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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 A elaboração de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) se constitui em um instrumento de planejamento essencial 

para o equilíbrio dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida 

coletiva. 

 De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei n. 12.305 

(BRASIL, 2010), gestão integrada de resíduos sólidos é o: 

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões políticas, 
econômica, ambiental, cultural e social com controle social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável. 

 

 A definição de ações constitui um dos eixos do planejamento, que, 

resumidamente, pode ser conceituado como a decisão antecipada do que deve 

ser feito para alcançar um determinado objetivo.  

 Neste sentido Buarque (1999) conceitua planejamento como um 

instrumento de grande utilidade para organização da ação dos atores e 

agentes, orientando as iniciativas e gerando uma convergência e articulação 

das diversas formas de intervenção na realidade. 

 Quanto ao planejamento urbano, Rodrigues (2008) afirma que este tem 

como objetivo a cidade ideal, a ocupação harmônica e integrada das áreas 

urbanas, o progresso e o desenvolvimento das cidades. 

 Para alcançar as condições descritas anteriormente, é condição 

fundamental a organização do setor de saneamento, em especial, dos serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

 O planejamento deste eixo do saneamento permite a criação de 

mecanismos de gestão pública da infraestrutura, buscando proporcionar a 

universalização do acesso da população a esse serviço público essencial.  

O planejamento urbano relacionado à temática resíduos sólidos teve seu 

primeiro avanço com a aprovação do Estatuto das Cidades. De acordo com o 
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Ministério do Meio Ambiente (2012), o Brasil conta com um arcabouço legal 

que estabelece diretrizes para a gestão de resíduos sólidos, por meio da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305, 2010); para a prestação 

de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, por meio 

da Lei Federal de Saneamento Básico (Lei n. 11.445, 2007) e para o 

estabelecimento de relações de cooperação federativa para a prestação de 

serviços, por meio da Lei de Consórcios Públicos (Lei n. 11.107, 2005). 

No caso dos municípios, o PGIRS deve ser elaborado considerando a 

legislação federal, servindo, posteriormente, como uma ferramenta orientadora 

para a elaboração de políticas municipais e planejamento orçamentário. 

Sendo assim, o PMGIRS é parte de um processo que desencadeia uma 

gradual mudança de atitudes e hábitos na sociedade, iniciando na geração até 

a destinação final de resíduos.  

Com o objetivo de planejar as ações de melhoria na gestão e na 

infraestrutura relacionada aos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, foi firmado um contrato para elaboração do PMGIRS entre a 

Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina (AMESC) e a 

empresa Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda. Os PMGIRS’s serão 

elaborados de acordo com os termos do contrato n. 01/2014, englobando os 

seguintes municípios: 

 

 Balneário Arroio do Silva; 

 Balneário Gaivota; 

 Ermo; 

 Maracajá; 

 Meleiro; 

 Morro Grande; 

 Passo de Torres; 

 Praia Grande; 

 Santa Rosa do Sul;  

 São João do Sul; 
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 Timbé do Sul; 

 Turvo. 

 

Por fim, deve-se considerar o PGIRS como um instrumento dinâmico do 

planejamento, sendo passível de alterações, modificações e revisões visando 

acompanhar o desenvolvimento local. De acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente (2011), a primeira revisão deve ser feita passado 04 (quatro) anos da 

elaboração do PMGIRS. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, sendo um 

instrumento do planejamento, tem como principais objetivos: 

 promover a organização, o aperfeiçoamento institucional e tecnológico, o 

planejamento e, consequentemente, o desenvolvimento das ações 

relacionadas à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos; 

 contribuir para o desenvolvimento sustentável do Município; 

 assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 

Poder Público se dê segundo critérios de promoção da proteção da saúde 

pública e da qualidade ambiental; 

 utilizar indicadores dos serviços de limpeza pública e do manejo de 

resíduos sólidos no planejamento, execução e avaliação da eficácia das 

ações de saneamento; 

 incentivar a implantação dos princípios de não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos, destinação 

ambientalmente adequada de resíduos e disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos; 

 incentivar a indústria da reciclagem, bem como a integração de catadores 

de materiais recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 
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3 DEFINIÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

Os conceitos apresentados a seguir servem para definir termos técnicos 

que são utilizados ao longo do Plano. Esses conceitos foram extraídos da Lei 

Federal n. 6.938 (BRASIL, 1981); da Lei Federal n. 11.445 (BRASIL, 2007); da 

Lei Federal n. 12.305 (BRASIL, 2010), da Lei Estadual n. 14.657 (SANTA 

CATARINA, 2009) e da Lei Estadual n. 13.557 (SANTA CATARINA, 2005): 

 ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento 

do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o 

consumo e a disposição final; 

 coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição ou composição; 

 destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 

observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde publica e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

 disposição final ambientalmente adequada: disposição ordenada de rejeitos 

em aterros, observando normas operacionais especificas de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos; 

 gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, exigidos na forma desta lei; 
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 gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 

busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social 

e sob a premissa do desenvolvimento sustentável; 

 limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades 

infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

 logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada; 

 meio ambiente: conjunto de condições, leis, influencias e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas; 

 rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada; 

 resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 

 responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto: conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, para minimizar o 
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volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 

impactos causados à saúde humana e a qualidade ambiental decorrentes do 

ciclo de vida dos produtos; 

 universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 

ocupados ao saneamento básico. 
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4. METODOLOGIA PROPOSTA 

 

 

 

Para a elaboração do PMGIRS foram consideradas: a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), a Lei Nacional de Saneamento Básico 

(BRASIL, 2007), a Política Estadual de Resíduos Sólidos (SANTA CATARINA, 

2005) e o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (SANTA 

CATARINA, 2012).  

Destacam-se as principais diretrizes a serem consideradas no PMGIRS 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012): 

 o planejamento, a regulação e a fiscalização; 

 a prestação de serviços com regras; 

 a exigência de contratos precedido de estudo de viabilidade técnica e 

financeira; 

 definição de regulamento por lei, definição de entidade de regulação e 

controle social assegurado; 

 universalização e integralidade na prestação de serviços, bem como a 

interação com outras áreas como recursos hídricos, saúde, meio ambiente 

e desenvolvimento urbano. 

 

A caracterização do Município de Maracajá foi realizada através do 

levantamento de informações sobre as suas características gerais. Essas 

informações foram obtidas através da consulta aos sites do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), da Agência Nacional de Águas (ANA) e da Federação Catarinense de 

Municípios (FECAM).  

Para levantamento das leis e dos decretos consultou-se o site da 

Câmara Municipal de Vereadores e da Prefeitura Municipal de Maracajá. 

Além disso, foram consultadas as informações que consta no Plano 

Municipal de Saneamento Básico (MARACAJÁ, 2011) e a versão preliminar do 
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Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos elaborada pelos técnicos da 

Prefeitura Municipal. Foram, também, disponibilizados documentos do projeto 

de adequação da Central de Triagem de Materiais Recicláveis de Maracajá. 

Para o levantamento das condições dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos consultaram-se as seguintes fontes disponíveis na 

internet: Ministério das Cidades e Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS). 

No dia 22/04/2014, foi realizada a visita técnica para levantamento de 

informações junto à Prefeitura Municipal. Para tanto, foi aplicado um roteiro de 

entrevista, que incluía questões sobre: a) geração; b) abrangência do serviço; 

c) acondicionamento dos resíduos e dispositivos de acondicionamento 

disponíveis nas vias públicas; d) forma de coleta e transporte; e) empresas 

terceirizadas envolvidas na coleta, transporte, tratamento e disposição final; f) 

destinação e disposição final e g) custos envolvidos na gestão municipal de 

resíduos sólidos. 

A ata de visita é apresentada no Anexo 1.  

Como complementação do processo de levantamento de dados, durante 

a realização da oficina sobre diagnóstico de serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, no dia 18/07/2014, foram levantadas as 

complementações necessárias. A ata da realização da oficina encontra-se no 

Anexo 2. 

No diagnóstico encontra-se descrita as condições de manejo das 

diferentes categorias de resíduos sólidos, sendo elas: domiciliares e 

comerciais, seletivos, limpeza urbana, construção civil, volumosos, verdes, 

serviços de saúde, logística reversa obrigatória, cemiteriais, serviços públicos 

de saneamento, industriais, óleos comestíveis, serviços de transporte, 

agrossilvopastoris e mineração. 

 Com base nas informações coletadas, foram elaborados fluxogramas de 

indicação do manejo de resíduos sólidos no município de Maracajá. 

Além disso, foram levantadas informações sobre os passivos ambientais 

e os catadores existentes no Município. 



 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

 
18 

Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda 
Rua Tronca, 1729 – Caxias do Sul – Telefone: 55 54 30393830 

Site: www.ambiativa.com.br – E-mail: ambiativa@ambiativa.com.br 

As informações e os dados obtidos foram sistematizados e são 

apresentados no Capítulo 7. 

Para a elaboração do PMGIRS considerou-se os princípios de 

participação social, através da realização de reuniões com membros do Comitê 

Diretor Local e do Grupo de Sustentação, sendo que suas atribuições 

encontram-se descritas no Plano de Mobilização Social.  

A validação do Diagnóstico foi realizada através de Audiência Pública 

realizada no dia 11/09/2014, às 16h, na Unidade Básica de Saúde 

(UBS/CEMASA).  No Anexo 3 é apresentada a ata da realização de audiência 

pública e a lista de presentes. 

A Figura 1 é o registro fotográfico da audiência pública realizada para 

validação do diagnóstico do PMGIRS. 

 

Figura 1: Registro fotográfico da audiência de validação do diagnóstico 

do PMGIRS. 

  
Fonte: registro fotográfico dos autores. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

 

5.1 Aspectos Gerais 

5.1.1 Histórico 

 Os primeiros moradores de Maracajá são conhecidos como caçadores- 

coletores e ceramistas. Eram pessoas que ficavam acampados na região, a fim 

de coletar frutos, pescar, caçar, suas casas eram simples e geralmente 

próximas a nascentes de águas e nas partes mais altas como encostas de 

morros e longe de enchentes (MARACAJÁ, 2014). 

 No século XIX, chegaram a Maracajá os primeiros colonizadores, sendo 

eles açorianos, africanos, italianos entre outros. Estes sobreviviam da 

agricultura e pecuária, construíram engenhos de cana-de-açúcar e de farinha 

de mandioca. 

 Com a instalação do ramal ferroviário Dona Tereza Cristina, a localidade 

torna- se importante na comercialização de alimentos, esses produzidos pelos 

moradores, e faz com que o município cresça em termos populacionais em 

função dos trabalhadores da ferrovia (IBGE, 2014) 

 No ano de 1967, os habitantes de Maracajá reivindicam pela 

emancipação do município. Assim no dia 12 de maio de 1967 através da Lei n. 

1.063 Maracajá desmembra-se de Araranguá (IBGE, 2014). 

 A Figura 2 é a vista aérea do município de Maracajá. 
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Figura 2: Vista aérea do município de Maracajá. 

 
Fonte: Google Earth. 

 

5.1.2 Estrutura administrativa 

 A estrutura organizacional do Município é (MARACAJÁ, 2014):  

 Chefia de Gabinete; 

o Departamento da Assistência e Bem Estar Social (DABES); 

o Departamento de Agricultura (DA); 

o Departamento de Educação e Cultura (DEC); 

o Departamento de Esportes (DE); 

o Departamento de Obras, Habitação e Serviços Urbanos; 

o Departamento de Saúde; 

o Departamento de Transporte (DT); 

 Secretaria de Administração e Finanças (SAF); 

 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (SMAT); 

o Departamento de Meio Ambiente; 
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o Departamento de Turismo; 

 Gabinete do Prefeito; 

 Gabinete do Vice Prefeito. 

 

5.1.3 Localização 

O Município de Maracajá, Figura 3, localiza-se no extremo Sul do Estado 

de Santa Catarina, integrando a microrregião de Araranguá. Localiza-se a uma 

latitude 28º50’48” sul e a uma longitude 49º27'10" oeste, estando a uma 

altitude de 12 metros. O Município possui uma área total de 62,468 km². 

O Município limita-se ao Norte pelo município de Forquilhinha, ao Sul por 

Araranguá, ao oeste por Meleiro, ao leste pelo município de Criciúma. 
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Figura 3: Localização do município de Maracajá. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5.1.4 Acessos  

O acesso principal do município de Maracajá é realizado pela BR 101, 

conforme apresentado na Figura 4. A BR 101 segue no sentido norte-sul por 

praticamente todo o litoral leste brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio 

Grande do Sul. 
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Figura 4: Principal acesso do município de Maracajá. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5.2 Fatores Abióticos 

 

5.2.1 Clima 

Existem inúmeros fatores que exercem influência sobre o clima, dentre 

eles, fatores meteorológicos estáticos e dinâmicos, que atuam 

simultaneamente em constante interação. Os principais fatores estáticos que 

influenciam no clima são a latitude, a altitude e a continentalidade, enquanto 

que os fatores dinâmicos referem-se à movimentação das massas de ar 

através da atmosfera.  

O clima de Maracajá é classificado, segundo o método de Köeppen, 

como Cfa (MORENO, 1961), o qual indica clima subtropical, com verão quente. 

Esta variedade caracteriza-se por apresentar temperaturas superiores a 22ºC 

no verão e com mais de 30 mm de chuva no mês mais seco (Figura 5).  

Segundo a Embrapa (2014), esse tipo de clima predomina no litoral e sul 

do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina, planalto norte e centro-leste do 

Paraná, bacias dos rios Uruguai e Paraná, sudoeste do Estado de São Paulo, 

serra do extremo sul de Mato Grosso do Sul, na região das matas no altiplano 
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da Chapada Diamantina Setentrional e na Micro Região do Senhor do Bonfim, 

na Bahia. 

