e um nível
ineficiente de resíduo acaba sendo gerado. Esse cenário requer, então, a intervenção
do governo. Na teoria, os meios mais eficientes de intervenção para conferir um nível
mais eficiente à geração de resíduo envolvem a aplicação de uma taxa com valor igual
aos danos externos marginais da unidade do resíduo gerado.
3.4.6.3 Receitas e Despesas
Considerando-se as receitas e despesas do município de Atibaia ao longo do período
de 2009 a 2014, verificou-se um acréscimo de mais de 91% nas receitas ao longo do
período e as despesas aumentaram mais de 92% no mesmo período. Sendo o maior
crescimento no período entre 2013/2014.
Abaixo o quadro retrata a evolução do período de 2009 à 2014, com base nos dados
obtidos do orçamento municipal.
Quadro 48. Receitas e despesas do município 2009-2014
DESCRIÇÃO
RECEITA
TRIBUTÁRIA
RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA
PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

2009

2010

2011

2012

2013

2014

65.531.609,36

76.499.971,47

88.099.124,51

95.026.213,23

104.557.426,97

133.215.326,74

3.074.492,08

3.438.058,92

3.799.275,14

3.971.087,46

3.678.908,09

4.076.118,63

3.466.607,99

3.384.084,47

4.374.026,01

2.860.508,54

3.509.071,54

5.288.175,00

124.286.767,97

142.661.100,97

166.546.113,16
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OUTRAS RECEITAS
CORRENTES
RECEITAS DE
CAPITAL
DEDUÇÕES DE
RECEITAS

-16.806.076,93

-19.731.295,85

TOTAL RECEITAS

197.856.268,44

232.640.535,44

TOTAL DESPESAS

186.664.217,59

230.437.090,91

245.075.043,92

RESULTADO

11.192.050,85

2.203.444,53

14.731.389,74

10.748.602,77

12.596.766,29

11.891.527,89

13.732.756,72

12.404.225,61

14.386.500,01

7.554.265,20

13.791.849,17

7.053.886,60

14.775.936,40

18.549.689,35

17.834.830,65

-21.957.519,65

-24.288.229,60

-27.765.312,95

-29.551.660,86

259.806.433,66

292.979.108,25 329.495.259,26

377.011.371,77

291.748.591,84 310.138.863,70

359.801.384,49

1.230.516,41

19.356.395,56

17.209.987,28

Fonte: Portal de Transparência de Atibaia (2014)

O aumento da receita se deve não só a expansão econômica que a região passou, fato
comprovado por meio do aumento constante do índice de Participação dos Municípios
no ICMS que passou de 0,21283193 para 0,26288669, mas também demonstrando o
grande crescimento no repasse desses recursos pelo Governo do Estado ao município.
Da mesma forma os repasses federais ao município de Atibaia apresentaram um
crescimento, comprovando o crescimento econômico do município. O mesmo ocorreu
com os recursos arrecadados pelo município, sendo os principais o IPTU e ISS
apresentaram um crescimento significativo ao longo do período analisado.
Essa característica de aumento dos valores arrecadados de tributos pelo Poder Público
deve-se a uma Política Fiscal13 austera, ou seja, de um aumento da carga tributária ou
então de um aumento da base tributária.
No caso de Atibaia, no período apresentado no Quadro 49, essa variação ocorreu em
função do aumento da base tributária, isso em função do aumento da atividade
econômica com criação de novas empresas, aumento das vendas de serviços e
produtos, etc. Neste mesmo período não identificou-se no município de Atibaia a
criação de novos tributos pelo poder público.
Por outro lado as despesas do município sofreram aumento visto que as demandas por
serviços públicos sofreram aumento considerável conforme demonstrado no quadro
acima. Quanto à SAAE de Atibaia verifica-se a seguinte situação das receitas e
despesas:
Quadro 49. Receitas e despesas da SAAE Atibaia (2012-2014)
DESCRIÇÃO
Receitas Totais
Despesas Totais
RESULTADO FINAL

RECEITA E DESPESA - SAAE
2012
2013
2014*
36.999.559,76
40.289.764,40
42.153.260,59
35.854.417,75
39.391.798,97
46.132.033,05
1.145.142,0
897.965,4
-3.978.772,5
Fonte: SAAE, dados trabalhados pela REÚSA (2015).
*Dados reais consolidados do ano 2014.

13

Política fiscal reflete o conjunto de medidas pelas quais o Governo arrecada receitas e realiza despesas de modo
a cumprir três funções: a estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de recursos. A
função estabilizadora consiste na promoção do crescimento econômico sustentado, com baixo desemprego e
estabilidade de preços. A função redistributiva visa assegurar a distribuição equitativa da renda. Por fim, a função
alocativa consiste no fornecimento eficiente de bens e serviços públicos, compensando as falhas de mercado.
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Conforme quadro acima a SAAE ao longo do período vem apresentado decréscimo do
seu resultado apurado em cada exercício, sendo que em 2014 apresenta um déficit
financeiro na ordem de 9,44% em relação a receita. Este percentual acima de 5% da
receita impacta negativamente nas contas da SAAE de tal forma que o déficit apurado
pode comprometer exercícios futuros.
3.4.6.3.1 Receitas vinculadas ao Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza
Urbana
No município de Atibaia as receitas vinculadas ao manejo de resíduos sólidos e
limpeza urbana, são responsabilidades da SAAE, visto que a referida companhia
pública é responsável pela cobrança das taxas envolvidas.
Apresentam-se as receitas da SAAE de forma a destacar as vinculadas ao manejo de
resíduos sólidos e limpeza urbana:
Quadro 50. Receitas Vinculadas ao Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana da SAAE
Atibaia (2012-2014)
RECEITAS
DESCRIÇÃO
SAAE
a. Vinculadas ao Manejo Resíduos e Limpeza
b. Demais

2012

2013

2014

36.999.559,76

40.289.764,40

42.153.260,59

8.520.799,77

9.087.560,50

9.087.816,52

28.478.759,99
31.202.203,90
33.065.444,07
Fonte: SAAE, dados trabalhados pela REÚSA(2015).
*Dados reais consolidados do ano 2014.

Verificou-se que as receitas vinculadas da SAAE com manejo de resíduos sólidos e
limpeza urbana sofreram menores aumentos, 6,7% em 2013 e praticamente zero no
ano de 2014, enquanto as receitas totais tiveram um crescimento de 8,9% e 4,6%
respectivamente.
O gráfico a seguir apresenta em percentuais de participação nas receitas da SAAE o
manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana. Constatou-se que ao longo do período
verifica-se a redução na participação das receitas da SAAE as vinculadas ao manejo
em questão.
Ressalta-se que a SAAE em Atibaia, conforme já relatado, é responsável pela gestão
ambiental do sistema de abastecimento de água.
No que tange ao esgoto, a SAAE é responsável pela arrecadação da tarifa, porém a
gestora dos serviços atualmente é a empresa CAB Ambiental.
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Figura 9. Percentuais de Receitas da SAAE(2012-2014)
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Fonte: SAAE, dados trabalhados pela REÚSA (2015).

3.4.6.3.2 Despesas vinculadas ao manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza
Urbana
Na análise das despesas verificou-se que apesar da Prefeitura Municipal não possuir
receitas vinculadas ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, a mesma
apresentou despesas com serviços relacionados. Não foram consideradas as despesas
com os convênios e contratos de repasses voluntários celebrados pela Prefeitura.
Sendo eles Contrato de Repasse nº 394.235-46/2012, celebrado com o Ministério do
Meio Ambiente com o objetivo de implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva, no
valor de R$195.000,00 e o Contrato de Repasse nº 024.881-66/2008 celebrado com o
Ministério das Cidades com fins para obras e serviços na central de triagem e
transbordo de resíduos sólidos, no valor de R$2.108.221,14.
Abaixo a quadro apresenta as despesas da Prefeitura e SAAE vinculadas ao manejo
do resíduos sólidos e limpeza urbana:
Quadro 51. Despesas Vinculadas ao Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana da SAAE e
Prefeitura de Atibaia (2012-2014)

DESCRIÇÃO
Prefeitura
a. Novata
b. A 3
SAAE
a. Pessoal
b. Coleta Domiciliar
c. Coleta Saúde
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
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DESPESAS
2012
5.756.575,53
4.322.418,53
1.434.157,00
9.424.682,02
762.051,07
8.016.497,93
295.867,45

2013
6.330.918,44
3.490.165,78
2.840.752,66
8.818.509,39
1.028.855,98
7.256.801,40
355.148,55

2014
5.654.308,46
2.894.892,14
2.759.416,32
9.205.920,07
720.392,15
6.440.159,15
346.862,61
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d. ETE
e. CAB
TOTAL DESPESAS

350.265,57
0,00
15.181.257,55

177.703,46
0,00
15.149.427,83

0,00
1.698.506,16
14.860.228,53

Fonte: SAAE, dados trabalhados pela REÚSA (2015).

Verifica-se que as despesas vinculadas ao manejo de resíduos sólidos e limpeza
urbana ao longo do tempo vem decrescendo. Essa ocorrência pode ser atribuída a
processos de licitação em que ocorrem maior concorrência e consequentemente os
valores dos contratos sofrem redução.
Outro fator importante a ser destacado refere-se ao fato de que os valores de despesas
assumidos pela Prefeitura devem ser considerados no cômputo das despesas de
manejo dos resíduos sólidos e de limpeza urbana.
Promovendo uma análise mais detalhada das despesas da SAAE em relação as
demais despesas da companhia verificou-se que em 2014 32% das despesas da SAAE
são para o manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana. Conforme a figura abaixo:
Figura 10. Percentuais das Despesas da SAAE (2012-2014)
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Fonte: SAAE, dados trabalhados pela REÚSA (2015)

Deve ser destacado que nesta análise não foram consideradas as despesas
executadas pela Prefeitura Municipal de Atibaia, considerando-se inicialmente apenas
as despesas da SAAE.
Quando considerada essas despesas o quadro passa a apresentar uma situação
completamente distinta da apresentada. Isto porque despesas que o município absorve
passam a ser consideradas como subsídios aos serviços prestados a sociedade.
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3.4.6.4 Análise Preliminar Econômica Financeira
Para a realização da análise preliminar econômica e financeira do manejo de resíduos
sólidos e limpeza urbana foi utilizado o levantamento das receitas e despesas anuais
envolvidas no processo.
Para tanto realizou-se pesquisa documental junto a SAAE e Prefeitura Municipal.
Considera-se o fato do município não dispor de estudos mais profundos quanto à
avaliação dos contribuintes sobre o sistema de manejo do resíduos sólidos e de
limpeza urbana, como por exemplo o Método de Valoração Contingente(MVC)14.
A metodologia utilizada foi a de identificação das fontes de receitas do município
envolvidas no manejo dos resíduos sólidos e de limpeza urbana e seu confrontamento
com as despesas envolvidas no processo, de forma a identificar qual política de
recuperação o município vem adotando.
Neste caso a análise elaborada pela REÚSA foi a de computar as receitas
devidamente vinculadas ao manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana, sendo
neste caso a única fonte arrecadadora considerada conforme informações foi a SAAE.
Por outro lado as despesas consideradas foram as identificadas pela SAAE, e também
a executada pela Prefeitura Municipal, conforme quadro abaixo.
Quadro 52. Receitas e Despesas Vinculadas ao Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana da
SAAE Atibaia (2012-2014)

RECEITAS E DESPESAS MANEJO RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA
DESCRIÇÃO
2012
2013
2014
Receitas vinculadas
8.520.799,77
9.087.560,50
9.087.816,52
Despesas vinculadas
15.181.257,55
15.149.427,83
14.860.228,53
RESULTADO FINAL
-6.660.457,8
-6.061.867,3
-5.772.412,0
Fonte: SAAE, dados trabalhados pela REÚSA (2015)

Conforme relatado nos itens anteriores, o município de Atibaia vem apresentando
apenas 59,09% de recuperação média dos serviços de manejo de resíduos sólidos e
limpeza urbana, demonstrando um subsídio de 40,91% nos serviços.
A figura abaixo demonstra a evolução dessa recuperação ao longo do período
analisado:

14
O método da valoração contingente (MVC) é uma técnica econômica baseada em questionários, cujo objetivo é
estimar o valor de bens e serviços para os quais não há mercados. O método propõe a formulação de um mercado
hipotético no qual os indivíduos possam declarar o valor atribuído ao bem em questão.
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Figura 11. Percentual de Recuperação do Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana
(2012-2014)
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Fonte: SAAE, dados trabalhados pela REÚSA (2015)

Diante dos resultados disponíveis e dos resultados preliminares, verifica-se que o
município de Atibaia em especial a SAAE apresenta-se com elevados custos de
manutenção dos serviços que não são cobertos com as receitas vinculadas,
ocasionando déficits que necessitam ser cobertos pelo Poder Público.
Essa situação caracteriza-se economicamente com grave risco para saúde financeira
da instituição, visto que compromete investimentos futuros necessários a boa
prestação de serviços públicos.
Portanto avalia-se que os serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana são
subsidiados pelas demais receitas da SAAE e Prefeitura, ou seja, a SAAE vem
constantemente efetuando pagamentos com recursos de outras fontes de arrecadação,
em especial da tarifa de água e esgoto, e o município vem arcando com as despesas
com recursos do tesouro municipal.
Pode-se considerar que o sistema em questão apresenta-se em situação deficitária
levemente decrescente, com grave comprometimento de investimentos e ampliação do
sistema, além disso pelo fato de estarem sendo utilizados recursos de outras tarifas de
serviços prestados pela SAAE, investimentos na área de água e esgoto também ficam
comprometidos.
3.4.6.5 Fontes de Financiamentos
O sistema de manejo de resíduos sólidos e serviços de limpeza urbana, apresentam
diversas fontes possíveis de financiamento para investimentos e custeios.
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Com base nos dados e resultados obtidos foram propostos formas e fontes de
financiamento deste setor.
3.4.6.5.1 Fontes de Recursos Onerosos
Fontes de recursos onerosos são aquelas que exigem retorno (pagamento) e estão
vinculadas a operações de crédito ou financiamentos, ou seja, o tomador necessita que
seja efetuado o pagamento do valor total obtido além de juros e demais taxas.
O Município e a SAAE podem tomar os referidos recursos onerosos, especialmente
para investimentos necessários aos serviços. Quanto ao custeio os recursos onerosos
apresentam taxas de juros maiores, menores prazos de carência, além disso há
grandes restrições quanto esse tipo de operação.
Outro fato que pode dificultar a obtenção desses recursos onerosos, diz respeito às
análises de crédito e avaliação de risco que as operações envolvem. Os processos
devem transitar e obter pareceres de agentes financeiros e ainda da Secretaria do
Tesouro Nacional – STN, o qual apresenta uma série de exigências econômicas, fiscais
e financeiras para autorização das operações.
3.4.6.5.2 Fontes de Recursos Não Onerosos
Diferentemente das fontes de recursos onerosos, estes não exigem o retorno
(pagamento), são os recursos considerados a “fundo perdido”, na sua grande maioria
estes recursos são concedidos por Programas do Governo Federal e Estadual, além de
eventualmente de fundos voltados a ações de saneamento.
Neste caso os empreendimentos financiados por meio de fontes de recursos não
onerosos também caracterizam em sua maioria por investimentos com custeio e prazos
limitados, ou seja, os recursos apresentam um objetivo especifico. Poucos programas
preveem custeio no rol de itens financiáveis, quando fala-se em recursos não onerosos.
Além disso os programas neste caso são bastante específicos, com objetivos e metas
bem definidos pelo órgão concessor dos recursos, devendo o tomador muitas vezes
“adaptar” e “ajustar” seus projetos com o programa disponível.
3.4.6.5.3 Cobrança direta dos usuários – taxa ou tarifa
Tradicionalmente é a modalidade mais importante e fundamental para o financiamento
dos serviços públicos que se enquadrem nos regimes de cobrança admitidos. Uma
política de cobrança bem formulada pode ser suficiente para financiar os serviços e
alavancar seus investimentos diretamente ou mediante empréstimos, podendo até
mesmo não depender de empréstimo no médio ou longo prazo, se esta política prever
a constituição de fundo próprio de investimentos.
A estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos
sólidos e limpeza urbana poderão levar em consideração os seguintes fatores:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categorias dos usuários, distribuídas por faixa ou quantidades crescentes de utilização
ou de consumo;
Padrões de uso ou de qualidade requeridos;
Quantidade mínima de consumo ou de utilização dos serviços, visando à garantia de
objetivos sociais;
Custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade
adequadas;
Nível de renda da população da área atendida;
Características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser edificadas;
Peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílios;
Mecanismos econômicos de incentivo a minimização da geração de resíduos e a
recuperação dos mesmos;
Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços em períodos distintos; e
Capacidade de pagamento dos consumidores, quanto a pessoas físicas, jurídicas e
ainda quanto grandes geradores, médios e pequenos.

No caso do município de Atibaia deve-se ser reavaliada a política de cobrança visto
que atualmente as receitas não cobrem as despesas conforme relatado. Caso esta seja
a opção adotada pelo município.
3.4.6.5.4 Subsídios públicos
Os serviços públicos essenciais e universais em todo o mundo, muitas vezes precisam
de subsídios para sua viabilização e sustentação, visto que a necessidade de
investimentos são grandes e os retornos são baixos. Esta forma foi predominante antes
da década de 1970 e até hoje no caso dos serviços de manejo de resíduos sólidos e
limpeza urbana.
Os subsídios caracterizam–se quando vinculados à política de cobrança de
determinado serviço, devidamente regulamentado e corresponde à parcela de seu
preço, acima do seu custo econômico, pagos por:
•

•

Determinados usuários, quando destinados ao complemento do preço menor que o
custo econômico, pago por outros usuários do mesmo serviço e âmbito territorial do
titular;
Todos ou determinados usuários de serviço prestado em uma localidade e destinados
ao complemento do preço pago por todos ou determinados usuários do mesmo serviço
prestado em localidade de outro titular, na hipóteses de gestão associada e prestação
regionalizada.

Atualmente o município de Atibaia concede o subsídio público para toda a população
que usa os serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana de forma
indiscriminada.
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3.4.6.5.5 Inversões diretas de capitais públicos
Operação que ocorre quando o Poder Público investe recursos orçamentários ou
patrimoniais na prestação direta ou indireta dos serviços, por meio de órgãos,
autarquias, consórcios públicos e empresas estatais, constituídas com esta finalidade.
Solução adotada pelos Estados, Cias Estatais, tendo sido razoavelmente eficaz na fase
do PLANASA. Poucos Estados ainda a utilizam com alguma eficiência, para grande
parte tem sido ineficaz por cobrir custos de ineficiência econômica.
A maioria dos municípios adotam essa solução por meio de autarquias, em alguns
Estados essa solução tem sido desvirtuada pelo enfoque da prestação dos serviços de
saneamento como atividade econômica por suas empresas, com objetivo de lucro.
A política fiscal e tributária vigente torna essa solução pouco eficiente, pelo fato de
onerar excessivamente o custo de serviços prestados por empresas estatais e
privadas.
3.4.6.5.6 Fundo de Universalização
Fundo Especial previsto na Lei Federal nº 11.445/2007, o qual pode ser capitalizado
com parcelas das receitas dos serviços. Destina-se ao financiamento direto de
investimentos e ou à garantia de operações de crédito.
Instrumento particularmente importante para os titulares que prestam diretamente os
serviços, órgão ou entidades públicas de sua administração, e que não costumam
incluir a depreciação ou amortização e a remuneração de investimentos com custos
dos serviços.
Esses valores podem e devem ser destinados a capitalização do fundo. Nos casos de
gestão associada ou de prestação regionalizada, também pode ser instrumento
adequado, estratégico e eficiente para operacionalizar os chamados subsídios tarifários
cruzados entre as localidades.
3.4.6.5.7 Delegação dos serviços a terceiros
Nesta modalidade de concessão pode ser eficiente quando a taxa de remuneração dos
investimento for compatível com encargos de empréstimos para o setor e o delegatório
efetivamente investir recursos próprios e ou tiver capacidade de tomar empréstimos.
No caso do Estado de São Paulo tal procedimento deve levar em consideração o TCA
29434/026/1015 e outros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual
promoveu amplo estudo sobre as formas de concessão dos serviços de manejo de
resíduos sólidos.