 

Figura 5: Clima do estado de Santa Catarina com destaque do município 

de Maracajá. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5.2.2 Geologia 

O município de Maracajá está inserido na Formação da Serra Geral, 

conforme Figura 6. 

O Município insere-se no litotipo Depósitos Colúvio-Aluviais, do período 

tércio-quaternário e essencialmente terrígeno. Tratam-se do Sistema de 

Leques Aluviais, o qual abrange os depósitos proximais de encostas e fluviais 

de canais meandrantes. O subdomínio é constituído de areais, cascalhos e 

lamas provindos de processos de fluxo gravitacional e aluvial de transporte de 

material (CARDOSO, 2007). A espessura desses depósitos não ultrapassa 10 

metros, e mantém-se em 5 metros em média (MACHADO, 2000). 
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Figura 6: Geologia do estado de Santa Catarina com destaque do 

município de Maracajá. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5.2.3 Geomorfologia 

O Estado de Santa Catarina segundo Duzzioni apud Scheibe (1986) e 

Silva e Bortoluzzi (1987) compreende de oeste para leste derrames de lavas 

básicas, intermediárias e ácidas correspondentes a Formação Serra Geral, ao 

pacote sedimentar de rochas gonduânicas, uma faixa de rochas ígneas e 

metamórficas, e os sedimentos recentes encontrados no litoral. 

No litoral sul do estado de Santa Catarina a conformação 

geomorfológica é caracterizada por vasta planície, apresentando isoladamente 

elevações de origem ígnea ou mesmo feições sedimentares fanerozóicas, as 

quais se destacam na paisagem formando morros testemunhos, ocasionando 

contrastes altimétricos acentuados (SANTA CATARINA, 1991; PORTO FILHO, 

2001). 

Ao longo de toda a extensão do Extremo Sul do Estado de Santa 

Catarina, as planícies litorâneas apresentam-se largas e o litoral retificado, 

onde se encontram extensas praias e surgem, com freqüência, as formações 

lacustres e as acumulações dunares. Nas planícies litorâneas, as altitudes 
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médias registradas estão em torno de 10 m, alcançando em alguns terraços 

inferiores próximos das montanhas e serras a oeste, até 30 m de altitude 

(EPAGRI/CIRAM, 2001). 

 

5.2.4 Hidrografia 

A rede hidrográfica dos municípios da AMESC é pertencente ao sistema 

da vertente da Região Hidrográfica Atlântico Sul e está inserida em duas bacias 

hidrográficas: a Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba e a Bacia Hidrográfica do 

Rio Araranguá. 

A Região Hidrográfica Atlântico Sul destaca-se por abrigar um 

expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento econômico e por 

sua importância para o turismo. A região se inicia ao norte, próximo à divisa 

dos estados de São Paulo e Paraná, e se estende até o arroio Chuí, ao sul 

(ANA, 2014).  

Conforme mesmo autor, a Bacia do Atlântico Sul possui uma área total 

de 187.522 km², abrangendo porções dos estados do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. A região abriga 451 municípios e 411 sedes municipais, 

entre os quais destacam-se, no contexto socioeconômico: Paranaguá, no 

Paraná; Joinville e Florianópolis, em Santa Catarina; Caxias do Sul, Santa 

Maria, Pelotas e a Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do 

Sul.  

Conforme Figura 7, Maracajá é drenado pela Bacia Hidrográfica do Rio 

Araranguá. A referida Bacia está inserida na Região Hidrográfica 10 – Extremo 

Sul Catarinense. O rio Araranguá possui suas nascentes localizadas na Serra 

Geral e deságua no oceano Atlântico, com comprimento dos cursos hídricos de 

5.916 Km e vazão média de 40 m³/s. A área total da bacia é de 

aproximadamente 3.020 km² e abrange 15 municípios: Araranguá, Criciúma, 

Ermo, Forquilhinha, Içara, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, 

Nova Veneza, Siderópolis, Timbé do Sul, Treviso, Turvo, Urussanga 

(SIRHESC, 2014). 
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Segundo AMESC (2014), os principais rios desta bacia, além do Rio 

Araranguá, são: O Rio Manoel Alvez, Rio Amola Faca, Rio Itoupava, Rio da 

Pedra e outros.  

Conforme o SIRHESC (2014), a quantidade e qualidade da água na 

bacia do rio Araranguá encontra-se parcialmente comprometida em alguns 

trechos, pelas atividades de agricultura;, pelo crescimento desordenado das 

cidades, pelo desmatamentos nas nascentes, das encostas e mata ciliar, pelo 

lançamento de efluentes industriais e domésticos, pela disposição inadequada 

dos resíduos sólidos nos cursos d´água, pela mineração e salinidade, entre 

outros. 

 

Figura 7: Bacias Hidrográficas do município de Maracajá. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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5.3 Biodiversidade 

 O Município se destaca pela sua biodiversidade. O Parque Ecológico 

Maracajá que possui Mata Atlântica preservada com diversos atrativos 

turísticos. No Parque pode-se encontrar fauna e flora nativas. 

 

5.4 Informações Populacionais 

Na Tabela 1 é possível observar o histórico do número de habitantes do 

município de Maracajá. 

 

Tabela 1: População de Maracajá de acordo com os censos realizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Ano População Urbana População Rural TOTAL 

1996 3.538 1.785 5323 

2000 3.682 1.858 5540 

2007 3.927 1.982 5909 

2010 4.256 2.148 6404 

Fonte: elaborado a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Na área urbana de Maracajá se concentra 66,45% da população, 

enquanto que na área rural estão instalados 33,54% dos habitantes do 

Município. 

A densidade demográfica do Município é de 102,52 hab/km² (IBGE, 

2014) e o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – do Município, no ano de 

2010, foi de 0,768. 

Na Figura 8 está representado o perfil socioeconômico do município de 

Maracajá, com base no Censo de 2010 (IBGE, 2014). Neste, é possível 

observar que a renda média da maioria dos domicílios do Município, é de 1 a 2 

salários mínimos, representando 438 domicílios. 
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Figura 8: Perfil socioeconômico dos domicílios do município de Maracajá. 

 

 

5.4.1 Aspectos culturais 

As informações sobre os aspectos culturais incluem religião, colonização 

e festas temáticas realizadas no Município. 

A população é de predominância Católica Apostólica Romana, de 

colonização açoriana e italiana. As festividades religiosas atraem visitantes e 

fiéis de toda região, com destaque a procissão da Sexta-Feira Santa até o 

Morro da Cruz (Morro Mãe Luzia), onde os fiéis têm vista privilegiada da 

cidade, e demais festas: de São Pedro, que ocorre em junho, de São Cristóvão, 

em julho, e da padroeira Imaculada Conceição, no mês de dezembro. 

A Festa do Colono é um dos principais eventos culturais e turísticos do 

município, realizada desde 1989, reúne 21 comunidades e possui diversas 

atrações, reunindo milhões de visitantes, que ocorre na segunda quinzena de 

julho. 
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5.5 Infraestrutura disponível 

A infraestrutura urbana disponível pode ser conceituada como 

(Zmitrowicz e Neto, 1997): “sistema técnico de equipamentos e serviços 

necessários ao desenvolvimento das funções urbanas”. Estas funções são 

definidas sob os seguintes aspectos:  

• aspecto social: visa promover adequadas condições de moradia, trabalho, 

saúde, educação, lazer e segurança; 

• aspecto econômico: deve propiciar o desenvolvimento de atividades de 

produção e comercialização de bens e serviços; 

• aspecto institucional: deve oferecer os meios necessários ao 

desenvolvimento das atividades político-administrativas da própria cidade. 

 

No município de Maracajá verificou-se a infraestrutura relacionada à 

habitação, energia elétrica, transporte, educação, saúde e pavimentação. 

 

5.5.1 Habitação 

 No Município estão instalados 1.989 domicílios, segundo o Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE, 2014). A maioria dos domicílios abriga dois ou 

três moradores, conforme segue: 

• domicílios com 01 morador: 155; 

• domicílios com 02 moradores: 498; 

• domicílios com 03 moradores: 558; 

• domicílios com 04 moradores: 478; 

• domicílios com 05 moradores: 223; 

• domicílios com 06 moradores: 52; 

• domicílios com 07 moradores: 16; 

• domicílios com 08 moradores: 7; 

• domicílios com 09 moradores: 0; 

• domicílios com 10 moradores: 2; 

• domicílios com 11 moradores ou mais: 0. 

 



 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

 
31 

Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda 
Rua Tronca, 1729 – Caxias do Sul – Telefone: 55 54 30393830 

Site: www.ambiativa.com.br – E-mail: ambiativa@ambiativa.com.br 

Conforme informações do IBGE (2014) no município de Maracajá o 

índice de pobreza é de 25,27%. Sendo o rendimento nominal médio mensal per 

capita dos domicílios particulares permanentes 841,14 reais. 

 

5.5.2 Energia elétrica 

 Conforme informações da Prefeitura Municipal de Maracajá (2014), o 

serviço de energia elétrica é ofertado na área urbana pela empresa CELESC. E 

na área rural a energia também é fornecida pela CERSUL e COOPERA. 

Atualmente 100% da população são atendidos com energia elétrica. 

Segundo o Censo 2010 (IBGE, 2014), o município de Maracajá possui 

1.989 domicílios, sendo:  

• domicílios abastecidos por companhia distribuidora: 1.988; 

• domicílios abastecidos por companhia distribuidora, com medidor: 1.922; 

• domicílios abastecidos por companhia distribuidora, com medidor, de uso 

exclusivo: 1.775; 

• domicílios abastecidos por companhia distribuidora, com medidor, de uso 

comum a mais de uma moradia: 147; 

• domicílios abastecidos por companhia distribuidora, sem medidor: 66; 

• domicílios abastecidos por outra fonte: 01; 

• domicílios sem energia elétrica: 0. 

 

5.5.3 Educação 

O município de Maracajá possui, conforme dados do IBGE, até 2012, 3 

escolas de ensino pré-escolar com 183 matrículas, 5 escolas de ensino 

fundamental com 921 matrículas e 1 escola de ensino médio com 257 

matrículas. 

 

5.5.4 Saúde 

No município conforme os dados do IBGE (2014) constam as seguintes 

estruturas: 
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 estabelecimentos de saúde com apoio à diagnose e terapia privado: 1; 

 estabelecimentos de saúde com apoio à diagnose e terapia privado/SUS: 1; 

 estabelecimentos de saúde com apoio à diagnose e terapia total: 1; 

 estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial com atendimento 

médico em especialidades básicas: 3; 

 estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial com atendimento 

odontológico com dentista: 3; 

 estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial total: 3; 

 estabelecimentos de saúde com especialidades sem internação público: 2; 

 estabelecimentos de saúde com especialidades em internação total: 2; 

 estabelecimentos de saúde especializado sem internação privado: 1; 

 estabelecimentos de saúde especializado sem internação privado/SUS: 1; 

 estabelecimentos de saúde especializado sem internação total: 1; 

 estabelecimentos de saúde geral sem internação privado: 1; 

 estabelecimentos de saúde geral sem internação total: 1; 

 estabelecimentos de saúde particular: 2; 

 estabelecimentos de saúde plano de terceiros: 1; 

 estabelecimentos de saúde privado com fins lucrativos: 1; 

 estabelecimentos de saúde privado sem fins lucrativos: 1; 

 estabelecimentos de saúde privado SUS: 1; 

 estabelecimentos de saúde privado total: 2; 

 estabelecimentos de saúde público municipal: 2; 

 estabelecimentos de saúde público total: 2; 

 estabelecimentos de saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial: 2; 

 estabelecimentos de saúde sem internação privado: 1; 

 estabelecimentos de saúde sem internação público: 2; 

 estabelecimentos de saúde sem internação total: 3; 

 estabelecimentos de saúde SUS: 3; 

 estabelecimentos de saúde total: 4; 

 estabelecimentos de saúde total privado/SUS: 1; 
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 estabelecimentos de saúde único privado: 2; 

 estabelecimentos de saúde único privado/SUS: 1; 

 estabelecimentos de saúde único público: 2; 

 estabelecimentos de saúde único total: 4. 

 

5.6 Condições sanitárias 

As informações constantes no Quadro 1 referem-se às condições de 

saneamento de Maracajá, sendo apresentados dados sobre o acesso dos 

domicílios aos serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e 

de resíduos sólidos. 
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Quadro 1: Acesso dos domicílios aos serviços de saneamento básico no 

município de Maracajá. 

Abastecimento de Água 

Domicílios Particulares Permanentes Destino 
N° de 

domicílios 

Abastecimento de água Total 1.989 

Forma de abastecimento 

Rede geral de distribuição 1.022 

Poço ou nascente na 
propriedade 

931 

Poço ou nascente fora da 
propriedade 

32 

Carro-pipa - 

Água da chuva armazenada em 
cisterna 

- 

Água da chuva armazenada de 
outra forma 

- 

Outra 04 

Esgotamento Sanitário 

Domicílios Particulares Permanentes Destino 
N° de 

domicílios 

Possui banheiro 

Total 1.976 

Rede geral de esgoto ou pluvial 531 

Fossa séptica 1.188 

Fossa rudimentar 162 

Vala 80 

Rio, lago ou mar 15 

Outros - 

Possui sanitário 

Total 09 

Rede geral de esgoto ou pluvial 01 

Fossa séptica 04 

Fossa rudimentar 01 

Vala 03 

Rio, lago ou mar - 

Outros - 

Não tinham nem banheiro nem sanitário - 04 

Resíduos Sólidos 

Domicílios particulares permanentes Destino 
N° de 

domicílios 

Destino do resíduo 

Total coletado 1.942 

Coletado por serviço de limpeza 1.509 

Coletado em caçamba de 
serviço de limpeza 

433 

Queimado 39 

Enterrado 04 

Jogado em terreno baldio ou 
logradouro 

01 

Jogado em rio, lago ou mar - 

Outros 03 

Fonte: elaborado pelos autores com base em IBGE (2013).  
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5.7 Características urbanas 

As características urbanas podem exercer influências na gestão e 

planejamento de um município. Assim, para garantir o pleno desenvolvimento 

das funções urbanas, a qual possa prover a qualidade ambiental, a segurança 

e a saúde da população, é determinado o Plano Diretor (MARACAJÁ, 2010), o 

qual “representa o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana, como parte integrante do processo de planejamento 

municipal”. 