15

Expediente objetivando estudos complementares aos realizados no TCA-12866/026/07.
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Esta opção tem sido nos últimos anos muito utilizada por municípios para promover a
solução para investimentos e custeio dos serviços, por se tratar de um regime de maior
vantagem econômica.
3.4.6.6 Considerações
Considerando as informações relatadas as quais foram apresentadas pela SAAE e
obtidas junto ao Portal da Transparência do Município, SISTN dentre outras,
concluímos que o sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana no
município de Atibaia SP, apresenta-se deficitário com tendência a crescimento de tal
situação.
Essa situação pode levar a graves problemas econômicos e financeiros não apenas da
SAAE mas também da Prefeitura, visto que os serviços são considerados bens
públicos e devem ser garantidos pelo Poder Público, pelo fato dos mesmos não
apresentarem equilíbrio econômico e financeiro na sua execução, pode-se ser gerado a
cada exercício um volume grande de dívida fundada que comprometa a gestão.
Além disso a Lei de Responsabilidade Fiscal apresenta diversas penalidades para
entidades do Poder Público quanto ao exposto acima, com graves penalidades
previstas, além de sanções.
A sustentabilidade econômica e financeira do setor de saneamento deve ser
assegurada por meio de uma remuneração que permita a recuperação dos custos
envolvidos no processo com eficiência, com a utilização de tarifas, taxas, tributos,
contribuições etc, em conformidade com as atividades e serviços prestados, e ainda,
sob o crivo das exigências da PFSB – Política Federal de Saneamento Básico.
Verifica-se que o subsídio que o município de Atibaia concede aos serviços de manejo
de resíduos sólidos e limpeza urbana deve ser revisto pelo Poder Público, com a
revisão de tarifas e taxas envolvidas no processo em questão.
Outro ponto importante diz respeito a investimentos necessários para o sistema em
questão, diante da situação deficitária em que o sistema encontra-se, os investimentos
previstos e necessários no diagnóstico tornam-se totalmente inviáveis sem a
participação de terceiros nos investimentos (convênios, contratos de repasses, PPP,
Concessões etc).
Por fim a situação relatada compromete a SAAE na análise para possíveis operação de
credito de investimentos.
Diante das considerações entende-se que a SAAE e a Prefeitura devem promover
revisão da política fiscal(tarifaria) além da necessidade de promover uma maior
eficiência nos processos envolvidos no manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.
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O município pode e deve observar as propostas de financiamento do setor de forma a
utilizar uma ou mais formas afim de promover a melhoria da saúde econômica e
financeira do setor.
Este capítulo limita-se a apresentar propostas que podem ser avaliadas pela
municipalidade e pela sociedade de Atibaia de forma a encontrar a alternativa mais
eficiente e eficaz para o setor.
A prefeitura precisará rever seu planejamento financeiro para se atingir a
sustentabilidade econômica e financeira do sistema, em termos de investimentos e
custeio, com base nas metas propostas pelo plano.
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3.4.7 PROPOSIÇÕES PARA RACIONALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS
Na busca pela otimização na prestação dos serviços, faz-se necessário conhecer os
índices consagrados de eficiência operacional para cada serviço.
Isso posto, o município de Atibaia terá condições para tomadas de decisão frente aos
termos de referência apresentados no diagnóstico para cada tipo de resíduo, podendo
assumir modificações organizacionais tais como: utilização de novos equipamentos,
alocação de novos colaboradores para os serviços, mudança ou melhoria de
metodologias empregadas ou ainda alterações de função para os colaboradores já
alocados nos serviços
Para ilustrar este conceito, serão demonstradas algumas características apresentadas
pelo Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (IBAM, 2001).
Para a prospecção de alternativas de melhorias ao manejo de resíduos sólidos, serão
apresentadas sugestões para cada tipo de resíduo apresentado no diagnóstico,
focando-se prioritariamente nos resíduos de titularidade pública, e um quadro sintético
para normalização dos demais resíduos.
3.4.7.1 Resíduos sólidos urbanos
Para os resíduos sólidos urbanos, considerando as parcelas úmida e seca, deverão ser
respeitadas as alíneas contidas na norma NBR 13.463 (ABNT, 1995), sendo que os
motoristas e coletores deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizados e
munidos de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de
proteção individuais – EPI´s, como luvas, coletes refletivos para coleta noturna, capas
de chuvas, bonés e outro eventual vestuário de segurança.
No que tange ao acondicionamento, as embalagens para acondicionamento do RSU
devem possuir no mínimo os seguintes condicionantes para serem consideradas
ambientalmente adequadas:
Quadro 53. Características sugeridas para otimização do acondicionamento de RSU

Item

Características
Embalagens que:

Sacolas plásticas
(Polietileno)

 Permitam fechamento adequado da “boca”;
 Possuam segurança aos coletores (Ex: material
perfurocortante);
 Sejam econômicas e de fácil acesso à população;
 Não produzam ruídos excessivos ao serem manejadas;
 Possuam cores que diferenciem orgânicos de recicláveis,
ou ainda fitas de cores para fechamento da “boca”;
 Sejam preenchidas com peso máximo de 20 Kg ou volume
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máximo de 100 L, conforme Lei Complementar no 486/2005;
 Norma observável: ABNT NBR 9190:1993 (Versão Corrigida
1994).

Contêineres/Contentores

 Respeito às exigências das normas vigentes, no que tange
ao material e dimensões;
 Alocação em áreas estratégicas, atendendo-se munícipes
que habitam bairros de difícil acesso para coleta;
 Capacidade volumétrica disponível: entre 0,12 e 1,6m3;
 Normas observáveis: ABNT NBR 13334:2007 e
15911:2010 (Versão Corrigida 2011).
Fonte: Adaptado de IBAM (2001)

Na ocasião do uso de embalagens ou recipientes que tenham maior capacidade
volumétrica, sugere-se a adoção de um padrão de manuseio através de dispositivos
mecânicos que sejam contemplados nos próprios veículos coletores compactadores,
reduzindo em grande escala o esforço físico da equipe de coletores.
Como a maioria dos munícipes utilizam os sacos plásticos de supermercados para
acondicionar os resíduos gerados, para que se reduzam os riscos de ferimentos para
os coletores basta que estes utilizem luvas.
Para o caso dos contêineres/contentores de resíduos, usualmente os fabricantes
baseiam-se na norma americana Z245.60 (ANSI, 2008), que possui as dimensões
adotadas pela maior parcela das cidades brasileiras. Devem obedecer também, as
normas técnicas exigidas pela NBR 15911 (ABNT, 2010) para contentores móveis de
plástico ou ainda a NBR 13334 (ABNT, 2007) para o uso de contêineres metálicos.
Figura 12. Exemplos de sacola e contêiner para otimização do acondicionamento de resíduos

Fonte: REÚSA (2015)
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Para a otimização das outras etapas dos serviços de gerenciamento do RSD sugeremse as seguintes observações e índices:
Quadro 54. Características sugeridas para outras etapas do gerenciamento de RSU

Procedimento

Aspecto
Número de Itinerários

Frequência
Número de Veículos
Coleta e Transporte

Número de turnos de
trabalho
Guarnições de coleta

Transbordo
Varrição
Processos manuais
e eletromecânicos
(CTT)
Operação da Esteira
de Triagem

Capacidade da carreta de
transferência
Capacidade de varrição

Índice de Eficiência
≥ 24
≥ 3x/semana
1 veículo para cada 4
itinerários
2
2-5 colaboradores por
veículo
3x a carga de um
caminhão de coleta
2 km de sarjeta por turno/
por varredor

Separação de RSR do
RSD coletado

3-6% em peso

Velocidade da Esteira de
Triagem

10-12m/min
Fonte: Adaptado de IBAM (2001)

O redimensionamento dos itinerários de coleta são indicados a partir da ocorrência dos
seguintes fatores: aumento ou diminuição da população, as mudanças de
características de bairros ou a existência de recolhimento irregular de resíduos.
3.4.7.2 Resíduos da Construção Civil (RCC)
No que concerne aos resíduos da construção civil, deverão ser respeitadas as
seguintes alíneas, fundamentadas nas resoluções CONAMA 307/2002 e CONAMA
448/2012:
•
•
•
•
•
•

Identificação de todos os resíduos sólidos a serem gerados;
Denominação do resíduos;
Origem do resíduo;
Estimativa da quantidade a ser gerada;
Classificação do resíduo;
Descrição das formas de acondicionamento/armazenamento dos resíduos;
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•
•
•

Descrição dos tipos de tratamento, reutilização/reciclagem/recuperação e/ou
disposição final dos resíduos (interno e/ou externo);
Indicação das empresas destinatárias e as respectivas cartas de anuência
emitidas por estas empresas;
As informações solicitadas deverão ser compiladas em uma planilha.

3.4.7.3 Resíduos de serviços de saúde (RSS)
No que tange aos resíduos de serviços de saúde, a empresa contratada deve seguir as
seguintes normas de prevenção, que devem ser fiscalizadas no andamento dos
serviços, com frequência estabelecida:
Os resíduos de serviço de saúde são devidamente acondicionados atendendo
Resolução CONAMA 275/2001, RDC ANVISA 306/2004 e NBR 9191/2001.
Resíduos da classe A (infectante), no local de geração são acondicionados em
coletores que contém o símbolo universal de substância infectante, contendo saco
plástico impermeável, resistente de cor branca leitosa.
Para resíduos classe E (perfurocortante) no local de geração são acondicionados em
uma caixa amarela (recipiente rígido com simbologia infectante).
Os resíduos segregados devem ser acondicionados em bombonas ou demais
recipientes identificados, e armazenados no próprio estabelecimento gerador do
resíduo, em local adequado, até que seja realizada a coleta e destinação final dos
mesmos.
Um índice de literatura a ser mencionado é a porcentagem de resíduos infectantes em
relação ao total de RSS gerado, que é denominado eficiente a partir de 30%. (IBAM,
2001)
3.4.7.4 Resíduos Perigosos
Para resíduos perigosos deverão ser considerados os seguintes requisitos:
•

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC da Anvisa 02 de 2003;

•

Norma técnica ABNT 12.235:1992 – Armazenamento de Resíduos
Sólidos Perigosos;

•

Norma Técnica NBR 11.174:1990 – Armazenamento de Resíduos Classe
II – Não Inertes e III – Inertes;
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3.4.7.5 Resíduos da logística reversa
Para resíduos passíveis de implantação de sistemas de logística reversa, frisa-se
inicialmente os seguintes apontamentos:
Quadro 55. Sugestões de otimização para os resíduos da logística reversa

RESÍDUO

Pneus Inservíveis

OTIMIZAÇÃO/MEDIDA SANEADORA
Seleção de local separado dos demais resíduos para armazenamento,
além de coleta, transporte e destinação final executados por empresa
especializada. (Realizado conforme diagnóstico).

Seleção de local separado dos demais resíduos para armazenamento,
Lâmpadas/Pilhas e
além de exigência de documento de contratada que fará coleta,
Baterias
transporte e destinação final dos resíduos.

Eletroeletrônicos

Seleção de local separado dos demais resíduos para armazenamento,
além de coleta, transporte e destinação final executados por empresa
especializada (Realizado conforme diagnóstico).
Contratação de empresa especializada para coletar, transportar e
destinar adequadamente estes resíduos, exigindo documento
comprobatório da execução destas etapas de gerenciamento.

Óleos,
panos,
estopas, flanelas e Regularização através de contratação de empresa que faça a emissão
o
próprio
óleo de CADRI
lubrificante usado
Embalagens
Óleo

de Implantação da logística reversa, já que o acordo setorial de
embalagens de óleo foi firmado no final do ano de 2012.
Fonte: REÚSA (2015)

Salienta-se que estes e os demais resíduos, tais como embalagens em geral e
descartes de medicamentos também deverão seguir critérios de otimização,
arbitrariamente definidos nos acordos setoriais, sendo que a SAAE deverá implementar
as ações proporcionalmente ao nível de responsabilidade que lhe competir.
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3.4.8 PROPOSIÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA
GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS
Como a SAAE já possui departamento específico, denominado Diretoria de Resíduos
Sólidos, sugere-se tão somente a criação de uma terceira gerência no organograma
atual desta diretoria, ou encaminhamento da atividade para uma gerência já existente.
Tal gerência seria denominada Gerência de Implementação do PMGIRS.
O organograma passaria a se configurar da seguinte maneira:
Figura 13. Sugestão de nova configuração do organograma atinente à gestão de resíduos sólidos

Diretoria de Resíduos Sólidos

Controle
Administrativo

Gerência de
Implementação do
PMGIRS

Técnico
Ambiental

Auditor/Monitor

Gerência de Coleta dos
Resíduos Sólidos

Técnico
Informática

Fiscalização

Coleta

Gerência de Destinação
dos Resíduos Sólidos

Fiscalização

Coleta

Fonte: REÚSA (2015)