Conforme o Plano Diretor Municipal (MARACAJÁ, 2010), Plano de 

habitação e de Interesse Social a ocupação do solo urbano atual divide-se (de 

forma espontânea) em comércio e serviços, nas principais vias de acesso; e 

predominantemente residencial nas demais vias. Contudo, conforme o Artigo 

10, desta Legislação (MARACAJÁ, 2010), as compartimentações da 

macrozona urbana do município de Maracajá, é o seguinte: 
I. Zona Residencial 01 – ZR1; 

II. Zona Residencial 02 – ZR2; 

III. Zona Especial de Habitação de Interesse Social – ZEHIS; 

IV. Zona Industrial 01 – ZI1; 

V. Zona Industrial 02 – ZI2; 

VI. Zona de Serviços – ZS; 

VII. Zona Comercial – ZCOM;  

VIII. Zona Especial Institucional – ZEI; e 

IX. Zona de Uso Especial do Morro do Maracajá – ZUEM. 

 

Já na Lei Orgânica Municipal (MARACAJÁ, 1990), em seu Artigo 143, 

são estabelecidas as normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento e 

organização e ocupação do solo urbano. Deste modo, o Município assegura 

uma política de uso e ocupação do solo que garante o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, infraestrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer; proteção, preservação e recuperação 
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do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico; integração e complementariedade entre 

as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento 

socioeconômico do Município; criação e manutenção de parques de especial 

interesse urbanístico, social, ambiental e de utilização pública. 

O desenvolvimento rural é previsto pelo Artigo 189, onde sua expansão 

tem por base promover a política de desenvolvimento agrícola, de acordo com 

as aptidões econômicas, sociais e dos recursos naturais. 

O Perímetro Urbano do Município é definido através da Lei n. 543 

(MARACAJÁ, 2001), a qual amplia o perímetro Urbano para 258,2488 ha, 

sendo este, o somatório de 4 áreas delimitadas. 

Ainda, avaliando o território do município de Maracajá, analisa-se a 

possível presença de Áreas de Interesse Social, que são glebas demarcadas 

no território do Município, com o objetivo de servir para assentamentos 

habitacionais de população de baixa renda. Conforme informações dos 

Técnicos da Prefeitura, existe uma área no Município que foi destinada a ao 

assentamento de 31 famílias (Terreno Cohab). Há também um loteamento 

popular com a ocupação em andamento, fruto do programa de casas populares 

da Caixa Econômica Federal, e situado nas proximidades da Avenida Nossa 

Senhora da Conceição (MARACAJÁ, 2010). 

Observa-se também, a possibilidade de terem-se Áreas de Preservação 

Permanente demarcadas no Município. Segundo a Resolução CONAMA n. 302 

(BRASIL, 2002), Área de Preservação Permanente é a área com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem estar das populações humanas. 

Assim, no município de Maracajá, são definidas como área de 

preservação as mesmas previstas pela legislação, através do Código Florestal, 

(BRASIL, 2012) e as Resoluções CONAMA nº 302 (BRASIL, 2002) e CONAMA 

nº 303 (BRASIL, 2002).  O Código Florestal (BRASIL, 2012) define as áreas de 

APP como aquelas situadas: 
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I – Ao longo dos rios ou outro qualquer curso d´água, em faixa 
marginal cuja largura mínima será: 
a) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) 
metros de largura; 
b) de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 
c) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros; 
II – Ao redor das lagoas, dos lagos ou reservatórios d´água naturais e 
artificiais; 
III – nas nascentes, mesmo nos chamados “olhos d´água”, seja qual 
for a sua situação topográfica; 
IV – nos topos de morros, montes e serras; 
V – nas encostas ou parte destas, com declividade superior a 45% 
(quarenta e cinco por cento), equivalente a 100% (cem por cento) na 
linha de maior declive; 
§ 2º. São consideradas zonas de prevenção permanente, nos termos 
do Art. 3º do Código Florestal, as florestas e demais formas de 
vegetação naturais destinadas: 
a) a atenuar a erosão das terras; 
b) a fixar dunas; 
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
d) a preservar sítios de excepcional beleza ou de valor cientifico e 
histórico; 
e) a assimilar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de 
extinção; 
f) a assegurar condições de bem estar público. 
§ 3º - São consideradas zonas de preservação permanente legal, na 
forma do Art. 9º do Código Florestal, aquelas ocupadas por florestas 
de propriedade particular, enquanto indivisas com outras sujeitas a 
regime especial, e que ficam subordinadas às disposições que 
vigorem para estas. 
Art. 21 – São consideras zona de preservação permanente ecológica, 
os parques naturais (federais, estaduais e municipais) as praças e 
recantos destinados ao lazer ativo ou passivo da população. 

 

Desta forma, na Lei Orgânica, em seu Artigo 178 (MARACAJÁ, 

1990), são apresentadas as áreas que não poderão sofrer urbanização ou 

qualquer outro tipo de interferência que impliquem em alteração de suas 

características ambientais, por serem áreas de preservação permanente, de 

relevante interesse ecológico, de saúde pública e de segurança da população, 

que são: 

a) ao longo do rio que corta o Município, em faixa marginal cuja 
largura mínima será igual à sua metade; 
b) nos morros Mãe Luzia, morro do Barro Vermelho e Morro 
Maracajá. 



 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

 
38 

Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda 
Rua Tronca, 1729 – Caxias do Sul – Telefone: 55 54 30393830 

Site: www.ambiativa.com.br – E-mail: ambiativa@ambiativa.com.br 

 

Assim sendo, conforme mesma referência, estas áreas só poderão ter 

suas florestas e outras formas de vegetação natural suprimidas:  

com prévia autorização do Poder Executivo Estadual e nos casos de 
necessidade à execução de obras, planos, atividades ou projetos de 
utilidade pública ou interesse social. 

 

5.8 Aspectos Econômicos 

Na Tabela 2 são apresentados os dados sobre o número de criadores 

por tipo de animais em Maracajá. 

 

Tabela 2: Número de criadores por tipo de animais em Maracajá. 

Criação Criadores 

Aves 146 

Bovinos 177 

Bubalinos 1 

Caprinos 2 

Equinos 12 

Outras aves 12 

Ovinos 2 

Suínos 83 
Fonte: IBGE (2006) 

 

Na Tabela 3 constam o numero de empreendimentos por atividade 

econômica instalados no município de Maracajá. 
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Tabela 3: Estabelecimentos instalados em Maracajá segundo o ramo de 

atividade. 

Estabelecimento por atividade econômica Quantidade 

Estabelecimentos comerciais 295 

Estabelecimentos de prestação de serviços (autônomos – 

pessoa física) 
75 

Estabelecimentos de prestação de serviços (pessoa jurídica) 105 

Propriedades rurais 260 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maracajá (2014). 

 

Na Tabela 4 constam os valores do PIB Municipal e PIB per capita do 

município de Maracajá. 

 

Tabela 4: PIB Municipal e per capita. 

PIB Valor (R$) 

Municipal 105.211,93 

Per capita 16.258,99 

Fonte: IBGE (2011). 

 

5.9 Saúde Pública 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014) define saúde não apenas 

como a ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, 

mental e social.  

Para a avaliação de aspectos de saúde da população, utilizam-se  

indicadores para o monitoramento e a avaliação de situações de saúde. 

O Ministério da Saúde (2011) afirma que:  

indicadores são modelos simplificados da realizada com a 
capacidade de facilitar a compreensão dos fenômenos, eventos ou 
percepções, de modo a aumentar a capacidade de comunicação de 
dados brutos e de adaptar as informações à linguagem e aos 
interesses dos diferentes atores sociais. Para os gestores, são 
ferramentas essenciais ao processo de tomadas de decisões e para a 
sociedade são instrumentos importantes para o controle social. 

 

Costa  et al. (2002) indicam possíveis indicadores que podem ser 

obtidos nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) sobre as doenças 
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relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI), sendo eles: a) 

mortalidade: frequência absoluta e relativa, taxa de mortalidade por DRSAI, 

taxas de mortalidades específicas por grupos de causa e faixas etárias, 

mortalidade proporcional por grupo de causas e faixa etária e b) morbidade: 

frequência absoluta e relativa, taxa de internação hospitalar por DSAI, taxa de 

internação hospitalar por grupos de causa e faixa etária e letalidade hospitalar 

por grupos de causa. 

As categorias de doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado (DRSAI), segundo a FUNASA (2010) foram definidas em função da 

forma de transmissão da doença, bem como das principais estratégias para 

seu controle. Costa et al. (2002), em seus estudos, definiu saneamento 

ambiental inadequado como a falta ou a insuficiência dos serviços públicos de 

saneamento ambiental e as precárias condições de habitação.  

O Quadro 2 apresenta as DRSAI e sua classificação conforme a 

Classificação Internacional de Doenças – revisão 1996 (Organização Mundial 

de Saúde, 1997). 

 

Quadro 2: Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 

(DRSAI). 

Categoria Doença CID-10* 

Doenças de transmissão 
feco-oral 

Diarréias 
Febres entéricas 
Hepatite A 

A00; A02-A04; A06-A09 
A01 
B15 

Doenças transmitidas por 
inseto vetor 

Dengue 
Febre Amarela 
Leishmanioses (tegumentar/visceral) 
Filariose linfática 
Malária 
Doença de Chagas 

A90; A91 
A95 
B55 
B74 

B50-B54 
B57 

Doenças transmitidas 
através do contato com 
água 

Esquistossomose 
Leptospirose 

B65 
A27 

Doenças relacionadas 
com higiene 

Doenças dos olhos 
Tracoma 
Conjuntivites 
Doenças de pele 
Micoses superficiais 

 
A71 
H10 

 
B35; B36 

Geo-helmintos e teníases Helmintases B68; B69; B71; B76-B83 

 Teníases B67 

Observações: CID-10: Classificação Internacional de Doenças – revisão 1996 – OMS, 1997. 
Fonte: Costa et al. (2010) 
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De acordo com o Departamento de Saúde de Maracajá, no período de 

2009 a 2013, não houve óbitos por doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado, bem como internações. 

 Na Tabela 5 é apresentada a incidência de casos de diarreia por faixa 

etária no município de Maracajá. 

 

Tabela 5: Casos de diarreia, por faixa etária, ao longo do tempo em 

Maracajá. 

Ano <1 ano 1-4 anos 5-9 anos 10 ou + anos Ignorada 

2009 1 11 10 20 0 

2010 7 36 26 72 0 

2011 11 23 20 54 0 

2012 8 27 20 75 0 

2013 21 40 21 147 0 

Fonte: Departamento de Saúde de Maracajá. 

 

 Na Tabela 6 constam as informações sobre as DRSAI com notificação 

compulsória no período de 2008 a 2012 em Maracajá.  

 
Tabela 6: Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado de 

notificação compulsória. 

Doença 2009 2010 2011 2012 2013 

Dengue 00 01 01 00 00 

Leptospirose 02 00 03 02 01 

Leishmaniose visceral - - - - - 

Febre tifóide - - - - - 

Cólera - - - - - 

Febre amarela - - - - - 

Fonte: Departamento de Saúde de Maracajá. 

 

5.9.1 Programa de Saúde Familiar  

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi lançado pelo Ministério da 

Saúde em 1994 com objetivo de redirecionar o modelo de saúde no país, 

fortalecendo a atenção básica à saúde. Esta estratégia prioriza ações de 
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promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e das famílias, do 

recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral, contínua e de 

qualidade, estimulando a organização da comunidade e efetiva participação 

popular.  

O Município possui 3 equipes de estratégias de saúde da família, sendo 

duas urbanas e uma rural, com 100% de cobertura. 

 

 

 

  



 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

 
43 

Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda 
Rua Tronca, 1729 – Caxias do Sul – Telefone: 55 54 30393830 

Site: www.ambiativa.com.br – E-mail: ambiativa@ambiativa.com.br 

6 ANÁLISE DA GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

  

 

6.1 Legislação federal 

O Quadro 3 apresenta as principais leis e decretos federais relacionados 

a gestão de resíduos sólidos. 

 

Quadro 3: Legislação federal aplicável a gestão de resíduos sólidos. 

Legislação Especificações 

Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Lei n˚6.938 
31 de agosto de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. 

Lei n˚ 7.802 
11 de julho de 1989 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino 
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e da 
outras providências. 

Lei n˚9.605 
12 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. 

Lei 9.795 
27 de abril de 1999 

Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental e dá outras providências. 

Lei n˚ 9.974 
06 de junho de 2000 

Altera a Lei n˚ 7.802, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, o controle, a 
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e da 
outras providências. 