Tal medida facilitará a implementação das atividades previstas pelo plano e monitoramento
das metas e indicadores. Para o gerenciamento dos serviços, a atual estrutura é suficiente.
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3.4.9 REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO E
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS
O controle, monitoramento e fiscalização dos serviços públicos de manejo de resíduos
sólidos contemplados no PMGIRS de Atibaia, serão feitos pela diretoria de resíduos
sólidos da SAAE.
A regulação dos serviços poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade
reguladora constituída dentro dos limites do respectivo estado, explicitando, no ato de
delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem
desempenhadas pelas partes envolvidas.
Dessa forma o rol de prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza
urbana, pode e deve ser monitorado e avaliado de acordo com as diretrizes de
regulação estruturadas pela entidade denominada agência reguladora.
O Decreto 7.217 de 2010 que regulamentou a Política Federal de Saneamento Básico
estipulou o seguinte conceito para tal entidade:
IV - entidade de regulação: entidade reguladora ou regulador: agência
reguladora, consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente
regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua
competências próprias de natureza regulatória, independência decisória e
não acumule funções de prestador dos serviços regulados;
O PMGIRS deverá ser revisado pelo menos a cada 4 anos, no entanto,
independentemente desse prazo deverá ocorrer um constante monitoramento e
avaliação das metas, indicadores e dados técnicos, para que as correções e
adaptações sejam feitas o máximo possível no momento de identificação dos
problemas que possam surgir.
Após a definição do melhor modelo técnico, econômico e financeiro para a prestação
dos serviços, e implantadas as unidades de tratamento e de disposição final dos
resíduos que forem necessárias no âmbito municipal ou compartilhados, as leis de
saneamento deverão se tornar homogêneas, uniformes, no que tangem às quatro
componentes: água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos.
Em relação à cobrança aos munícipes pela prestação dos serviços, anualmente
deverão ser revistas sob o crivo da agência reguladora (ARES – PCJ), no intuito de
adequar o nível de sustentabilidade do sistema de limpeza urbana de Atibaia,
concomitantemente às estratégias de monitoramento e avaliação do plano.
O objetivo do monitoramento e a avaliação é a atuação no sentido de se fazer as
adaptações necessárias ao seu melhor desempenho possível, segundo o estudo
descrito no PMGIRS.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

PROGNÓSTICO | PMGIRS

63

3.4.9.1 Fiscalização das Ações
A fiscalização das ações deverá ser centralizada pelo Poder Público na diretoria
de resíduos sólidos. Tal diretoria será responsável pela fiscalização do planejamento,
projeção, implantação, execução ou operação do sistema de limpeza pública e manejo
de resíduos, incluindo os empreendimentos adjacentes propostos nesse instrumento, a
princípio no formato de metas e objetivos, diretrizes e estratégias, que serão
pormenorizadas no capítulo das proposições (Meta 3).
Como responsabilidades a diretoria de resíduos sólidos terá em seu arcabouço:
a fiscalização dos contratos públicos firmados com o setor privado, que versem sobre
limpeza pública ou manejo de resíduos; controle dos dados qualitativos e quantitativos
do manejo de resíduos do município; supervisão dos serviços de limpeza pública como
um todo; responsabilidade compartilhada pelo cumprimento das metas nesse
instrumento estabelecidas; controle e levantamento dos indicadores de desempenho
propostos; e, responsabilidade pelas ações de implantação da gestão adequada de
resíduos proposta nesse instrumento, que é subordinado à Lei 12.305/2010.
3.4.9.2 Agência Reguladora
A agência reguladora deverá ter como o propósito o de controlar através do
planejamento e normatização as atividades privadas na execução dos serviços de
caráter público.
O exercício da função de regulação deverá atender aos princípios da independência
decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade
reguladora, ter transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões de
acordo com o Art. 21 da Lei no 11.445/2007 - PFSB.
Tal entidade, criada para essa finalidade de regulamentação, o controle e a fiscalização
da prestação desses serviços aos usuários e poder público, integrará a Administração
Pública Indireta.
A agência reguladora deverá ser o produto da discussão entre o setor público e a
sociedade civil na busca por maior transparência na gestão dos serviços de limpeza
pública e manejo de resíduos, por ser uma entidade sem cunho político.
Segundo o Art. 22 da PFSB, os objetivos da regulação são:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e
para a satisfação dos usuários;
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência
dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a
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eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos
ganhos de produtividade.
Outra importante função da entidade reguladora é a edição de normas relativas
às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços. Estas, de
acordo com o Art. 23, abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os
respectivos prazos;
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos
de sua fixação, reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e
informação;
XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.
A previsão de elaboração dessas normas demonstra o papel fundamental da regulação
para o processo democrático de prestação dos serviços públicos de saneamento
básico.
As normas deverão fixar prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos
usuários as providências adotadas de acordo com as queixas ou de reclamações
relativas aos serviços.
Recebidas as reclamações, as entidades fiscalizadoras deverão se manifestar
conclusivamente sobre as mesmas, a juízo do interessado, caso não tenham sido
suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.
Segundo a Lei no 11.445/2007, os prestadores de serviços públicos deverão fornecer
todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na
forma das normas legais, regulamentares e contratuais, à entidade reguladora.
Deverão dar publicidade aos relatórios, aos estudos, decisões e instrumentos
equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, tendo acesso
disponível via internet.
Os usuários dos serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais,
regulamentares e contratuais terão amplo acesso a informações sobre os serviços
prestados; prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que
podem estar sujeitos; acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

PROGNÓSTICO | PMGIRS

65

usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação,
além de acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.
3.4.9.3 Agência Reguladora do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ
No dia 06 de maio de 2011 realizou-se a Assembleia Geral de Instalação da Agência
Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (ARES-PCJ).
Figura 14. Organograma ARES-PCJ

Fonte: ARES-PCJ (2015)

O Consórcio PCJ propôs a criação de uma Agência Reguladora dos Serviços de
Saneamento na forma de consórcio público, com viabilidade e sustentabilidade
econômica, com custo operacional reduzido, com independência decisória e autonomia
administrativa, orçamentária e financeira, tendo como área de atuação os municípios
das bacias PCJ e de seu entorno.
Uma alternativa viável à realidade de Atibaia seria delegar as atividades de regulação e
fiscalização dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, ao ente estatal
existente.
Serão mencionados mais detalhes, incluindo integrantes do consórcio PCJ no item
3.4.11, que tratará das possibilidades de arranjos intermunicipais para cooperação
técnica e administrativa no manejo de resíduos sólidos.
No âmbito municipal, há a possibilidade de regulação através do Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, órgão consultivo, de assessoramento e
deliberativo, de caráter permanente, vinculado à área de meio ambiente.

Já na esfera estadual o município de Atibaia tem a possibilidade de se conveniar
a ARSESP – Agência reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo
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Figura 15. Organograma da ARSESP

Fonte: ARSESP (2015)

3.4.9.4 Outras orientações
A PFSB estipula outras orientações que pormenorizam o crivo de
responsabilidades da entidade reguladora. Primeiramente, no que tange à
validação dos contratos, os recortes dos artigos 11 e 12 asseveram:
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a
prestação de serviços públicos de saneamento básico:
III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de
regulação e de fiscalização;
§ 3o Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as
atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre
os serviços contratados.
§ 4o Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos
§§ 1o e 2o deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela
abrangidos.
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Art. 12. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um
prestador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas
deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das
funções de regulação e de fiscalização.
§ 1o A entidade de regulação definirá, pelo menos:
I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos
serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;
II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e
aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes
prestadores envolvidos;
III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes
prestadores dos serviços;
IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento
dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando
for o caso;
V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de
um Município.
Art. 15. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento
básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:
I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado
o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre
entes da Federação, obedecido o disposto no art. 241 da Constituição
Federal;
II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos
serviços.

No que tange às dimensões técnicas, a entidade de regulação possui os
seguintes caracteres:
Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica,
econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos,
os seguintes aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os
respectivos prazos;
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IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos
de sua fixação, reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e
informação;
XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.
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3.4.10 ASPECTOS DO CONTROLE SOCIAL
O controle social é a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no
monitoramento e no controle das ações da administração pública no acompanhamento
das políticas, um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania.
Não podemos entender por controle social como uma consulta, pois a mesma não gera
controle, nem mesmo um feedback, porque não trata-se de um retorno e tampouco
uma notícia do impacto que uma ação gerou no outro. Não se trata de convencer o
outro sobre uma política correta, mas é uma relação de co-gestão quando
planejamento e execução são definidos em participação.
Segundo Brasil (2007, p.3), o controle social é o conjunto de mecanismos e
procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e
participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de
avaliação relacionados aos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. É,
portanto, elemento estratégico na elaboração do PMGIRS e uma das mais
transparentes formas de se praticar a democracia e exercitar a igualdade de direitos na
defesa do interesse público.
Esta participação se torna mais eficiente e constante nos últimos anos, porque a
sociedade brasileira está mais participativa e mais preparada para reparar os conflitos
sociais, solucionar problemas, devido ao acesso facilitado das informações na mídia.
Esta solução vem se tornando mais rápida porque a própria sociedade que sofre com
os conflitos é a mesma que busca os mecanismos para reparar essas deficiências.
O controle social torna-se um instrumento democrático no qual há a participação dos
cidadãos no exercício da reflexão sobre os problemas, auxiliando na busca de
soluções, colocando a vontade social como fator de fundamental importância no
atingimento das metas estabelecidas pelo PMGIRS, com a responsabilidade
compartilhada e o objetivo de tornar mais eficazes alguns programas públicos.
Portanto, controle social é uma maneira de estabelecer um compromisso entre o poder
público e a sociedade com a finalidade de encontrar saída para os problemas
relacionados aos resíduos sólidos de Atibaia.
3.4.10.1 O direito à informação
Todas as mudanças planejadas e necessárias na elaboração do PMGIRS devem
passar pelo conhecimento da população Atibaiense, a qual fará parte dessa nova forma
de gestão que é a participativa. Para que isso ocorra, o cidadão necessita acessar as
informações dos acontecimentos, para que sua participação ocorra de maneira efetiva.
O acesso à informação é um direito constitucional garantido pela Constituição de 1988.
O art. 5º em seu inciso XXXIII dispõe que:
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“... todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse
pessoal ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado”.
A Lei 12.527 de 2011, conhecida como Lei que regula o acesso à Informação Pública,
traz o marco regulatório do acesso e da divulgação de informações públicas. Tal norma
estabelece procedimentos para que a Administração Pública assegure o acesso à
informação, além do direito de obter orientação sobre os procedimentos para a
consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida
a informação almejada.
Vale destacar entre os vários dispositivos da lei, a previsão de meios para assegurar o
acesso a informações públicas como a criação de serviços adequados de prestação de
informação ao cidadão nos órgãos e entidades e a realização de audiências, consultas
públicas e outras formas de divulgação como o incentivo à participação popular (artigo
9º da Lei 12.527/11).
3.4.10.2 Atores e formas de participação
Para que ocorra a participação da população e consequentemente o controle social,
nas questões relativas aos resíduos sólidos de Atibaia, é necessário potencializar o
canal de comunicação que hoje existe como ferramenta de acesso do cidadão às
informações públicas.
Como descrito no Diagnóstico esse acesso das informações públicas ocorre por meio
do site: Gestão Participativa Digital, a qual é de domínio da Prefeitura da Estância de
Atibaia.
As informações relativas ao desenvolvimento do Plano de Resíduos Sólidos deverão
ser registradas nesse meio eletrônico, com espaço para a população manifestar-se e
questionar caso ocorra alguma dúvida, além de telefone para contato, e-mail e nome
dos respectivos responsáveis, bem como, data atualizada dos eventos que vão ocorrer.
Outras fontes de comunicação devem ser utilizadas como jornais da cidade, programas
de rádio, divulgação em eventos realizados pela SAAE em conjunto com a prefeitura,
impressão de folderes e panfletos.
Todos esses meios de comunicação, deverão ser monitorados constantemente por um
responsável designado para essa função, cuja responsabilidade deverá ser conjunta
entre a Prefeitura e a SAAE, o qual irá direcionar os questionamentos, sugestões e
outras formas de manifestação da população aos seus respectivos responsáveis em
tempo hábil para o retorno, garantindo que o controle social seja legitimado.
Para que a população possa ser ouvida e participe das decisões em conjunto com os
gestores do município de Atibaia, foi criado um modelo de questionário de satisfação
da população sobre à prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos, o qual,
poderá ser disponibilizado à população para responder anualmente e seus resultados
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apresentados, para auxiliar na tomada de decisões e planejamento de ações
prioritárias.
O conhecimento dos grupos organizados em Atibaia e o registro dessas informações
são imprescindíveis para que o processo de comunicação, divulgação e participação
social seja realizado. Sem esses dados organizados, com os contatos atualizados, a
informação irá abranger apenas um número reduzido de pessoas e não haverá a
participação popular nas decisões relacionadas aos resíduos sólidos.
Faz-se necessário, portanto, o levantamento e o registro das associações existentes
em Atibaia: grupos organizados, conselhos, entidades, ONGs, etc. Esse registro e ou
atualização das informações, deve ser feito antes de iniciar o processo de divulgação
das informações, para que esses atores participem de forma efetiva e possam dar sua
contribuição nesse processo.
Tão importante quanto gerar o acesso de maneira democrática e transparente aos
munícipes nos meios de comunicação, é prover a educação dos mesmos, com o
objetivo de torná-los aptos a participar e tomar as decisões que vão contribuir com a
gestão adequada dos resíduos sólidos e auxiliar no atendimento das metas
estabelecidas.
A responsabilidade do desenvolvimento do controle social deverá ser feita em parceria
entre a Prefeitura da Estância de Atibaia em conjunto com a SAAE, algo que ocorre no
município através de outros programas de governo da prefeitura, em constante contato
com a população de maneira geral e não organizada em grupos, associações e
instituições.
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3.4.11 PROPOSIÇÕES DE MODELAGEM PARA AS FORMAS DE
COOPERAÇÃO EM PROL DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de resíduos sólidos
por meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 11.107/2005, visando
fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos municípios.
A criação de um consórcio depende, além dos aspectos políticos, também de variáveis
técnicas financeiras. É viável a formação de um consórcio quando a instalação de um
empreendimento trouxer, através do ganho de escala, uma redução dos custos com a
gestão de um determinado tipo de resíduo.
Com a reconfiguração das competências dos municípios pela Constituição Federal de
1988, houve uma ampliação da atuação desses entes, os quais passaram a
desempenhar funções antes realizadas pela União e pelos Estados. Entretanto, se por
um lado essa nova configuração implicou em descentralização, por outro a ampliação
das atribuições dos municípios não acarretou correspondente ampliação de recursos
financeiros, materiais, tecnológicos e humanos, o que trouxe dificuldades às
administrações municipais e aumentou a desigualdade entre os municípios (CRUZ, et
al., 2011).
Além disso, a presença de questões de caráter intermunicipal ou regional tem exigido
dos municípios uma forma diferente de articulação, organização e atuação, tendo em
vista que muitos deles não possuem condições técnico-financeiras e de escala para
arcar isoladamente com o planejamento e a execução de tais políticas públicas (CRUZ,
et al., 2011).
Nesse contexto, a cooperação entre unidades federativas – sejam entes de mesmo
nível ou não – é uma estratégia cada vez mais utilizada, pois permite otimizar esforços,
a fim de promover o desenvolvimento e a qualidade de vida dos munícipes, além de
potencializar ações de articulação microrregional. Esses arranjos intermunicipais
podem ser estabelecidos via consórcios, associações, agências, convênios, entre
outros (CRUZ, et al., 2011).
A criação de soluções consorciadas voltadas à gestão de resíduos sólidos pelos
municípios é incentivada pelas políticas estadual e nacional de resíduos sólidos. Nesta
última é prevista a priorização dos recursos da União aos municípios que optarem por
soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos.
A reflexão sobre a importância das soluções consorciadas é reforçada por questões
apontadas no Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, tais como: o
número considerável de municípios que dispõem os RSU em outras localidades; a vida
útil e a disponibilidade de locais apropriados para a instalação de aterros; a viabilidade
econômica da reciclagem dos mais diversos resíduos, além de beneficiar e fortalecer o
cumprimento dos acordos de logística reversa; entre outras.
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A organização e funcionamento de soluções consorciadas intermunicipais na gestão
dos resíduos sólidos possibilitam ganhos de escala, que podem viabilizar melhores
contratos de coleta, tratamento de resíduos e destinação de rejeitos; ampliação da
oferta de serviços e racionalização de equipamentos; flexibilização dos mecanismos de
aquisição de equipamentos e de contratação de pessoal; maior poder de negociação
no mercado dos produtos passíveis de reciclagem; e redução de custos. Dessa forma,
estimula a discussão de um novo modelo de planejamento e gerenciamento regional,
com maior eficiência na aplicação de investimentos.
3.4.11.1 Formas de cooperação voluntária
Dentre as possíveis formas de cooperação voluntária entre municípios para o
desenvolvimento de soluções conjuntas para a gestão de resíduos sólidos, destacamse os convênios de cooperação, os consórcios públicos e as parcerias públicoprivadas. A seguir serão apresentados os principais aspectos sobre cada um deles.
3.4.11.1.1 Convênios de Cooperação
Anteriormente à promulgação da lei federal sobre os consórcios públicos, os municípios
e os Estados utilizavam o instrumento do convênio de cooperação para se associarem
a outras entidades públicas ou privadas. Trata-se de um acordo de vontades que
possui características próprias, porque os interesses são recíprocos e não
contraditórios, como em um contrato comum.
No estado de São Paulo, o instrumento do convênio foi também utilizado para criação
de “consórcios” instituídos antes da Lei dos Consórcios de 2005, na temática de
promoção social. Posteriormente, o convênio foi também utilizado para atender a
interesses dos municípios na construção e reforma de estradas vicinais, saneamento e
saúde. Contudo, sua configuração prevê somente o atendimento a interesses
específicos, tornando limitada sua atuação como um ente autônomo.
O convênio não pode ser utilizado como instrumento de delegação de serviços
públicos, mas como uma modalidade de fomento dos mesmos, isso por que a partir da
edição da Lei Federal no 11.107/2007 ficou vedada a utilização de convênios para a
formação de consórcios intermunicipais, vedação que posteriormente foi ressaltada
pela Lei Federal no 11.445/2007, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico.
3.4.11.1.2. Consórcios Públicos
O consorciamento intermunicipal está previsto no Brasil desde a Constituição de 1937
e, embora haja no país, e especialmente no estado de São Paulo, um histórico na
formação de consórcios, até 2005 parte dessa trajetória foi marcada por fatores como:
a inexistência de regulamento legal; a fragilidade jurídica; a falta de compromisso e de
responsabilidade de pagamento das contribuições municipais, gerando déficits; o
descompromisso com acordos firmados entre os municípios; o uso político; e a irresponsabilidade fiscal (DIEGUEZ, 2011; CRUZ, et al., 2011).
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

PROGNÓSTICO | PMGIRS

74

A promulgação da Lei Federal no 11.107, de 06 de abril de 2005, que define normas
de contratação de consórcios públicos, e de seu decreto regulamentador, Decreto
Federal no 6.017, de 17 de janeiro de 2007, trouxe importantes alterações na
institucionalização dos consorciamentos públicos. Estabeleceu-se que os consórcios
públicos são pessoas jurídicas de direito público ou privado, os quais devem ser
constituídos por meio de contrato entre os entes federados participantes, vinculando
juridicamente direitos e obrigações, por meio da responsabilidade solidária.
Ademais, tornou-se necessária a elaboração de contrato de rateio ou programa, com
a previsão dos recursos financeiros destinados ao consórcio público pelos entes
participantes nos instrumentos orçamentários – Plano Plurianual (PPA), na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), além da
obrigatoriedade de seguir as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 (CRUZ, et al., 2011).
São muitas as vantagens possibilitadas pela institucionalização dos consórcios
públicos, dentre as quais: aumento dos valores para obrigatoriedade da modalidade de
licitação; dispensa de licitação para contratar entes federados ou da administração
indireta, desde que consorciados; redução de valores de impostos; e a obrigatoriedade
de contratualização (CRUZ, et al., 2011).
Contudo, ainda existem muitas dificuldades na implementação dos consórcios
públicos, como por exemplo, a conjuntura política e institucional; as diferentes
realidades locais; os conflitos de interesse entre os atores envolvidos; o convencimento
da população local acerca das parcerias possíveis; comprometimento dos atores, entre
outros. Além disso, alguns avanços contidos na nova Lei são, para muitos gestores
municipais, significativos desafios para a institucionalização dos consórcios públicos,
por exemplo, a necessidade de planejamento e previsão de recursos, a falta de clareza
dos problemas a serem resolvidos e dos objetivos a serem atingidos, bem como
aspectos do gerenciamento e da gestão (CRUZ, et al., 2011).
Ressalta-se que os consórcios formados anteriormente à promulgação da Lei
Federal no 11.107/2005 não são obrigados a se adaptarem às novas regras. Assim,
apesar das inovações presentes na Lei dos Consórcios, observa-se que parte dos
consórcios existentes não se adequou a ela, seja por desconhecimento das suas
implicações, seja por insegurança, seja pela não identificação de vantagens na
adequação (STRELEC, 2011).
Nessa perspectiva, apesar de todas as dificuldades, os consórcios públicos têm se
apresentado como importantes instituições de articulação, em razão de sua capacidade
de estabelecimento de mecanismos para a resolução de problemas regionais, por meio
da articulação e mobilização de diversos e contrastantes atores.
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3.4.11.1.3. Parcerias Público-Privadas
No Brasil, a legislação que regula as parcerias público-privadas (PPPs) é a Lei
Federal no 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Entende-se como parceria públicoprivada um contrato de prestação de serviços de médio a longo prazo (de 5 a 35 anos)
firmado pela Administração Pública cujo valor não seja inferior a vinte milhões de reais,
sendo vedada a celebração de contratos que tenham por objeto único o fornecimento
de mão de obra, equipamentos ou execução de obra pública.
Na PPP, a implantação da infraestrutura necessária para a prestação do serviço
contratado pela Administração Pública dependerá de iniciativas de financiamento do
setor privado, o qual terá sua remuneração realizada com base em padrões de
desempenho, sendo devida somente quando o serviço estiver à disposição do Estado
ou dos usuários.
A Lei traz a possibilidade de combinar a remuneração tarifária com o pagamento de
contraprestações públicas e define PPP como contrato administrativo de concessão, na
modalidade patrocinada ou administrativa. Na concessão patrocinada, a remuneração
do parceiro privado envolve, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, a
contraprestação pecuniária do parceiro público. Já na concessão administrativa, por
sua vez, envolve tão somente a contraprestação pública, pois se aplica nos casos em
que não houver possibilidade de cobrança de tarifa dos usuários.
No estado de São Paulo foi implementado, por meio da Lei Estadual no 11.688, de
19 de maio de 2004, o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas. Trata-se de
uma Lei que estabeleceu um arcabouço flexível para a submissão de propostas
preliminares de projetos que apresentem características de PPP.
3.4.11.1.4. Situação em Atibaia
Em 2010, como marco regulatório para o saneamento, foi assinado um protocolo de
intenções, através de representantes da Agência Reguladora (ARES-PCJ) e Consórcio
PCJ – Comitê de Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
Os municípios representantes do Consórcio PCJ: Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia,
Bom Jesus dos Perdões, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Capivari, Elias Fausto,
Itapira, Itupeva, Jarinu, Joanópolis, Lindóia, Louveira, Mogi Mirim, Mombuca, Monte
Alegre do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Rafard,
Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem.
A maior parcela destes municípios iniciou a elaboração de seus planos de saneamento,
em nível individual, desde 2014. Com Atibaia não foi diferente, sendo que os Planos de
Coleta Seletiva e este PMGIRS estão sendo elaborados desde o mesmo ano. Para o
gerenciamento de resíduos, já há o encaminhamento de alguns tipos de resíduos para
os municípios de Hortolândia (RSS), Guarulhos (RSU) e Jundiaí (RSSB).
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Salienta-se ainda, que 7 destes municípios, incluindo Atibaia, compareceram às
oficinas do GIREM - Projeto de Apoio à Gestão Municipal de Resíduos Sólidos,
ocorrido entre 2012 e 2014. A partir desta adimplência, resta as tomadas de decisão
políticas e financeiras, para novas parcerias e compartilhamento de unidades de
manejo de resíduos sólidos.
No Anexo I – Planta 03/03 Identificação de possibilidades de consorciamento, são
ilustrados os municípios pertencentes ao Consórcio PCJ, os municípios convidados ao
Projeto Girem e em uma terceira escala de cor, os municípios participantes de ambos
os grupos.
O quadro abaixo apresenta uma síntese das principais formas de arranjos
intermunicipais e seus aspectos legais.
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Quadro 56. Tipos de arranjos intermunicipais
Tipos de Arranjo
Região metropolitana