Decreto n˚ 4.581 
27 de janeiro de 2003 

Promulga emendas da IX à Convenção de Basiléia sobre o Controle do 
Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

Lei n˚ 11.107 
06 de abril de 2005 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e da 
outras providencias. 

Decreto n˚ 5.940 
25 de outubro de 2006 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 
de materiais recicláveis. 

Decreto n˚ 7.217 
21 de junho de 2010 

Regulamenta a Lei Federal n. 11.445 (2007). 

Lei n˚ 12.305 
02 de agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998. 

Decreto n˚ 7.404 
23 de dezembro de 2010 

Regulamenta a Lei Federal n. 12.305 (2010). 

Decreto n˚ 7.405 
23 de dezembro de 2010 

Institui o Programa Pró-Catador. 

Decreto n˚ 7.619 
21 de novembro de 2011 

Regulamenta a concessão de crédito presumido do imposto sobre 
produtos industrializados – IPI na aquisição de resíduos sólidos. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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A listagem de resoluções e normas que servem de base legal e técnica 

para a gestão de resíduos sólidos é apresentada no Anexo 4. 

 

6.2 Legislação estadual 

O Quadro 4 apresenta as principais leis e decretos estaduais 

relacionados a gestão de resíduos sólidos.  
 

Quadro 4: Legislação estadual aplicável à gestão de resíduos sólidos. 

Legislação Especificações 

Lei n. 6.063 
24 de maio de 1982 

Parcelamento do Solo Urbano 

Lei n. 9.748 
30 de novembro de 1994 

Política Estadual de Recursos Hídricos 

Lei n. 11.347 
17 de janeiro de 2000 

Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de resíduos 
sólidos potencialmente perigosos 

Lei n. 12.777 
03 de dezembro de 2003 

Institui o título de Prefeito Amigo do Meio Ambiente 

Lei n. 13.517 
04 de outubro de 2005 

Política Estadual de Saneamento 

Lei n. 13.558 
17 de novembro de 2005 

Política Estadual de Educação Ambiental 

Lei n. 13.557 
17 de novembro de 2005 

Política Estadual de Resíduos Sólidos 

Lei n. 14.496 
07 de agosto de 2008 

Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final das 
embalagens plásticas de óleos lubrificantes 

Lei n. 14.889 
22 de outubro de 2009 

Autoriza o Governo do Estado a criar o Selo de Responsabilidade 
Ambiental ecologicamente corretos, no âmbito do Estado de Santa 
Catarina. 

Lei n. 14.829 
11 de agosto de 2009 

Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento 

Lei n. 15.442 
18 de janeiro de 2011 

Veda o ingresso, no Estado de Santa Catarina, de resíduos sólidos 
com características radioativas e de resíduos orgânicos oriundos de 
frigoríficos e abatedouros, que apresentem riscos sanitários, tais como 
a disseminação de febre aftosa ou outras zoonoses 

Lei n. 15.724 
04 de janeiro de 2012 

Institui o Dia Catarinense da Educação Ambiental 

Lei n. 15.793 
09 de abril de 2012 

Fica acrescentado o Capítulo V no Título V da Lei nº 14.675 de 13 de 
abril de 2009 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

6.3 Legislação municipal 

 No Quadro 5 encontra-se a legislação municipal que envolve a gestão 

de resíduos sólidos no município de Maracajá. 
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Quadro 5: Legislação municipal relacionada com os resíduos sólidos. 

Lei Data de publicação Conteúdo 

- 05 de abril 1990 Lei Orgânica 

Lei n° 457 16 de dezembro de 1998 
Transfere a cobrança da taxa de coleta do 

lixo. 

Lei n° 516 12 de junho de 2001 

Institui o programa “Educação Ambiental e 

Qualidade de Vida”, nas escolas da rede 

municipal de ensino. 

Lei Complementar 

nº 04 
27 de dezembro de 2002 Código tributário municipal 

Lei n° 908 06 de novembro de 2012 
Institui o Plano Municipal de Saneamento 

Básico 

- Em elaboração Plano Diretor 

- Em elaboração Código de Obras* 

- Em elaboração Código de Posturas* 

- Em elaboração Lei de Parcelamento do Solo* 

- Em elaboração Lei que define o Perímetro Urbano* 

- Em elaboração Lei de Uso e Ocupação do Solo* 

Observação: (*) Leis que estão sendo elaboradas junto com o Plano Diretor. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

6.3.1 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 Maracajá possui Plano Municipal de Saneamento Básico. 

6.3.2 Plano Diretor 

 Atualmente, o Plano Diretor de Maracajá está sendo elaborado. 

6.3.3 Plano de Habitação Social 

O município de Maracajá dispõe de Plano de Habitação Social. 

6.3.4 Plano de Desenvolvimento 

O município de Maracajá não possui Plano de Desenvolvimento. 

6.3.5 Plano de Educação 

 O município de Maracajá possui de Plano de Educação. 

6.3.6 Plano de Saúde 

 O município de Maracajá possui de Plano de Saúde. 

 

6.4 Iniciativa de Educação Ambiental 

A educação ambiental é conceituada como (BRASIL, 1999): 
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os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. 

 

 Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), a 

educação ambiental caracteriza-se como um componente essencial e 

permanente da educação, devendo estar presente de forma articulada em 

todas os níveis e modalidades do ensino, em caráter formal e não-formal. 

No município de Maracajá são realizadas diversas atividades de 

educação ambiental nas escolas municipais. Ressalta-se a existência da Lei n. 

516 (MARACAJÁ, 2001), onde fica instituído o Programa de Educação 

Ambiental e Qualidade de Vida nas escolas da rede Municipal. Assim, 

conforme informações dos técnicos da Prefeitura, cada turma tem uma aula 

semanal sobre preservação ambiental. Destacam-se ainda, as seguintes ações 

voltadas a educação ambiental em escolas: 

 manejo de composteira doada pela Prefeitura; 

 blitz de meio ambiente com panfletagem; 

 entrega de mudas de árvores; 

 doação de sacolas retornáveis. 

 

Ainda, o Município possui outras atividades de educação ambiental em 

massa, como a divulgação dos horários de coleta em jornais, a realização de 

divulgação nos caminhões de coleta, entre outras iniciativas. 

Alguns dos projetos de educação ambiental da Prefeitura de Maracajá: 

a) Implantação da Disciplina de Educação Ambiental/Patrimonial nos currículos 

escolares da rede municipal de ensino: em decorrência da Lei n. 516 

(MARACAJÁ, 2001) houve a implantação da disciplina na rede municipal de 

ensino. A disciplina é responsável pela articulação de estudos de caso, projetos 

interdisciplinares, oficinas pedagógicas e intervenções na comunidade.  
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b) Projeto Verde é Vida: Maracajá integra este projeto que é desenvolvido pela  

Associação dos Fumicultores do Brasil. O projeto prevê o desenvolvimento de 

ações conjuntas com as escolas e, também, a comunidade na identificação dos 

problemas ambientais existentes nas regiões em que vivem e na busca de 

soluções para esses problemas. 

 

c) Projeto de Reativação da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos no Município 

de Maracajá - Uma Questão de Educação Ambiental:  projeto financiado pelo 

Ministério Público, tendo como objetivo incentivar e despertar a população 

sobre a problemática ambiental, para obter novamente bons resultados na 

Coleta Seletiva de Lixo. Para realização do projeto foram realizadas as 

seguintes atividades (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ, s.d.): 

 capacitação de gestores ambientais através da realização de atividades 

escolares nas redes estadual e municipal de ensino; 

 capacitação dos profissionais do Centro de Triagem de Resíduos Sólidos 

para otimizar o recolhimento e o aproveitamento dos materiais recicláveis; 

 produção e distribuição de folders, camisetas, calendários e banners sobre 

a coleta seletiva e fixação de placas motivando a população a separar os 

resíduos em suas residências;  

 contratação do Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado para apresentações 

no Município do espetáculo Suja ou Esculacha; 

 doação de lixeiras com os três tipos de resíduos (rejeito, orgânico e 

reciclável) para entidades, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos;  

 organização de encontros com diversos segmentos da sociedade onde 

alunos e professores poderão socializar informações sobre a coleta seletiva 

no município; 

 confecção e distribuição gratuita de sacolas de compras retornáveis 

pintadas com informações sobre a coleta seletiva e a importância desta 

prática;  
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 fiscalização em relação a destinação dos resíduos, por meio de 

profissionais que visitaram as residências instruindo e esclarecendo as 

dúvidas dos morados em relação a separação dos materiais;  

 organização de sorteio de prêmios para os moradores que estiverem 

cadastrados pelos profissionais fiscalizadores;  

 capacitação principalmente dos moradores das comunidades rurais através 

dos técnicos da Epagri para a construção de composteiras domiciliares;  

 realização de acompanhamento e avaliação periódica dos dados referentes 

ao desempenho da coleta seletiva no Município. 

 

6.5 Prestadores de Serviços 

 No Quadro  são apresentados os prestadores de serviços do município 

de Maracajá na área de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. No 

Quadro são apresentados os contratos e convênios firmados entre Prefeitura 

Municipal e prestadores de serviços. 

No Anexo 5 são apresentadas as licenças ambientais de operação das 

empresas prestadoras de serviços. 

 

Quadro 6: Prestadores de serviços de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos. 

Serviços Prestados Prestador de serviço Informações sobre o serviço 

Triagem de Resíduos 

Sólidos 
Prefeitura 

Licença de Operação: LAO n. 

1016/2011 

Coleta e transporte de 

rejeitos 

Retrans Reciclagem e 

Transporte de Resíduos 

Licença de Operação: --- 

Contrato: 41/2013  

Termo aditivo referente ao contrato 

41/2013 

Validade do contrato: 31/12/2014 

Destinação final de 

resíduos sólidos 

Santech Saneamento e 

Tecnologia Ambiental 

Licença de Operação: LAO n. 

555/2010 

Contrato: 21/2012 

Validade do contrato: 31/12/2014 

Coleta, transporte e 

destino final de 

resíduos de serviços 

de saúde 

Colix Soluções para 

Resíduos Ltda 

LAO n. 3481/2011 (armazenamento) 

LAO n. 8704/2011 (coleta e transporte) 

Contrato: 001/2014 

Validade do contrato: 31/12/2014 

Fonte: elaborado pelos autores a partir das informações da Prefeitura Municipal de Maracajá. 
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6.5.1 Avaliação dos prestadores de serviços 

 No Quadro 7  é apresentada a avaliação quanto aos serviços prestados 

pelas empresas responsáveis pela coleta, transporte e tratamento de resíduos 

sólidos. 

 

Quadro 7: Avaliação das empresas prestadoras de serviços. 

Qnte. = quantidade; Qual. = qualidade. 
Obs: (¹) S-Suficiente I-Insuficiente (²) A-Adequado I-Inadequado  
Fonte: elaborado pelos autores com base nas informações da Prefeitura Municipal (MARACAJÁ, 2014).

Prestador de serviço 
Recursos Humanos Equipamentos 

Capacidade 
Gerencial 

Qnte.¹ Qual.² Qnte.¹ Qual.² Qnte.¹ Qual.² 

Santech – Saneamento e 
Tecnologia Ambiental 
Ltda. 

S A S A S A 

Colix Soluções para 
Resíduos Sólidos Ltda. 

S A S A S A 

Retrans Reciclagem e 
Transporte de Resíduos 

S A S A S A 
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7 SITUAÇÃO ATUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

Entre os eixos do saneamento básico podemos citar os serviços de 

limpeza pública e o manejo de resíduos sólidos. Este eixo temático é 

contemplado na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), bem 

como a Lei Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2007). 

Neste sentido, no diagnóstico devem ser descrito o manejo das 

diferentes categorias de resíduos sólidos de acordo com o indicado na Lei n. 

12.305 (BRASIL, 2010). O manejo inclui as etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final, bem como disposição final.  

Neste capítulo encontram-se descritas as formas de manejo das 

seguintes categorias de resíduos sólidos, de acordo com o definido na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010): 

 resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas. Neste documento é adotada a terminologia “resíduos 

domiciliares e comerciais” visto que apresentam similaridades na sua 

composição, bem como são recolhidos na coleta convencional disponível no 

Município; 

 resíduos de limpeza urbana: originários da varrição, limpeza de logradouros 

e vias públicas e outros serviços de limpeza; 

 resíduos de serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades; 

 resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

 resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definifo em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 

orgaos do Sisnama e do SNVS; 



 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

 
51 

Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda 
Rua Tronca, 1729 – Caxias do Sul – Telefone: 55 54 30393830 

Site: www.ambiativa.com.br – E-mail: ambiativa@ambiativa.com.br 

 resíduos de construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 

e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos  para obras civis; 

 resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 

 resíduos de serviços de transporte: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 

 

Além desses, é importante definir o conceito de mais três categorias de 

resíduos que terão seu manejo descrito neste documento (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2012): 

 resíduos recicláveis ou materiais recicláveis:  refere-se ao agrupamento de  

alumínio, aço, papel/papelão, plástico e vidro; 

 resíduos com logística reversa obrigatória:  inclui agroquímicos; pilhas e 

baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes; 

 resíduos volumosos: são constituídos por peças de grandes dimensões 

como móveis e utensílios domésticos inservíveis, grandes embalagens, 

podas e outros resíduos de origem não industrial e não coletados pelo 

sistema de coleta domiciliar convencional; 

 resíduos cemiteriais (funerários): são aqueles gerados em construção e 

manutenção de jazidos, resíduos secos e verdes de arranjos florais, 

resíduos de decomposição de corpos (ossos e outros) provenientes de 

exumação, entre outros. De acordo com o Manual para Elaboração de 

Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, esses resíduos devem ser 

diagnosticados, apesar de se sobreporem a outros tipos de resíduos; 

 resíduos verdes: são provenientes da manutenção de parques, áreas 

verdes e jardins, redes de distribuição de energia elétrica, telefonia e outros. 
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Normalmente classificados em troncos, folhas, material de capina, desbaste 

e galharia fina; 

 resíduos minerários: são divididos em estéreis e rejeitos. Os estéreis 

tratam-se dos materiais retirados da cobertura ou porções laterais de 

depósitos mineralizados devido a não apresentarem concentração 

econômica na extração. Podem ser constituídos de materiais rochosos de 

composição diversa. Já os rejeitos, são os resíduos que provêm de 

beneficiamento de minerais, para redução de dimensões, incremento de 

pureza ou outra finalidade. Podem-se citar os resíduos das atividades de 

suporte, como: materiais usados no desmonte de rochas, manutenção de 

equipamentos e veículos pesados, atividades administrativas e outras;  

 resíduos de óleos comestíveis: são os gerados no processo de preparo de 

alimentos. Provêm de fábricas de produtos alimentícios, de comércio 

especializado (restaurantes e bares) e também de domicílios. São 

preocupantes apesar do pequeno volume gerado, pois provocam grandes 

impactos nas redes de saneamento e cursos d’água.  