Aglomeração urbana

Microrregião

Convênio de
Cooperação
Ações comuns –
obrigações comuns e
específicas

Convênio

Consórcio

Planejamento integrado e
ação conjunta

Planejamento integrado e
ação coordenada dos
entes públicos

LCE no 760/1994

LCE no 760/1994

Planejamento
integrado para seu
desenvolvimento e
integração regional
LCE no 760/1994

Ações comuns –
obrigações comuns e
específicas

Obrigações comuns
e específicas

DE no 59.215/2013

DE no 59.215/2013

Compulsória

Voluntária

Voluntária

LF no 11.107/2005
DF no 6.017/2007
Voluntária

Compulsória

Compulsória

Cria entidade autárquica
territorial
Estado e municípios

Não há previsão

Não há previsão

Não há previsão

Não há previsão

Cria ente autônomo

Estado e municípios

Estado e municípios

Obrigatória

Obrigatória

Estado e municípios
ou entre municípios
e entes autárquicos
estaduais
Nem sempre
depende de
autorização do
governador

Entre municípios e o
ente criado

Obrigatória

Estado e municípios
ou entre municípios
e entes autárquicos
estaduais
Delegação de
competência – ou
autorização do
Governador

Autorização
Legislativa

Instrumento de
Formalização

Lei Complementar

Lei Complementar

Lei Complementar

Objetivo

I – o planejamento
regional
para
o
desenvolvimento
socioeconômico
e
a
melhoria da qualidade de
vida;
II – a cooperação entre

I – o planejamento
regional
para
o
desenvolvimento
socioeconômico
e
a
melhoria da qualidade de
vida;
II – a cooperação entre

A cooperação entre
diferentes níveis de
governo, mediante a
descentralização,
articulação e
integração de seus
órgãos e entidades

Minuta comum
Análise da
Consultoria Jurídica
e outras
condicionantes
Atuação
compartilhada com
esforços comuns
para atingir alguns
objetivos, previstos
na Minuta.

Minuta comum
Análise da
Consultoria Jurídica
e outras
condicionantes
Atuação
compartilhada com
esforços comuns
para atingir alguns
objetivos, previstos
na Minuta.

Natureza
Jurídica
Fundamento
Legal
Tipo de
Associação
Pessoa Jurídica
Autônoma
Entes
Participantes
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Ratificação por leis
municipais do
Protocolo de
Intenções ou leis
municipais
específicas
Protocolo de
Intenções
Contrato de
Programa
Contrato de rateio
Os objetivos serão
determinados pelos
entes da Federação
que se
consorciarem.
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diferentes
níveis
de
governo,
mediante
a
descentralização,
articulação e integração
de
seus
órgãos
e
entidades
da
administração direta e
indireta com atuação na
região,
visando
ao
máximo aproveitamento
dos recursos públicos a
ela destinados;
III – a utilização racional
do território, dos recursos
naturais e culturais e a
proteção
do
meio
ambiente, mediante o
controle da implantação
dos
empreendimentos
públicos e privados na
região;
IV – a integração do
planejamento e da
execução das funções
públicas de interesse
comum aos entes
públicos atuantes na
região;
V – a redução das
desigualdades regionais.

diferentes
níveis
de
governo,
mediante
a
descentralização,
articulação e integração
de
seus
órgãos
e
entidades
da
administração direta e
indireta com atuação na
região,
visando
ao
máximo aproveitamento
dos recursos públicos a
ela destinados;
III – a utilização racional
do território, dos recursos
naturais e culturais e a
proteção do meio
ambiente, mediante o
controle da implantação
dos empreendimentos
públicos e privados na
região;
IV – a integração do
planejamento e da
execução das funções
públicas de interesse
comum aos entes
públicos atuantes na
região;
V – a redução das
desigualdades regionais.

da administração
direta e indireta com
atuação na região,
visando ao máximo
aproveitamento dos
recursos públicos a
ela destinados.

Fonte: SMA/CPLA (2014)
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Quadro 57. Encontros regionais realizados no âmbito do Projeto Girem em 2014
Município
sede do
evento

Data

Atibaia

12/03/2014

Qtde

Municípios convidados

Municípios
participantes
Qtde

Municípios
27

Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,
Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Capivari, Elias Fausto, Itapira,
Itupeva, Jarinu, Joanópolis, Lindóia, Louveira, Mogi Mirim,
Mombuca, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista,
Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Rafard, Serra Negra, Socorro,
Tuiuti e Vargem.

7

Fonte: SMA/CPLA (2014)
Quadro 58. Municípios integrantes do Consórcio PCJ
Denominação
Consórcio Intermunicipal das
Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí – PCJ

Integrantes
Americana, Amparo, Analândia, Artur Nogueira, Atibaia, Bom
Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Camanducaia,
Campinas, Capivari, Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis,
Extrema (MG), Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Ipeúma,
Iracemápolis, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Limeira, Jarinu,
Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira,
Piracaia, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras,
Saltinho, São Pedro, Santa Bárbara, Santa Gertrudes, Santo
Antonio da Posse, Sumaré, Vargem, Valinhos, Vinhedo.

Área de atuação*
Meio
ambiente/Saneamento
/Recursos hídricos

Fonte da informação
APM, 2011; BRASIL, 2014a;
CEPAM, 2014; CETESB,
2014a; CNRH, 2014; MPSP,
2003.

Fonte: SMA/CPLA (2014)
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3.4.12 DEFINIÇÃO DE ASPECTOS PARA
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL

DIVULGAÇÃO

E

A educação ambiental é uma importante ferramenta para se refletir sobre os vários
aspectos da vida cotidiana, na mudança de valores e comportamento da sociedade,
devido sua natureza complexa e interdisciplinar, que norteiam práticas coletivas e
formas de pensar e agir sobre o meio ambiente.
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, através de suas
deliberações, será o instrumento norteador para o município de Atibaia, nos próximos
20 anos e deverá ser executado, através de ações que envolvam a população
diretamente. Para que seja efetivado e que o conjunto de metas sejam alcançadas,
será necessária a prática da Educação Ambiental de maneira efetiva, eficiente e
permanente, nos diversos segmentos sociais.
O programa de Educação Ambiental deve ter como base a visão holística da realidade
de Atibaia relacionada aos resíduos sólidos, integrado com os demais programas
existentes no município, que se ligam ao grande eixo meio ambiente.
Essa afirmação tem base sólida na Lei Federal de Educação Ambiental n°. 9.795/99
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que diz que Educação Ambiental é o
“[...] processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade” (BRASIL, 1999, p.1).
A Política Nacional de Educação Ambiental foi regulamentada pelo decreto nº 4.281 de
2002 e representou grandes avanços legais para o campo da Educação Ambiental
trazendo em seu bojo princípios que definem que a educação ambiental deve ser
permanente e continuada, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, dentro e fora da escola.
Além disso, a PNEA atribuiu não só ao poder público, mas às instituições educativas,
órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, aos meios de
comunicação de massa, às empresas, entidades de classe, instituições públicas e
privadas e à sociedade como um todo o compromisso em atuar com ações educativas
relacionadas às questões socioambientais.
Os esforços devem ser no sentido de desenvolver um Programa de Educação
Ambiental, planejado com as demais ações que irão ocorrer, concomitante ao
desenvolvimento do PMGIRS, o qual constitui-se em um instrumento indispensável
para o planejamento, a execução e a prestação dos serviços.
Deverão ser consideradas as atribuições e deliberações das leis municipais existentes,
como a Lei Municipal nº 2.667/1.995, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da
Educação Ambiental nas Escolas Públicas Municipais, bem como a Lei Municipal nº
3.960/2011, que dispõe sobre a criação da “Semana Municipal de Educação Ambiental,
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como todas as ações e programas existentes em Atibaia (já descritos no Diagnóstico).
Além do Decreto nº 6.521/2.011 que institui a Educação Ambiental na Rede Pública
Municipal.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei 12.305/2010 evidencia a importância da
hierarquia na Gestão dos Resíduos, indo ao encontro do conceito de “cidade limpa”, o
qual se refere que a cidade limpa, não é a que mais se limpa, mas é a que menos se
suja.
Para efetiva colaboração dos diversos segmentos da sociedade, visando que a
hierarquia dos resíduos ocorra, de acordo com a lei acima mencionada, dispõe em sua
Seção IV, em seu artigo 19 (inciso X), que sejam implantados programas e ações de
educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a
reciclagem de resíduos sólidos.
Para invertermos o panorama socioambiental existente, será necessária uma
intervenção conjunta entre os diversos atores da sociedade, visando enfrentar e mudar
essa realidade e buscarmos em conjunto o cumprimento das metas e objetivos
estabelecidos no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
É fundamental desenvolver atividade de educação ambiental no sentido de motivar
uma maior participação do cidadão no sistema de limpeza municipal, mostrando-lhe as
consequências ambientais, econômicas e sociais de atos simples e diários como o
correto acondicionamento de nossos resíduos, a observância dos horários de coleta, o
não jogar lixo nas ruas, o varrer e conservar limpas as calçadas – medidas que são
alertadas há décadas, sem grandes avanços. Sabemos que isso seria decisivo para
uma eficiente gestão municipal de resíduos.
Sabe-se que não basta informar a população, para que a participação aconteça e sim
sensibilizá-la e mobilizá-la à participação efetiva e contínua, uma vez que a população
será chamada a descartar seus resíduos, ou pelo menos parte deles, de forma
diferente do que está habituada.
As informações devem ser completas e atuais nos meios de comunicação, para obter
credibilidade e incentivar o uso dos canais de comunicação pela população.
Atualmente no município de Atibaia existem diversas ações de educação ambiental
sendo desenvolvidas (vide Diagnóstico), porém é necessário alinhá-las e integra-las
para obtenção de resultados como preconiza a PNEA.
3.4.12.1 Planejamento
A PNEA atribuiu não só ao poder público, mas às instituições educativas, órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, aos meios de
comunicação de massa, às empresas, entidades de classe, instituições públicas e
privadas e à sociedade como um todo o compromisso em atuar com ações educativas
relacionadas às questões socioambientais.
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Para que o programa de Educação Ambiental seja consistente e eficiente, deverá
primeiramente passar por um planejamento que contemple a visão de todas as fases a
serem executadas, delegando responsabilidades, prazos e formas de avaliação
durante todo o processo.
Entender e respeitar o ciclo de vida do Programa de Educação Ambiental é de
fundamental importância, onde as fases macro compreendem-se em: Planejamento,
Execução, Monitoramento/Controle e Avaliação.
Essas fases, após o planejamento serão alimentadas com um maior número de
informações, que deverão ser consistentes, contemplando responsáveis; datas;
eventos; formas de monitoramento/controle e avaliação.
O planejamento inicial é de fundamental importância, não só para reunir as
informações relevantes, mas para prever riscos (que podem ser positivos ou
negativos), antecipando-os de maneira a tratá-los e buscar minimizá-los e potencializar
as oportunidades as quais também devem ser antecipadas e aproveitadas.
Esse planejamento deverá contemplar:
 Desenvolvimento de agenda anual: com a descrição de todas as
atividades, datas, responsáveis e temas a serem trabalhados;
 Previsão de reuniões periódicas: com o objetivo de alinhar as ideias;
firmar compromissos; verificar dados; tirar dúvidas; resolver questões
pendentes. A periodicidade deverá ser fixada pela SAAE em comum
acordo com os responsáveis. O ideal é que sejam mensais e ao longo do
ano possam ir espaçando de acordo com a evolução do grupo;
 Formas de monitoramento e controle das atividades, seus devidos
responsáveis, bem como as formas de gerenciar os resultados obtidos,
por meio de relatórios mensais e ou trimestrais;
 Estabelecer canal de divulgação/comunicação (via site, rádio, jornal,
mídia impressa, etc.), para serem alimentadas constantemente;
 Alinhar dentro das atividades, o meio e as formas de divulgação e
comunicação para informar a população e possibilitar formas de
participação efetiva nas atividades realizadas;
 Avaliação do processo como um todo, ocasionando caso necessário,
melhorias em cada fase, inclusão de pessoas, de atividades e ou
treinamentos caso haja necessidade. A periodicidade dessa avaliação
será determinada pela SAAE, mas deverão ocorrer pelo menos 2 a cada
semestre;
 Programar as atividades em comum acordo com os programas já
existentes, indo ao encontro do que o município possui em termos de
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programas, projetos e ações em educação ambiental, complementando
com a temática resíduos sólidos.
3.4.12.2 Responsabilidades
De acordo com a Lei nº 2.667/1995, em seu Art. 1º preconiza a obrigatoriedade do
Ensino de Educação Ambiental no âmbito das escolas públicas municipais. Cuja
responsabilidade de elaborar o conteúdo programático, ficará a cargo das Secretarias
Municipais da Educação e Cultura e Turismo e Meio Ambiente, de acordo com seu Art.
2º.
No âmbito da sociedade em geral Atibaiense será necessária uma adequação do
planejamento das atividades em conjunto com as que já ocorrem no município, ficando
a cargo da SAAE realizar, complementando as atividades que serão desenvolvidas na
educação formal.
Nesse contexto, evidencia-se que Atibaia é um município que possui uma legislação
em conformidade com a PNEA (lei nº 9795/99), necessitando estruturar-se em termos
de planejamento e desenvolvimento das ações de maneira integrada e ininterruptas,
para abranger em seu Programa de Educação Ambiental, conteúdo específico sobre a
realidade do município, bem como informações pertinentes sobre os resíduos sólidos,
para formar cidadãos aptos à participação no controle social, auxiliando na tomada de
decisões, agindo localmente.
Cabe à SAAE em conjunto com as Secretarias Municipais da Educação e Cultura e
Turismo e Meio Ambiente, desenvolver o planejamento das ações e executarem o
Programa de Educação Ambiental de maneira efetiva, juntamente com as demais
secretarias, para abranger à sociedade de Atibaia como um todo.
3.4.12.3 Objetivos
O programa de Educação Ambiental deverá ser realizado com o seguinte objetivo:
• Entendimento da importância da destinação correta dos resíduos sólidos,
reduzindo sua geração na fonte, reutilizando os materiais que possam ter
utilidade e separando os que podem ser reciclados, dando um destino mais
nobre para os resíduos;
• Colaborar para manutenção do ambiente urbano, através de ações que visem
à diminuição dos resíduos descartados em locais inadequados, correta
destinação e colaboração com o município com atitudes corretas;
• Buscar a sensibilização dos diferentes atores sociais para a mudança de
hábitos nocivos ao ambiente e o entendimento de que as mudanças começam
dentro de casa;
• Salientar que de acordo com a PNRS o munícipe tem obrigação de separar
os resíduos e dar o destino correto, sob pena de multa;
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• Ministrar cursos e oficinas de reuso de materiais, com o objetivo de
transformá-los em materiais que podem ser aproveitados como peças
ornamentais, brinquedos, utensílios e demais objetos, com o propósito de
poupar matéria-prima e trabalhar com o conceito de reutilização dos resíduos.
• Promover visitas educacionais em locais cuja temática seja “Resíduos Sólidos
e Meio Ambiente”.
3.4.12.4 Público alvo
O programa de Educação Ambiental deverá ser direcionado à sociedade em geral, aos
diversos atores sociais: professores, alunos, lideranças de bairros, ONG’s,
comerciantes, consumidores, técnicos operacionais, profissionais (ligados diretamente
ao manejo de resíduos sólidos) e demais munícipes, como acima citado, para que
ocorra uma socialização do conhecimento e efetiva participação da sociedade para
essa mudança de comportamento.
O estudo demonstra a preocupação com o conhecimento da realidade local
relacionada à gestão dos resíduos sólidos gerados no município e a correta adequação
do sistema para que haja sustentabilidade no processo e melhoria nas condições de
vida da população, visando um ambiente saudável e ambientalmente adequado.
3.4.12.4.1 Descrição das atividades e ações para implantação do Programa
de Educação Ambiental
Para que a gestão dos resíduos sólidos afetos à lei nº 12.305/2010 no município de
Atibaia seja efetiva, deve-se trabalhar para que a população participe da implantação
do processo que visa à sustentabilidade na gestão dos resíduos gerados no município,
incentivando o interesse pela temática nos diversos ambientes, como trabalho, lazer,
escola, família, etc.
No que diz respeito ao processo participativo torna-se necessário sugerir formas no
desenvolvimento das atividades que possam propiciar a sua permanência ao longo do
tempo. Isto porque mudança de hábito é um processo difícil e para o seu alcance há
que ter persistência.
Portanto, pode-se pensar em realização de eventos com periodicidade definida – por
exemplo, todas as primeiras segundas feiras do mês em local e horário prédeterminado para se realizar um debate sobre temas de interesse da população em
geral.
Pode-se, por exemplo, promover uma discussão do conteúdo dos eventos e uma
eleição para o nome mais adequado ao evento em um ou dois turnos, visando
mobilizar os participantes. Esta iniciativa cria um clima de envolvimento, de
comprometimento dos participantes no processo. Demonstra também liderança dos
responsáveis pelo plano na capacidade de mobilização de atores sociais.
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Outros eventos sugeridos:



Visitas orientadas às unidades de manejo de resíduos sólidos, como a central de
triagem e transbordo, aterro sanitário, etc;
Planejamento de uma agenda anual, com a descrição das atividades e eventos
preestabelecidos.

Uma boa possibilidade de institucionalização do debate é a sua promoção por meio de
fóruns já existentes nos municípios, que promovam, por exemplo, a discussão de
temas ambientais. Um desses espaços que devem ser considerados é o do Conselho
Municipal de Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Saneamento, de Resíduos
Sólidos, de fóruns específicos sobre resíduos, cidadania ou outro com atividades
correlatas.
Os resultados dependem do preparo da população para a adequação ao sistema, a
educação tem papel fundamental nesse processo, para que isso ocorra é necessário o
desenvolvimento de um programa de Educação Ambiental, onde o assunto pautado
será “Resíduos Sólidos”, com palestras nas instituições de ensino, fórum para debates,
seminários, entrevistas em rádio e mídia impressa divulgando o cronograma semanal
da coleta seletiva e orientando sobre a separação correta dos resíduos sólidos
contemplando todos os envolvidos nesse processo e o monitoramento das ações por
setor responsável e atuante na área ambiental como as Secretarias Municipais da
Educação e Cultura e Turismo e Meio Ambiente e demais lideranças presentes no
município.
Esse programa deverá ser constante e ininterrupto, contemplando o maior número de
lideranças possíveis e essas por sua vez, mobilizem outras mais, buscando a mudança
de concepção sobre os resíduos, visando à adequação ao novo sistema e seguindo
conforme a PNRS dispõe sobre a responsabilidade compartilhada que cabe a cada
cidadão cumprir com seu dever dentro de cada elo da cadeia.
Fundamental no processo é a mudança de visão relacionada aos resíduos sólidos,
perceber que os mesmos têm valor econômico, que proporcionam oportunidades de
trabalho e renda para muitas pessoas e alto valor agregado e que para sua gestão seja
ela nas residências ou no município como um todo, deve analisar desde a compra de
produtos, o seu uso, reuso e descarte adequado, buscando minimizar a geração de
resíduos e motivando a sociedade no processo de execução coletiva do PMGIRS.
3.4.12.5 Divulgação
A Educação Ambiental deve ser trabalhada de forma articulada com toda a sociedade,
mas para que seja efetiva e eficiente e ao mesmo tempo englobar todo o município
deve-se ter um mapeamento dos locais e dos responsáveis que serão abordados e das
ações que serão efetuadas, desenvolvendo um planejamento anual e contínuo para
preparo da população de maneira eficiente e global.
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E para garantir que este objetivo seja atingido de maneira satisfatória, torna-se
necessário um esforço coletivo para sensibilizar parceiros em potencial e convencê-los
da importância de cada entidade social e de representações sociais neste processo.
Essa sensibilização inclui reuniões com os principais atores e agentes sociais da
cidade com grande inserção popular como os agentes municipais de saúde, fiscais
municipais com ações em meio ambiente, professores, educadores ambientais entre
outros.
Para o sucesso do processo se faz necessária uma grande mobilização como uma
efetiva forma de divulgação dos eventos, após o estabelecimento da agenda com as
ações de Educação Ambiental, cuja comunicação poderá ser feita por meio de
telefonemas, e-mails e convites impressos.
O canal de comunicação estabelecido deverá ser alimentado de informações
atualizadas, sejam por meio site, jornal da cidade, panfletos, para que haja uma
divulgação eficiente, fazendo com que o munícipe obtenha a agenda dos eventos de
maneira rápida, atual e prática.
Nas escolas a divulgação poderá ocorrer por meio de palestras, informativo aos
diretores e professores, cartazes, concursos, etc.
A forma de divulgação de cada evento poderá ser avaliada, por meio de questionário
feito aos participantes, verificando como cada um soube do evento e a importância da
participação coletiva. Ao final do semestre, os dados coletados serão analisados e
poderá ser analisada as formas mais eficientes para cada público.
Deve-se incentivar a participação de diversos segmentos da sociedade, para juntos
buscar a sensibilização das pessoas para as mudanças que vão ocorrer e assim,
discutir a forma de participação nesse processo de cada instituição e planejar como
serão desenvolvidas essas atividades e os responsáveis por cada segmento.
Promover na cidade concursos de redação com a temática; lançar concurso de fotos
sobre o assunto, com exposição de todos os trabalhos inscritos; pautar programas de
entrevistas na(s) rádio(s) com crianças e empresários; coletores de resíduos; fazendo o
assunto circular entre todas as idades, ambientes e níveis de conhecimento sobre o
tema, com ampla divulgação de campanhas nos diversos meios de comunicação; além
de convidar os artistas locais para criarem cartazes alusivos ao PMGIRS e suas
diretrizes; além de pensar em folders, internet, eventos sociais, esportivos, religiosos e
aqueles próprios da cultura popular local e regional. Em todos esses eventos, pensar
em cenários temáticos divertidos para fazer dos resíduos e seus recipientes uma
atração lúdica e educativa para os frequentadores e usuários.
Dentre os parceiros em potencial encontram-se ONG’s com viés social e ambientalista,
sindicatos, bancos, representações religiosas, hospitalares, shoppings, representações
comerciais, industriais, de transporte, órgãos públicos, representantes de bairros, etc.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

PROGNÓSTICO | PMGIRS

87

Os dados e informações relativas aos parceiros como nome da instituição, e de seu
representante legal, dos participantes da reunião, endereços, os pontos abordados e os
compromissos assumidos a curto, médio e longo prazo podem compor um quadro para
o controle das informações sobre o desenvolvimento das parcerias e o
acompanhamento do desenvolvimento das metas estabelecidas. A tabela apresentada
a seguir ilustra o formato possível para o controle e acompanhamento das parcerias.
Quadro 59. Modelo de instrumento de controle de formalização de parcerias

Instituição

Data

Contato

Temas abordados

Encaminhamentos

Obs.

Fonte: REÚSA (2015)

Um segmento muito importante neste processo é o da saúde, com seus agentes que
fazem um estreito trabalho com as comunidades, devendo ser convidados a participar
das reuniões e oficinas de desenvolvimento do plano por serem importantes
interlocutores junto à população sobre esse tema.
Reconhecidos como elementos importantes na educação e sensibilização da
população para a mudança de comportamento, os agentes de saúde são parceiros na
conscientização da necessidade de redução e reciclagem do resíduo. Por isso a
participação deste setor no processo de implementação do PMGIRS é tão importante.
Por último, deve-se lembrar que para maior facilidade de comunicação poderá ser
produzido material informativo sobre o PMGIRS que aponte de forma mais clara
possível os princípios, objetivos, metas e metodologia de trabalho proposto. Como
apoio pode ser pensado a elaboração de folders, cartazes, banners, faixas, entre
outros meios de comunicação sobre o tema.
Todas essas ações devem ser acompanhadas por um responsável, com formação
específica em Educação Ambiental, representante da SAAE, que irá monitorar as
ações, desenvolver relatórios de controle e apresentá-los nas reuniões bimestrais ou
trimestrais. Os resultados provenientes dos trabalhos elaborados, das ações
desenvolvidas, poderão compor apresentações na Semana Municipal de Educação
Ambiental e o mesmo evento poderá servir como um momento propício para avaliação
de todo o processo, da eficiência das ações, do envolvimento dos diversos atores
sociais, através de entrevistas, questionários e trabalhos que possam ser apresentados
no evento.
3.4.12.6 Programação para as atividades de educação ambiental
Para que o PMGIRS seja efetivado, a SAAE deverá desenvolver reuniões trimestrais
com os representantes de bairros, ONGs, Secretaria de Educação, Secretaria de
Saúde, Associação Comercial, enfim, com todas as lideranças identificadas no
município. O intuito dessas reuniões é o planejamento de ações para cada setor da
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sociedade, com o objetivo de disseminar de maneira prática e rápida quais serão as
ações para viabilizar a efetivação das ações contidas no PMGIRS.
A partir das reuniões deverá ser criada uma agenda de eventos, responsabilidades,
resultados, os quais serão apresentados por meio de palestras, fóruns de debates, em
eventos que ocorrem no município e cada qual, representante de uma esfera na
sociedade, deverá cumprir com os compromissos assumidos.
Para que o planejamento saia do papel e seja exequível, devem-se formalizar todas as
reuniões, descrever os respectivos responsáveis por cada ação, descrever formas de
monitoramento, como canais de comunicação e veiculação das informações, com fácil
acesso e datar todas as atividades. Eleger pessoas chaves que vão transmitir as
informações e vão acompanhar o resultado das mesmas, de maneira eficiente, para
que ações imediatas sejam tomadas diante de alguma mudança e ou problema
ocorrido entre o planejamento e execução.
Eventos devem ocorrem ao longo do ano, mas de maneira articulada e correlacionada
com todos os envolvidos, com o objetivo da participação de toda a população. Não
devemos esquecer que um programa de Educação Ambiental para ser efetivo deverá
ser composto por diversos meios e intervenções, como veículos de disseminação de
informações, assim como preparação de materiais visuais, visitas à locais estratégicos,
entre outros, pois cada pessoa tem uma forma de perceber, se sensibilizar e agir no
ambiente.
Figura 16. Eventos de mobilização e Educação Ambiental

Fonte: REÚSA (2015)

A equipe mínima para o desenvolvimento das palestras deverá ser de 4 educadores
ambientais, os quais irão ministrar palestras para diferentes públicos e que deverão ter
habilidade didática para comunicar-se com idades e níveis de conhecimento
diferenciados. Essa equipe de educadores deverá ter conhecimento do PMGIRS,
participar de todo o planejamento e estar preparados para esclarecer dúvidas e
solicitações do público que vão participar das palestras.
Deverá ser eleito 1 representante da SAAE para a gestão das atividades, assim como o
centralizador das informações, monitoramento das ações e avaliador dos resultados.
Esse responsável irá cadastrar os representantes de cada membro da sociedade civil,
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de maneira organizada, para que represente seu segmento e desenvolva as ações
planejadas.
Os eventos de mobilização social devem ocorrer sempre que houver oportunidade e
não apenas em datas comemorativas, ou ações estanques.
3.4.12.7 Monitoramento e avaliação
As atividades de monitoramento e controle devem ocorrer constantemente e caso seja
necessário, através de indicação dos resultados da avaliação, o replanejamento das
atividades torna-se necessário.
Para que isso ocorra, é de fundamental importância seguir o planejamento inicial,
monitorando as atividades através da coleta de dados das intervenções realizadas.
Quadro 60. Monitoramento das atividades de Educação Ambiental
Atividade
Publico Alvo
Responsável
Data
Palestras
Alunos da rede Instrutor X (nome e De XX/XX/XX a
regular de ensino
formação)
XX/XX/XX

Escola
XXX

Exposição
Teatro
Campanhas educativas
Trilhas
Visitas monitoradas
Caminhada ecológica
Atividades na praça
Seminários
Cursos
Concursos
Fonte: REÚSA (2015)

Todas as atividades deverão ser programadas em conjunto com as Secretarias, com as
datas fixadas, público-alvo e formas de avaliação para controle dos resultados e
replanejamento do processo educativo, bem como análise da eficácia das intervenções
educativas, através de monitoramento e avaliações constantes, durante todo o
processo.
Quadro 61. Avaliação das atividades de Educação Ambiental
Formas de avaliação
Atividade / Público Alvo
Responsáveis
Questionários
Entrevistas
Redações
Textos
Relatórios
Coleta de dados

Data

Resultados

Fonte: REÚSA (2015)

Os resultados das avaliações deverão ser analisados para o controle da SAAE e
Secretaria de Educação, como meio de verificar a eficiência do processo e melhorar as
intervenções realizadas.
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Por fim é de extrema importância reforçar que, para o PMGIRS ser eficiente e trazer os
resultados esperados, o Programa de Educação Ambiental deverá ser executado de
acordo com o planejamento e deve-se buscar a sensibilização das pessoas para uma
mudança de atitude e comportamento e auxílio nas ações comunitárias, visando o
alcance das metas estabelecidas.
3.4.12.8 Resultados esperados
Espera-se que com o Programa de Educação Ambiental de Atibaia, sejam atingidos os
seguintes resultados:
•

•
•

•
•
•

•

Qualificação continuada dos promotores da educação ambiental para a
atuação competente na gestão de resíduos sólidos e difusão de seus
fundamentos, conhecimentos e ações;
Efetivação das leis existentes no município, incentivando dessa forma a
criação de novas leis municipais e inovação das leis existentes;
Desenvolvimento da capacidade de articulação e de mobilização dos
diferentes setores estabelecidos nos municípios para as atividades que se
resultem na aplicação das ferramentas de gestão de resíduos sólidos;
Elaboração e disseminação de instrumentos de comunicação permanente
e transferência das informações contidas para os munícipes de Atibaia;
Conhecimento da realidade local de Atibaia, possibilitando uma visão
holística sobre a gestão dos resíduos sólidos;
Participação efetiva da sociedade em geral, auxiliando no atingimento das
metas estabelecidas no plano e beneficiando-se dessa forma com os
serviços prestados, melhorando a qualidade de vida e bem estar;
Busca de melhorias contínuas em todo o processo educativo, com a visão
integrada da sociedade que compreende-se não apenas o ensino formal,
mas práticas informais que englobam a população como um todo.
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ANEXO I
Plantas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

PROGNÓSTICO | PMGIRS

PLANTA 01/03
Prognóstico do Programa de
Coleta Seletiva
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PLANTA 02/03
Prognóstico do Programa de Coleta
Domiciliar
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PLANTA 03/03
Identificação de possibilidades de
consorciamento
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ANEXO II
Modelo CTR
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CTR - Controle de Transporte de Resíduos

Informações do gerador
Nome ou razão social

CPF ou CNPJ

Endereço de retirada

Obra

Data

Obs.: via provisória. Aguardando o comprovante
Tipo de resíduo

Peso/volume

Unidade

Alvenaria, argamassa e concreto
Gesso
Madeira
Papel
Plástico
Solo
Material asfáltico
Volumosos (incluindo poda)
Outros (especificar)

Informações do transportador
Nome (PF) ou razão social (PJ)

CNPJ/CPF

Inscrição municipal

Tipo de veículo

Placa

Informações do destinatário
Nome ou razão social

CPF ou CNPJ

Endereço de retirada

Assinaturas/carimbos

Gerador

Transportador

Destinatário