 

7.1 Aspectos gerais sobre serviços de limpeza urbana e resíduos sólidos 

Para a avaliação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos,  

foram consultadas as informações que constam no Sistema Nacional de 

Informações de Saneamento (SNIS) nos anos de 2010 a 2012. Verificou-se 

que para todo o período consultado havia informações sobre a temática manejo 

de resíduos sólidos urbanos, sendo que essas são apresentadas no Anexo 6. 

 

7.2 Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais 

Os resíduos sólidos domésticos e comerciais são abordados 

conjuntamente neste item. De acordo com Philippi Jr. e Aguiar (2005), os 

resíduos comerciais, em geral, possuem características compatíveis com os 

domésticos, embora sua composição possa ter proporções diferentes de 

materiais.  
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Não há informações atualizadas sobre a massa gerada. Contudo, no ano 

de 2009 foi realizada uma amostragem sobre os resíduos sólidos gerados em 

Maracajá. Neste estudo, verificou-se a geração de: 40 t/mês de resíduos 

orgânicos, 25 t/mês de resíduos recicláveis e 65 t/mês de rejeito (MARACAJÁ, 

2011). Conforme mesma referência, por mês, em Maracajá são coletadas em 

média 130 t de resíduos sólidos, o que resulta em uma geração per capita de 

0,470 kg/hab.dia de resíduos.  

A composição dos resíduos de Maracajá é apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Composição gravimétrica de resíduos sólidos de Maracajá. 

Categoria Porcentagem 

Orgânico 22,8% 

Rejeito 49% 

Metal (ferro, alumínio, sucata) 2,28% 

Papel misto 6,8% 

Papelão 5,71% 

Plástico branco 1,11% 

Plástico colorido 4,11% 

PET 1,92% 

PAD 4,15% 

Vidro 1,96% 

Fonte: Projeto Básico do Centro de Triagem. 

 

Para a etapa de “Prognóstico” está prevista a realização de uma 

caracterização complementar dos resíduos sólidos.  

 A coleta dos resíduos sólidos domésticos e comerciais é realizada em 

toda a área urbana e rural (100% de abrangência), sendo realizada pela 

Prefeitura Municipal de Maracajá. 

Os resíduos são acondicionados em sacos plásticos e são coletados de 

2 a 3 vezes por semana na área urbana (conforme locais) e semanalmente na 

área rural.  
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A Figura 9 é o registro fotográfico de dispositivos de acondicionamento 

instalados no município de Maracajá. 

 

Figura 9: Registro fotográfico dos dispositivos para acondicionamento de 

resíduos sólidos.  

 
Fonte: registro fotográfico dos autores. 

 

 A coleta é realizada nos períodos da manhã e da tarde (entre 7h e 17h) 

e com utilização de caminhão com caçamba, na qual sua carroceria é 

subdivida em resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. 

A equipe de coleta de resíduos é composta por 01 motorista e 04 garis. 

Os funcionários são orientados a utilizarem equipamentos de proteção 

individual (EPI’s).  

Na área urbana a coleta é realizada porta a porta. Na zona rural, os 

resíduos devem estar dispostos nas vias principais para que seja realizada a 

coleta. 

Os resíduos coletados são enviados para uma Central de Triagem 

(licença ambiental de operação - LAO n.1016/2011, com vigência até abril de 

2015), conforme indicado na Figura 10.  
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Figura 10: Central de Triagem de resíduos sólidos de Maracajá.  

  

  

Fonte: registro fotográfico dos autores. 

 

  Na Central de Resíduos é realizada a separação dos resíduos 

sólidos segundo categorias como: papel, papelão, borracha, vidro e plástico. 

Uma parcela dos resíduos orgânicos é encaminhada para a compostagem. 

Fica sob responsabilidade da empresa Retrans Reciclagem e Transporte 

LTDA, através do Contrato n. 35/2011,  o transporte dos resíduos sólidos do 

Centro Municipal de Triagem e Valorização de Resíduos Sólidos até o aterro 

sanitário da Santec – Saneamento e Tecnologia Ambiental Ltda. Este contrato 

inclui ainda a locação de um container do tipo roll-on com capacidade para 12 

toneladas.  

A empresa Santec opera de acordo com a licença ambiental de 

operação – LAO n. 555/2010, sendo que os principais critérios são: 

a) manter controle de recebimento de resíduos; 

b) manter controle de águas pluviais; 
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c) manter controle de líquidos percolados; 

d) manter controle de acesso à área; 

e) impermeabilização de fundo do aterro com camada de argila compactada 

até impermeabilização, sobreposto por manta sintética de PEAD em espessura 

apropriada; 

f) impermeabilização superior através de uma camada impermeabilizante de 

argila com implantação de vegetação do tipo herbácea; 

g) sistema de drenagem, coleta e queima dos gases; 

h) monitoramento contínuo das águas subterrâneas, superficiais, sub-

superficiais, do lençol freático e do efluente do tratamento; 

i) manter queimadores de biogás; 

j) manter programa de educação ambiental no empreendimento; 

k) manter preservação de áreas  de preservação permanente de acordo com 

projetos apresentados; 

l) manter controle sobre material particulado proveniente da atividade; 

m) manter cortina vegetal com adensamento vegetal; 

n) operar o aterro com recobrimento diário, com material específico ou 

eventualmente com manta de sacrifício; 

o) receber somente material transportado por veiculo com o devido 

licenciamento ambiental; 

p) manter controle detalhado dos resíduos depositados no aterro, mantendo as 

informações acessíveis à fiscalização da FATMA. 

 

 A Figura 11 indica a localização do aterro da empresa Santec. 
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Figura 11: Localização do aterro da empresa Santec. 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir de informações fornecidas pela Santec – Saneamento e 
Tecnologia Ambiental Ltda. 

 

 O aterro da Santec, localizado em Içara, encontra-se a 

aproximadamente 9 km de Maracajá. 
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7.3 Materiais Recicláveis 

A coleta seletiva de Maracajá iniciou em 2003, através da promulgação 

da Lei n. 516 (MARACAJÁ, 2001). A referida Lei instituiu o programa de 

“Educação Ambiental e Qualidade de Vida”, no qual consta a cobertura de 

coleta seletiva para todas as residências e estabelecimentos municipais. 

Entretanto, nos últimos anos, constatou-se o desinteresse e a falta de 

comprometimento da população e órgãos públicos na ampliação e 

aprimoramento da coleta seletiva municipal. 

Em 2010, a Administração Municipal elaborou um projeto de reativação 

da coleta seletiva de resíduos sólidos, sendo que este foi financiado pelo 

Ministério Público. No projeto constam as estratégias para sensibilização da 

população quanto aos problemas ambientais e a importância da coleta seletiva. 

O slogan da coleta seletiva municipal é apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12: Slogan de divulgação da coleta seletiva de Maracajá. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maracajá. 
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Em 2011, a Prefeitura promoveu uma campanha para incentivar as 

famílias a fazerem a coleta seletiva de resíduos sólidos, com entrega de 

prêmios. O número do sorteio era o mesmo da carteirinha de acesso ao Parque 

Municipal de Maracajá.  

As quatro famílias sorteadas (setembro, outubro, novembro e dezembro) 

tiveram uma visita surpresa da equipe técnica do projeto acompanhados pelos 

agentes do ESF (Estratégia Saúde da Família) e após a comprovação de que 

realizavam corretamente a coleta seletiva receberam os prêmios. 

Em janeiro de 2012, foram confeccionados 3 mil calendários que trazem 

as orientações da correta coleta seletiva de resíduos sólidos. A entrega para as 

famílias contou com a colaboração da equipe do ESF. Nos eventos municipais 

também houve a entrega dos calendários. 

A coleta seletiva é realizada no Município e abrange 100% da área 

urbana e rural. A coleta é realizada por com o mesmo caminhão destinado a 

coleta convencional com carroceria dividida em três partes para receber o 

resíduo previamente separado das residências. São eles: orgânico, reciclável e 

rejeito. No Anexo 7 encontra-se o volante de divulgação da coleta seletiva em 

Maracajá. 

Após a coleta, os resíduos são transportados à Central de Triagem (LAO 

n.1016/2011 com vigência até abril de 2015), onde são separados de acordo 

com a categoria de material.  

Segundo informações da Prefeitura Municipal de Maracajá, a 

administração municipal, desde 2003, comercializa os materiais triados, sendo 

os compradores conhecidos. Na Tabela 8 é apresentada a localização dos 

compradores, bem como indicação do valor comercial das diferentes categorias 

de materiais recicláveis. 
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Tabela 8: Indicação de valores de comercialização de materiais 

recicláveis. 

Município Material Reciclável Valor 

Araranguá Metais (ferro) R$ 0,16 kg 

Araranguá Alumínio R$ 2,00 kg 

Araranguá Vidro R$ 0,03 kg 

Criciúma Papel R$ 0,05 kg 

Criciúma Papelão R$ 0,17 kg 

Criciúma Plástico branco R$ 0,70 kg 

Criciúma Plástico colorido R$ 0,18 kg 

São Martinho Plástico PET R$ 1,00 kg 

São Martinho P.A.D.plástico industrializado R$ 0,70kg 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maracajá. 

 

O composto orgânico resultante da compostagem é utilizado nos 

canteiros de flores do município e ainda no horto florestal, sem obtenção de 

lucros. 

Os rejeitos são enviados para o aterro sanitário da empresa Santec – 

Saneamento e Tecnologia Ambiental Ltda, conforme apresentado no item 

“resíduos sólidos domésticos e comerciais”. 

Ainda, o município de Maracajá está em fase de implantação de uma 

nova Central de Triagem.  Esta será localizada no mesmo terreno onde está 

em funcionamento a atual Central de Triagem do Município. Este terreno 

possui área de 17.053,69 m2, tendo sido adquirida pela Prefeitura Municipal 

conforme a Lei n. 544 (MARACAJÁ, 2001). Neste terreno será possível, além 

da implantação do novo pavilhão, com de cerca de 700 m², uma área para 

compostagem (PROJETO BÁSICO DO CENTRO DE TRIAGEM, 2014). 

Conforme mesma referência, o pavilhão existente não será demolido, pois o 

mesmo servirá como depósito de material reciclável e ainda garagem para os 

veículos e equipamentos móveis.  

Esta nova Central de Triagem constará de 2 pavimentos, contendo no 

pavimento inferior: área interna para recebimento, triagem, estocagem dos 

resíduos coletados, hall de entrada, escritório, sanitários, vestiários, cozinha e 
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refeitório. No mezanino, contará uma sala de educação ambiental, sanitários e 

almoxarifado. 

Segundo o Projeto Básico da Central de Triagem (2014), atualmente o 

Centro de Triagem do Município consta, além do galpão de cerca de 300 m², 

com uma prensa, uma correia transportadora, uma esteira e um caminhão com 

as três repartições. Para a operacionalização da nova Central de Triagem, será 

necessária a aquisição de mais uma prensa hidráulica enfardadeira para 20 

toneladas, um elevador de fardo, um caminhão com caçamba roll on roll of, 

uma pá carregadeira compacta, uma balança mecânica para 1.000 quilos, e 

mais uma esteira e correia transportadora. 

Objetiva-se também a contratação de mais profissionais. Existem 

atualmente 14 pessoas trabalhando diretamente no sistema de Coleta Seletiva 

de Resíduos Sólidos e indiretamente existe uma equipe de 10 pessoas 

desenvolvendo as atividades de Educação Ambiental relacionadas ao projeto. 

Porém, com a aquisição de um novo caminhão, com os novos equipamentos e 

com a nova construção, a Administração Municipal necessita de contratação de 

no mínimo mais 10 funcionários devido à ampliação do atendimento de serviço 

de coleta seletiva (PROJETO BÁSICO DO CENTRO DE TRIAGEM, 2014) 

As pranchas com a localização da Central de Triagem e a planta baixa 

do pavilhão constam no Anexo 8. 

Na Figura 13 é apresentado o fluxograma de destinação de resíduos 

sólidos domésticos e comerciais. 
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Figura 13: Fluxograma de coleta, transporte e tratamento de resíduos 

domésticos e comerciais. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

7.4 Resíduos de Limpeza Urbana 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), os 

resíduos de limpeza urbana são aqueles originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

A varrição, capina e limpeza de ralos e bocas de lobo é realizada na 

área urbana do Município. A Prefeitura opera diariamente com 6 funcionários 

nos períodos da manhã (7 às 11hrs) e tarde (13 às 17hrs). Este serviço é 

realizado de forma manual, com a ajuda de equipamentos como: vassouras, 

enxadas, roçadeiras, entre outros.  

Na área rural é realizada apenas a roçagem das vias, sendo esta, 

realizada conforme demanda. 

            Na área urbana é realizada a varrição, capina, roçada, poda e nas 

áreas não pavimentadas são realizadas apenas a poda e roçada. 

 

7.5 Resíduos Verdes 

Os resíduos verdes são os provenientes de manutenção de parques, 

áreas verdes, jardins (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012). Os mesmos 
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podem ser classificados em troncos, galharia fina, folhas, material de capina e 

outros. 

A poda é realizada no núcleo urbano conforme demanda. Na área rural, 

este serviço é realizada apenas em casos especiais. São utilizados um trator e 

carreta no recolhimento desses resíduos, além de motosserra e serrote. 

Segundo técnicos da Prefeitura, um engenheiro agrônomo realiza o 

acompanhamento deste serviço. 

Não existem informações sobre a quantidade gerada destes resíduos.  

 

7.6 Resíduos de Serviços de Saúde 

Os resíduos de serviços de saúde são conceituados pela Resolução 

RDC n˚ 306 (BRASIL, 2004) como aqueles resultantes de atividades exercidas 

nos serviços definidos pelo artigo 1 da referida resolução e que por suas 

características necessitam de manejo, tratamento e disposição final 

diferenciados. 

 

7.6.1 Resíduos gerados em estabelecimentos públicos de saúde  

O município de Maracajá possui 2 Unidades Básicas de Saúde. As 

UBS’s não possuem plano de gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde. 

Os resíduos de serviços de saúde que são gerados nas unidades são 

apresentados no Quadro 8 e foram classificados conforme consta na RDC n˚ 

306 (BRASIL, 2004). 
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Quadro 8: Resíduos de serviços de saúde gerados na unidade básica de 
saúde. 

Categoria Composição 

Grupo A – infectantes 
resíduos com a possível presença de agentes 
biológicos que, por suas características, podem 
apresentar risco de infecção 

Grupo B – químicos 

resíduos contendo substâncias químicas que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao meio 
ambiente, dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade 

Grupo D – comuns 
resíduos que não apresentem risco biológico, 
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares 

Grupo E – perfurocortantes Materiais perfurocortantes ou escaraficantes 

Fonte: elaborado pelos autores. 

  

A segregação dos resíduos é realizada na fonte de geração. A coleta 

ocorre com frequência semanal e é designada à empresa Colix Soluções para 

resíduos Ltda. – EPP (Contrato n. 001/2014). O contrato contempla coleta, 

transporte, tratamento através de autoclave e destinação final dos resíduos de 

serviços de saúde gerados pelas unidades de saúde da Secretaria de Saúde 

do Município, compreendendo sangue e hemoderivados, cirúrgico, 

anatomopatológicos e exsudato, biológicos e de assistência ao paciente.  

Na Figura 14 é possível visualizar os dispositivos para acondicionamento 

de resíduos na unidade de saúde central do Município. 

Já a Figura 15 é o local de armazenamento temporário de resíduos de 

serviço de saúde na unidade básica de saúde central. 
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Figura 14: Dispositivos de acondicionamento de resíduos de serviços de 

saúde na UBS. 

  

  
Fonte: registro fotográfico dos autores. 

 

 

Figura 15: Local de armazenamento temporário de resíduos de serviços 

de saúde das UBS’s de Maracajá. 

  
Fonte: registro fotográfico dos autores. 

 

Segundo técnicos da Prefeitura, os resíduos infectantes, químicos e 

perfurocortantes provenientes da Equipe de Saúde da Família são 

encaminhados para a Unidade Básica de Saúde. Segundo técnicos da 
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Prefeitura, são gerados cerca de 150 litros de resíduos infectantes 

semanalmente. Os resíduos provenientes dos resíduos de serviço de saúde do 

Município são recolhidos por um carro furgão, sob responsabilidade da 

empresa Colix, citada anteriormente.  

A empresa Colix opera de acordo com as condições que constam nas 

licenças ambientais de operação LAO n. 3481/2011 (armazenamento 

temporário) e LAO n. 8704/2011 (coleta e transporte). A frota de caminhões da 

empresa é apresentada na Figura 16. 

 

Figura 16: Frota de caminhões da empresa Colix Soluções para Resíduos 

Sólidos Ltda. 

  

  
Fonte: site da empresa Colix disponível em http://www.colix.com.br. 

 

Os resíduos infectantes e perfurocortantes são encaminhados pela Colix 

até o município de Içara na empresa Global Gerenciamento de Resíduos Ltda 

(LAO n. 915/2012 emitida pela FATMA), onde são autoclavados. O destino final 

dos resíduos após a autoclavagem é o aterro sanitário e industrial da Santec – 

http://www.colix.com.br/
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Saneamento e Tecnologia Ambiental Ltda (LAO 401/2010 emitida pela 

FATMA). 

A distância entre Maracajá e o destino final dos resíduos de serviços de 

saúde, em Içara é de 9 km, aproximadamente. 

 

7.6.2 Resíduos gerados em estabelecimentos privados de saúde 

No Município há instalados 6 farmácias e 4 clínicas odontológicas. 

Sendo que tais estabelecimentos contratam empresa especializada para sua 

coleta, transporte e destinação final. 

 

7.6.3 Resíduos gerados na assistência à saúde animal  

Não há informações ou registros sobre o manejo de resíduos de 

assistência a saúde animal nas propriedades rurais. 

 

7.7 Resíduos Funerários 

O Município possui 4 cemitérios em sua área, sendo 1 municipal e 3 

administrados por igrejas. O cemitério central possui lixeiras e ossuário dentro 

das próprias capelas, e a sua limpeza é realizada por um funcionário da 

Prefeitura. A Figura 17 é o registro fotográfico dos cemitérios. 

Não há informações sobre a quantidade de resíduos gerados nos 

cemitérios de Maracajá. 
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Figura 17: Vista do cemitério de Maracajá. 

  

  
Fonte: registro fotográfico dos autores. 

 

7.8 Resíduos de Construção Civil 

No Município, não há a coleta definida para esta tipologia de resíduos. 

Não se verificou a existência de uma lei municipal específica que trate sobre o 

manejo e a destinação final dessa categoria de resíduo. Contudo, se é 

realizada alguma coleta de resíduos de construção, este material é doado para 

aterro de áreas. 

 

7.9 Resíduos Volumosos 

Segundo técnicos da Prefeitura Municipal, não há coleta formal deste 

tipo de resíduos no município. Entretanto, se algum munícipe dispõe 

volumosos em local inadequado, a Prefeitura realiza a coleta e dá destinação 

adequada. 
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7.10 Resíduos Agrossilvopastoril 

Todas atividades do homem ligadas ao campo geram resíduos. As 

compostas pelos resíduos de culturas e de criação animal, correspondem à 

fração orgânica, já a parte inorgânica fica por conta dos fertilizantes e produtos 

farmacêuticos utilizados no tratamento de animais. Os resíduos 

agrossilvopastoris inorgânicos serão tratados nas categorias específicas de 

agroquímicos e resíduos de serviços de saúde animal. 

Os resíduos orgânicos são caracterizados pelas sobras e perdas de 

colheita, de poda e quaisquer outros materiais que fiquem dispostos servindo 

como adubo e integrando a fração de matéria orgânica do solo. Segundo o 

Manual para Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012), na avaliação das criações de 

animais devem ser considerados as de bovinos, bubalinos, equinos, caprinos, 

ovinos, suínos, aves e entre outros, bem como resíduos gerados em 

abatedouros e demais atividades agropecuárias com fins industriais. 

Os rebanhos do município são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Rebanho instalado no município de Maracajá. 

Criações Cabeças 

Bovinos 3.799 

Equinos 25 

Aves  332.000 

Ovinos 193 

Suínos 210 

Vacas ordenhadas 190 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013) 
 

 

O Município carece de informações detalhadas sobre suas atividades 

agropecuárias, portanto fez-se uma simulação da geração de resíduos 

agrossilvopastoris a partir de dados de geração de dejetos considerando o 

peso animal, conforme indicado por USDA (2008).  

Dos resíduos de suinocultura, estimou-se sua geração utilizando dados 

apresentados por Oliveira (2004). Para o peso médio dos animais foram 
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utilizados os valores médios entre as diferentes fases de desenvolvimento 

animal, conforme indicado na literatura.  Reuniram-se dados bibliográficos e 

obtiveram-se as quantidades e características dos dejetos apresentados no 

Anexo 9. 

Para efeito de cálculo somaram-se caprinos e ovinos (apresentados na 

categoria ovinos) e galos, frangas, frangos, pintos e galinhas (apresentados na 

categoria aves). 

A estimativa da geração de resíduos, da carga orgânica e de nutrientes 

para cada atividade é apresentada na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Estimativa da geração anual de resíduos sólidos orgânicos nas 

atividades agropecuárias de Maracajá. 

 
Cabeças 

Quantidades de resíduos estimadas 

Criações Massa Volume DBO5 N P K 

Unidade ton/ano m
3
/ano ton/ano 

Bovinos de corte 3.799 37.647 37.656 873,6 166,4 33,3 112,3 

Bovinos de leite 190 2.510 2.546 40,8 15,4 2,7 6,7 

Equinos 25 209 210 4,1 0,7 0,1 0,2 

Ovinos 193 102 101 2,6 1,2 0,2 0,8 

Suínos 210 445 659 13,8 1,3 1,0 0,7 

Aves 332.000 7.867 7.735 501,5 108,2 33,4 45,2 

Total 336.417 48.781 48.906 1.436 293 71 166 

Legenda:DBO5 = demanda bioquímica de oxigênio; N = nitrogênio; P = fósforo; K = potássio. 
Observação: (1) Quantidades de resíduos gerados por aves de corte considerando seis ciclos de criação 

  

Segundo a Prefeitura Municipal, nas propriedades rurais os dejetos 

animais são utilizados como adubo. 

 

7.11 Resíduos Industriais 

Segundo a Prefeitura Municipal, há instaladas no Município indústrias de 

confecção e 2 frigoríficos. Não há informações disponíveis sobre a quantidade 

de resíduos industriais gerada no Município. A operação das empresas é 

licenciada pelo órgão ambiental estadual (FATMA). Contudo a Prefeitura 

Municipal cede licença de uso e ocupação para estas indústrias.      
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 De acordo com a CIDASC (2014), em Maracajá, os abatedouros sao de 

bovinos, sendo que 01 SIE (inspeção estadual) e 01 SIM (inspeção estadual). 

 O SIE abate uma média de 800 bovinos/mês (referente a média dos 

últimos 4 meses), sendo que o abate ocorre somente uma vez por semana. No 

caso do SIM, o abate é de 8 bovinos/mês (média últimos 4 meses), ocorrendo  

2 vezes ao mês. 

 

7.12 Resíduos Minerários 

 Segundo técnicos da Prefeitura, dentro dos limites do município há uma 

empresa de extração de carvão se instalando. Trata-se da Maracajá Mineração 

Ltda., as atividades da mesma são licenciadas pela FATMA. 

 

7.13 Resíduos com Logística Reversa Obrigatório 

7.13.1 Agroquímicos 

Conforme o artigo1º, inciso IV do Decreto 4.074 (BRASIL, 2002), 

agroquímicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou 

biológicos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, 

nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, 

hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados 

nocivos. Bem como as substâncias de produtos empregados como 

desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento 

(BRASIL, 2002). 

O município de Maracajá realiza campanhas e destina as embalagens 

de agrotóxicos juntamente com os resíduos de eletroeletrônicos, porém, não 

obtém informação de qual empresa é responsável por esta coleta e a 

quantidade de resíduos coletados. 

 Para o manejo deste tipo de resíduos, foi realizada uma campanha no 

Dia do Campo Limpo, no ano de 2011. Na ocasião foram recolhidas 3.500 
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embalagens de agrotóxicos que foram recolhidos nas propriedades dos 

agricultores e encaminhados para a Arasul. O registro fotográfico é 

apresentado na Figura 18. 

Atualmente as embalagens de agrotóxicos são recolhidas pelas 

agropecuárias. 

 

Figura 18: Coleta de embalagens de agroquímicos em Maracajá. 

  

Fonte: Prefeitura Municipal de Maracajá. 

 

7.13.2 Lâmpadas fluorescentes 

Mourão e Seo (2012) afirmam que a logística reversa das lâmpadas é 

pouco desenvolvida e estruturada o que representa grande preocupação 

ambiental principalmente quanto ao descarte das lâmpadas fluorescentes que 

é considerado um resíduo perigoso, em virtude a sua composição haver 

substâncias tóxicas como o mercúrio. 

O município de Maracajá realiza campanhas e destina as lâmpadas 

juntamente com os resíduos de eletroeletrônicos, porém, não obtém 

informação de qual empresa é responsável por esta coleta e a quantidade de 

resíduos coletados. 

 

7.13.3 Eletroeletrônicos 

Resíduos eletroeletrônicos são produtos cujo funcionamento depende do 

uso de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos. São divididos em 

quatro categorias: 
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 Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e 

louça, secadoras, condicionadores de ar; 

 Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, 

aparelhos de DVD e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras; 

 Linha Azul: batedeiras, liquidificares, ferros elétricos, furadeiras, secadores 

de cabelo, aspiradores de pó, cafeteiras; 

 Linha Verde: computadores desktop e laptops, acessórios de informática, 

tablets e telefones celulares. 

 

Este tipo de resíduo é composto por materiais, como plásticos, vidros e 

metais, que podem ser recuperados e retornados como insumo para a indústria 

de transformação. Já as substâncias tóxicas como chumbo, cádmio, mercúrio e 

berílio devem ter tratamento especial porque podem causar danos ao meio 

ambiente e na saúde (ABDI, 2013). 

Segundo a Prefeitura Municipal, são promovidas campanhas nas 

escolas e em eventos municipais para coleta de eletroeletrônicos. A empresa 

responsável pela coleta é a TF SUL Lixo Eletrônico localizada na Rua Ângela 

Mello, 377, Mineira Nova, Criciúma, SC. Este recolhimento é feito de 

gratuitamente pela empresa. 

A Figura 19 é o registro fotográfico da coleta de eletroeletrônico em 

Maracajá.  

 

Figura 19: Coleta de eletroeletrônicos em Maracajá. 

  

Fonte: Prefeitura Municipal de Maracajá. 
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7.13.4 Pneus inservíveis  

De acordo com a Resolução CONAMA n. 416 (BRASIL, 2009), artigo 2º, 

pneus são componentes de um sistema de rodagem, constituído de 

elastômeros (borracha), produtos têxteis, aço e outros materiais que quando 

montado em uma roda de veiculo e contendo fluido(s) sobre pressão, transmite 

tração dada a sua aderência ao solo, sustenta elasticamente a carga do veiculo 

e resiste à pressão provocada pela reação do solo. 

Não houve informações sobre quem realiza a coleta dos pneus 

provenientes das borracharias. Os pneus inservíveis gerados pela Prefeitura 

são encaminhados para a coleta e separados como rejeito. 

Ainda ocorre anualmente uma campanha de coleta de pneus inservíveis. 

Nesta campanha é recolhido em média de 1 a 2 caminhões por ano, os quais 

são destinados a um Ecoponto em Criciúma. O recebimento dos pneus 

inservíveis ocorre mediante o pagamento de taxas. 

 

7.13.5 Óleos lubrificantes 

Óleos lubrificantes são substâncias utilizadas para reduzir o atrito, 

lubrificando e aumentando a vida útil dos componentes móveis do motor. 

Podem ser de origem animal ou vegetal (óleos graxas), derivados do petróleo 

(óleos minerais) ou produzidos em laboratório (óleos sintéticos). Óleo 

lubrificante usado ou contaminado compreende o óleo lubrificante que, em 

decorrência do seu uso normal ou por motivo de contaminação, tenha se 

tornado inadequado à sua finalidade original (BRASIL, 2005). 

Segundo informações do Município, os resíduos de óleos lubrificantes 

gerados em postos de combustíveis são coletados por empresa especializada. 

Entretanto, não há dados sobre o manejo deste tipo de resíduo que abranja 

toda a população. 

 



 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

 
75 

Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda 
Rua Tronca, 1729 – Caxias do Sul – Telefone: 55 54 30393830 

Site: www.ambiativa.com.br – E-mail: ambiativa@ambiativa.com.br 

7.13.6 Pilhas e Baterias 

 As pilhas e baterias usadas, na maioria das vezes, são consideradas 

perigosas por conterem metais pesados (REIDLER e GUNTHER, 2000). 

O município de Maracajá destina as pilhas e baterias juntamente com os 

resíduos de eletroeletrônicos, porém, não obtém informação de qual empresa é 

responsável por esta coleta e a quantidade de resíduos coletados. 

Em 2011, foi implementado o projeto intitulado “Pilha na Consciência”, 

com objetivo de conscientizar a população sobre o descarte correto de pilhas e 

baterias. Segundo informações da Prefeitura Municipal, os resultados foram 

muito bons. 

 

7.14 Resíduos de Transporte 

 O Município não possui rodoviária, porto ou aeroporto, portanto não há 

geração de resíduos de transporte. 

 

7.15 Resíduos Óleos Comestíveis 

Em Maracajá há campanhas de recolhimento de óleo de cozinha, que 

são recolhidos pela empresa AFUBRA, que repassa para as escolas R$ 0,50 

por litro de óleo encaminhado para a reciclagem. A empresa transforma o óleo 

coletado pela escola em biodiesel para o uso próprio em seus caminhões no 

transporte de mercadorias.  

Além disso, alguns restaurantes vendem o óleo produzido para a 

empresa ECO ÓLEO localizada no município de Tubarão.  

Ainda, existe no Município, uma empresa privada que realiza a 

transformação do óleo comestível em biodiesel. 

 

7.16 Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento 

O município de Maracajá não possui Estações de Tratamento de Água, 

nem tampouco Estações de Tratamento de Efluentes. Desta forma, não há a 

geração de resíduos provenientes destes tratamentos. 
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Tem-se instalado no Município, em uma comunidade com 60 famílias, 

uma estação comunitária de tratamento de efluentes. Conforme informações 

dos técnicos da Prefeitura, esta não possui Plano de Gerenciamento de 

Resíduos, nem tampouco se sabe o destino do lodo gerado. 

 

7.17 Catadores – aspectos sociais               

 De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações, Ministério do 

Trabalho e Emprego (2014), catador de material reciclável é o trabalhador 

responsável por coletar material reciclável e reaproveitável, vender material 

coletado, selecionar material coletado, preparar o material para expedição, 

realizar manutenção do ambiente e equipamentos de trabalho, divulgar o 

trabalho de reciclagem, administrar o trabalho e trabalhar com segurança. 

 No site do Movimento dos Catadores de Material Reciclável (2014), 

constam os tipos de catadores: 

 Trecheiros: que vivem no trecho entre uma cidade e outra, catam lata pra 

comprar comida. 

 Catadores do lixão: catam diuturnamente, fazem seu horário, catam há 

muito tempo ou só quando estão sem serviço de obra, pintura etc. 

 Catadores individuais: catam por si, preferem trabalhar independentes, 

puxam carrinhos muitas vezes emprestados pelo comprador que é o 

sucateiro ou deposista. 

 Catadores organizados: em grupos autogestionários onde todos são dono 

do empreendimento, legalizados ou em fase de legalização como 

cooperativas, associações, ONGs ou OSCIPs. 

 

Os trabalhadores e as trabalhadoras que se autorreconhecem como 

catadores(as) de material reciclável realizam um serviço de utilidade pública 

muito importante no contexto atual das cidades, atuando na coleta de materiais 

para reciclagem que, caso fossem descartados, ocupariam maior espaço em 

aterros sanitários e lixões (IPEA, 2013). 
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 De acordo com os técnicos da Prefeitura, atualmente 2 catadores de 

outro município realizam a catação de papelão em Maracajá. Contudo, tem-se 

conhecimento que estes são catadores sazonais.  

Não há registros ou informações sobre a existência de catadores do 

município de Maracajá. 

 

7.18 Passivos Ambientais 

De acordo com Galdino et al. (2002), os passivos ambientais são 

obrigações adquiridas em decorrência a transações anteriores ou presentes, 

que provocou ou provoca danos ao meio ambiente ou a terceiros de forma 

voluntária ou involuntária. 

 Na Política Estadual de Resíduos Sólidos (SANTA CATARINA, 2005) 

não é apresentado o conceito de passivos ambientais. Já na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), em seu artigo 19, consta que devem ser 

identificados os passivos ambientais, incluindo áreas contaminadas. 

 Áreas contaminadas são locais onde há contaminação causada pela 

disposição irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos (BRASIL, 2010). 

De acordo com informações dos técnicos da Prefeitura, o município de 

Maracajá não possui áreas de passivos ambientais. 

 

7.19 Avaliação das despesas 

Para levantamento das despesas com gestão integrada de resíduos 

sólidos, foram consultadas as informações fornecidas pela Prefeitura Municipal 

de Maracajá. Os dados foram sistematizados e são apresentados na Tabela 

11. 
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Tabela 11: Despesas anuais com manejo de resíduos sólidos. 

Serviço 
Despesas (R$) 

2013 

Coleta de resíduos domiciliares e públicos 278.218,39 

Coleta de resíduos de serviços de saúde 5.760,00 

Varrição de logradouros públicos 72.000,00 

TOTAL 355.978,39 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maracajá. 

 

 Na Tabela 12 pode-se visualizar uma análise prévia financeira da gestão 

de resíduos sólidos urbanos (que não inclui despesas com resíduos de 

serviços de saúde). 

 

Tabela 12: Análise financeira da coleta de resíduos. 

Variável 2013 

População atendida (habitantes)* 6.940 

Despesa per capita (R$/hab.ano) 50,46 

Serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos (R$)** 

350.218,39 

Receita com a taxa de resíduos sólidos (R$) 192.250,40 

Déficit de arrecadação (%)*** 45,11 

Observação: (*) Considerou-se no cálculo 100% da população do Município. (**) Não inclui a despesa 
com coleta de resíduos de serviços de saúde. (***) Refere-se a percentual de arrecadação para que 
pague toda a despesa com coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos. 
Fonte: elaborado pelos autores a partir das informações da Prefeitura de Maracajá. 
         

 

A taxa de coleta de resíduos é cobrada juntamente com o Imposto sobre 

a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).  De acordo com o Código 

Tributário (MARACAJÁ, 2002), em seu artigo 365, a taxa tem como fator 

gerador a utilização dos serviços de coleta e remoção de resíduos. A base de 

cálculo da coleta encontra-se definida no artigo 367, da referida Lei, sendo que 

o valor é calculado em função da frequência de sua realização (multiplicação 

entre o custo e a frequência), de acordo com os critérios apresentados na 

Tabela 13. 
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Tabela 13: Base de cálculo para a taxa de coleta de resíduos em Maracajá. 

Atividade UFM/passada 

Residencial 0,005 

Comercial   0,006 

Industrial 0,050 

Outros 0,060 

Fonte: elaborado a partir de informações do Código Tributário (MARACAJÁ, 2002). 

 

7.20 Análise Integrada 

 Na Figura 20 pode-se observar o fluxograma do manejo dos resíduos 

sólidos em Maracajá. 

No fluxograma a categoria de resíduos é indicada na cor azul, a 

coleta/transporte na cor vermelha e o destino final na cor verde, conforme a 

legenda. 
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Figura 20: Fluxograma de manejo de resíduos sólidos em Maracajá. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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No Quadro 9 é apresentada a avaliação dos problemas mais frequentes 

no sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

Quadro 9: Problemas mais frequentes com resíduos sólidos apontados 

pela Prefeitura Municipal. 

Resíduos com maior relevância 

Problemas mais frequentes no sistema de limpeza urbana 

Descarte 

na rua 

Descarte 

nos cursos 

d’ água 

Poluição em 

águas 

subterrâneas 

Incômodos com 

vetores 

Resíduos domiciliares e comerciais NA NA NA NA 

Resíduos de serviços de saúde NA NA NA NA 

Resíduos de construção civil NA NA NA NA 

Agroquímicos NA NA NA NA 

Lâmpadas fluorescentes NA NA NA NA 

Pilhas e baterias NA NA NA NA 

Resíduos volumosos NA NA NA NA 

Observação: NA (não se aplica). 
 Fonte: adaptado do Termo de Referência para elaboração do PMGIRS com as indicações da Prefeitura 
Municipal de Maracajá. 

 

Considerando o cenário atual do manejo de resíduos sólidos em 

Maracajá, descritos nos itens 7.1 a 7.19, as principais carências na gestão de 

resíduos sólidos são: 

a) falta de legislação específica sobre o manejo de resíduos sólidos com 

projeção para a logística reversa obrigatória; 

b) ausência de registros formais sobre a massa de resíduos sólidos domésticos 

coletada, bem do mapeamento dos roteiros de coleta; 

c) ausência de diretrizes para incentivo da redução da geração de resíduos 

sólidos; 

d) ausência de sistematização das informações sobre resíduos industriais; 

e) ausência de plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde nas 

unidades de saúde; 

f) inadequação do abrigo temporário de resíduos de serviços de saúde na 

unidade básica de saúde; 

g) carência de informações sobre manejo de resíduos de assistência à saúde 

animal; 
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h) falta de plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em 

estabelecimentos privados; 

i) carência de ações no gerenciamento de resíduos agrossilvopastoris; 

j) carência de ações pontuais que inibam a ação de catadores de outros 

municípios e que atuam em Maracajá; 

k) carência de informações sobre manejo de resíduos da construção civil e 

resíduos volumosos; 

l) falta de sistematização das informações obtidas nas campanhas de 

recolhimento de resíduos com logística reversa obrigatória promovida pela 

Prefeitura; 

m) deficiência de locais para recebimento de resíduos com logística reversa 

obrigatória; 

n) ausência de sistematização de roteiros de serviços de limpeza pública, bem 

como dados sobre a geração e a destinação final; 

o) falta de sistematização das receitas e das despesas envolvendo a gestão de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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ANEXO 1 

Ata de visita técnica 
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ANEXO 2 

Atas de oficinas 
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Atas de audiência e lista de presença 
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ANEXO 4 

Legislação e normas aplicáveis à gestão de resíduos sólidos 

 

 

Quadro 3.1: Resoluções federais aplicáveis ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

CONAMA Especificações 

Resolução Conama n˚ 001 
23 de janeiro de 1986 

Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para 
uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

Resolução Conama n˚ 008 
19 de setembro de 1991 

Dispõe sobre a entrada no país de materiais residuais. 

Resolução Conama n˚ 228 
20 de agosto de 1997 

Dispõe sobre a importação de desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo. 

Resolução Conama n˚ 264 
26 de agosto de 1999 

Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades de co-
processamento de resíduso. 

Resolução Conama n˚ 308 
21 de março de 2001 

Licenciamento ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados 
em municípios de pequeno porte. 

Resolução Conama n˚ 275 
25 de abril de 2001 

Estabelece código de cores de diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. 

Resolução Conama n˚ 307 
05 de julho de 2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução Conama n˚ 313 
29 de outubro de 2002 

Dispõe sobre o inventário nacional de resíduos sólidos industriais. 

Resolução Conama n˚ 314 
20 de novembro 2002 

Dispõe sobre o registro de produtos destinados à remediação e dá outras providências. 

Resolução Conama n˚ 316 
29 de outubro de 2002 

Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico 
de resíduos. 

Resolução Conama n˚ 330 
30 de abril 2003 

Institui a Câmara técnica de Saúde,  Saneamento Ambiental e gestão de Resíduos. 

Resolução Conama n˚ 334 
03 de abril de 2003 

Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao 
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. 

Resolução Conama n˚ 348 
16 de agosto de 2004 

Altera a resolução Conama n˚ 307 (2002), incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução Conama n˚ 358 
29 de abril de 2005 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 
providências. 

Resolução Conama n˚ 362 
23 de junho de 2005 

Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 
contaminado. 

Resolução Conama n˚ 368 
28 de março de 2006 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios. 

Resolução Conama n˚ 377 
09 de outubro de 2006 

Dispõe sobre o licenciamento simplificado de sistemas de esgotamento sanitário. 

Resolução Conama n˚ 378 
19 de outubro de 2006 

Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou 
regional e da outras providencias. 

Resolução Conama n˚ 386 
27 de dezembro de 2006 

Altera o artigo 18 de resolução Conama n˚ 316 (2002) que versa sobre tratamento térmico de 
resíduos. 

Resolução Conama n˚ 402 
17 de novembro de 2008 

Altera os artigos 11 e 12 da resolução Conama nº 335 (2003). 

Resolução Conama n˚ 404 
11 de novembro de 2008 

Estabelece critérios e diretrizes para licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno 
porte de resíduos sólidos urbanos. 

Resolução Conama n˚ 416 
30 de setembro de 2009 

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua 
destinação ambientalmente adequada e da outras providencias. 

Resolução Conama n˚ 420 
28 de dezembro de 2009 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade de solo quanto à presença de 
substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 
contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 

Resolução Conama n˚ 431 
24 de maio de 2011 

Altera o artigo 3 da resolução Conama n˚ 307 (2002), estabelecendo nova classificação para o 
gesso. 

Resolução Conama n˚ 448 
18 de janeiro de 2012 

Altera ao artigos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 da  resolução Conama n˚ 307 (2002), alterando critérios 
para a gestão de resíduos sólidos da construção civil. 

Resolução Conama n˚ 450 
06 de março de 2012 

Altera ao artigos 9, 16, 19, 20, 21 e 22 e acrescenta o artigo 24 à resolução Conama n˚ 362 
(2005) sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.  

Resolução Conama n˚ 452 Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de resíduos, conforme as normas 
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04 de julho de 2012 adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos Perigosos e seu Depósito. Revoga as Resoluções nº 08/1991, nº 23/1996, nº 

235/1998 e n° 244/1998.  
Observação: última consulta ao site do Ministério do Meio Ambiente – CONAMA em 18 de setembro de 
2014. 

 
 
 
Quadro 3.2: Resoluções federais – ANVISA -  aplicáveis ao gerenciamento de resíduos 
sólidos. 

ANVISA Especificações 

RDC n˚ 306 
07 de dezembro de 

2004 

Dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde. 

RDC n˚ 50 
21 de fevereiro de 2002 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

RDC n˚ 342 
13 de dezembro de 

2002 

Aprova o termo de referencia para elaboração dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde. 

Observação: última consulta ao site do Ministério da Saúde – ANVISA em 18 de setembro de 2014. 
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Quadro 3.3: Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis ao 
gerenciamento de resíduos sólidos. 

Norma Especificações 

NBR 8.418 (1984) Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos – procedimento. 

NBR 8.849 (1985) Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos urbanos – procedimento. 

NBR 10.157 (1987) Aterros de resíduos perigosos – critérios para projeto, construção e operação – procedimento. 

NBR 10.703 (1989) Degradação do solo – terminologia. 

NBR 11.174 (1990) Armazenamento de resíduos classe II – não inerte e III – inertes – procedimento. 

NBR 11.175 (1990) Incineração de resíduos sólidos perigosos – padrões de desempenho – procedimento. 

NBR 12.235 (1992) Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – procedimento. 

NBR 1.299 (1993) Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos – terminologia. 

NBR 12.807 (1993) Resíduos de serviços de saúde – terminologia. 

NBR 12.808 (1993) Resíduos de serviços de saúde – classificação. 

NBR 12.809 (1993) Manuseio de resíduos de serviços de saúde – procedimento. 

NBR 12.810 (1993) Coleta de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

NBR 13.463 (1995) Coleta de resíduos sólidos. 

NBR 8.843 (1996) Aeroportos – gerenciamento de resíduos. 

NBR 13.591 (1996) Compostagem – terminologia. 

NBR 13.894 (1997) Tratamento de solo – landfarming. 

NBR 13.896 (1997) Aterros de resíduos não perigosos – critérios de projeto, implantação e operação. 

NBR 14.283 (1999) Resíduos em solos – determinação da biodegradação pelo método respirométrico. 

NBR 14.652 (2001) 
Coletor-transportador reodoviário de resíduos de serviços de saúde – requisitos de construção 
e inspeção – resíduos do grupo A. 

NBR 14.719 (2001) Embalagem rígida de agrotóxico – destinação final da embalagem lavada – procedimento. 

NBR 14.599 (2003) Requisitos de segurança para coletores-compactadores de carregamento traseiro e lateral. 

NBR 10.004 (2004) Classificação de resíduos sólidos. 

NBR 10.005 (2004) Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. 

NBR 10.006 (2004) Procedimento de obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. 

NBR 10.007 (2004) Amostragem de resíduos sólidos. 

NBR 15.051 (2004) Laboratórios clínicos – gerenciamento de resíduos. 

NBR 15.112 (2004) 
Resíduos de construção civil e resíduos volumosos – áreas de transbordo e triagem – diretrizes 
para projeto, implantação e operação. 

NBR 15.113 (2004) 
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – aterros – diretrizes para projeto, 
implantação e operação. 

NBR 15.114 (2004) 
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – áreas de reciclagem – diretrizes para 
projeto, implantação e operação. 

NBR 15.115 (2004) 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – execução de camadas de 
pavimentação – procedimentos. 

NBR 15.116 (2004) 
Agregados reciclados de resíduos sólidos de construção civil – utilização em pavimentação e 
preparo de concreto sem função estrutural – requisitos. 

NBR 13.334 (2007) 
Contenedor metálico de 0,80m3, 1,2 m3 e 1,6 m3 para coleta de resíduos sólidos por 
coletores-compactadores de carregamento traseiro –requisitos. 

NBR 9.191 (2008) Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – requisitos e métodos de ensaio. 

NBR 15.849 (2010) 
Resíduos sólidos urbanos – aterros sanitários de pequeno porte – diretrizes para localização, 
projeto, implantação, operação e encerramento. 

NBR 13.221 (2010) Transporte terrestre de resíduos. 

NBR 14.879 (2011) Implementos rodoviários – coletor-compactador de resíduos sólidos – definição do volume 

Observação: última consulta de atualização realizada em 18 de setembro de 2014 

.
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ANEXO 5 

Licenças ambientais de operação de prestadores de serviços 
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ANEXO 6 

Informações obtidas no SNIS 

 

Quadro 1: Informações obtidas junto ao SNIS. 

Informações Gerais 2010 2011 2012 

População total (habitantes) 6.404 6.471 6.535 

População urbana (habitantes) 4.256 4.301 4.343 

Natureza jurídica do órgão municipal 
responsável 

Administração 
Pública Direta 

Administração 
Pública Direta 

Administração 
Pública Direta 

Existência de algum serviço concedido Não Não Não  

Órgão também presta serviço de 
água/esgoto 

Não Não Não 

Cobrança de serviços:  

 Existência Sim Sim Sim 

 Forma Taxa no IPTU Taxa no IPTU  Taxa no IPTU 

 Especiais: existência Não Não Não 

Receitas e despesas com serviços de 
limpeza urbana 

 

 Receitas: orçadas 108.980 136.496 151.711,04 

 Receitas: arrecadada 43.647 58.501 70.718,98 

 Despesas: total (R$) - 80.400 99.125 

 Despesas: público (R$) - 76.800 20.600 

 Despesas: privado (R$) - 3.600 78.525 

Despesa corrente da prefeitura (R$) 202.589 13.437.667 12.475.573,10 

Recursos federais recebidos para manejo 
dos resíduos sólidos 

 

 Ocorrência Não Não Não 

Quantidade total de trabalhadores 
remunerados de todo o manejo de RSU, 
segundo agente executor 

 

 Total 24 5 18 

 Público 12 5 18 

 Privado 12 0 0 

Trabalhadores de frentes de trabalho 
temporários 

 

 Existência Sim Sim Sim 

Informações sobre despesas, segundo o tipo de serviço realizado 

Coleta de RS domiciliares e públicos  

 Total (R$/ano) 136.447 54.900 88.925 

 Público (R$/ano) - 54.900 15.800 

 Privado (R$/ano) - 0 73.125 

Coleta de RSS  

 Total (R$/ano) 3.360 3.600 5.400 

 Público (R$/ano) - 0 0 

 Privado (R$/ano) - 3.600 5.400 

Varrição de logradouros públicos  

 Total (R$/ano) 62.782 21.900 4.800 

 Público (R$/ano) - 21.900 4.800 

 Privado (R$/ano) - 0 0 

Demais serviços inclusive administração e 
unidade de processamento 

 

 Total (R$/ano) - 0 0 

 Público (R$/ano) - 0 0 

 Privado (R$/ano) - 0 0 

Informações sobre despesas, segundo natureza do agente-executor 

Total  

 Domiciliares (R$/ano) 136.447 54.900 - 
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 Saúde (R$/ano) 3.360 3.600 - 

 Varrição (R$/ano) 62.782 21.900 - 

 Demais (R$/ano) - 0 - 

Público  

 Domiciliares (R$/ano) - 54.900 - 

 Saúde (R$/ano) - 0 - 

 Varrição (R$/ano) - 21.900 - 

 Demais (R$/ano) - 0 - 

Privado  

 Domiciliares (R$/ano) - 0 - 

 Saúde (R$/ano) - 3.600 - 

 Varrição (R$/ano) - 0 - 

 Demais (R$/ano) - 0 - 

Informações sobre trabalhadores remunerados, segundo o tipo de serviço realizado 

 Total  Público 12 5 - 

  Privado 12 0 - 

 Coleta  Público 0 3 - 

  Privado 4 0 - 

 Varrição  Público 0 1 - 

  Privado 5 0 - 

 Capina e roçada  Público 0 1 - 

  Privado 3 0 - 

Informações sobre trabalhadores remunerados, segundo a natureza do agente-executor 

 Total  Público 12 5 18 

  Privado 12 0 0 

 Público  Coleta 0 3 4 

  Varrição 0 1 2 

  Capina 0 1 1 

  Unidades 1 0 9 

  Outros 10 0 0 

  Gerenciamento 1 0 2 

 Privado  Coleta 4 0 0 

  Varrição 5 0 0 

  Capina 3 0 0 

  Unidades 0 0 0 

  Outros 0 0 0 

  Gerenciamento 0 0 0 

Informações sobre população atendida, estrutura operacional, frequência e terceirização do serviço de coleta 
domiciliar e pública 

População atendida declarada  

 Urbana do município (habitantes) 4.256 6.100 6.535 

 Rural do município (habitantes) 2.148 4.301 4.343 

População atendida segundo a frequência  

 Diária (%) 0 0 0 

 2 ou 3 vezes por semana (%) 66 100 100 

 Uma vez por semana (%) 34 0 0 

Coleta noturna Não Não Não 

Coleta com elevação de contêiner Não Não Não 

Quantidade de coletadores de motoristas  

 Prefeitura 0 3 4 

 Empresas 4 0 0 

Informações sobre quantidades de resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados, segundo o tipo de 
resíduos 

Ocorrência de coleta de RPU junto com 
RDO 

Não Não Não 

Quantidade total de resíduos coletados  

 Total (tonelada) 811 1.040 1.030 

 Prefeitura (tonelada) 808 1.040 1.030 

 Empresas (tonelada) 3 0 0 

 Associação de catadores com apoio da 
prefeitura (tonelada) 

0 0 0 
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 Outro executor (tonelada) 0 0 0 

Quantidade total de resíduos domiciliares 
coletados 

 

 Total (tonelada) 808 950 1.020 

 Prefeitura (tonelada) 808 950 1.020 

 Empresas (tonelada)  0 0 0 

 Associação de catadores com apoio da 
prefeitura (tonelada) 

0 0 0 

 Outro executor (tonelada) 0 0 0 

Quantidade total de resíduos públicos 
coletados 

 

 Total (tonelada) 3 90 110 

 Prefeitura (tonelada) 0 90 110 

 Empresas (tonelada) 3 0 0 

 Associação de catadores com apoio da 
prefeitura (tonelada) 

- - 0 

 Outro executor (tonelada) 0 0 0 

Informações sobre quantidades de resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados, segundo a natureza 
do agente-executor 

Ocorrência de coleta de RPU junto com 
RDO 

Não Não Não 

Quantidade total de resíduos coletados  

 Total (tonelada) 811 1.040 1.030 

 Domiciliares (tonelada) 808 950 1.020 

 Públicos (tonelada) 3 90 110 

Quantidade total coletada por agente 
público 

 

 Total (tonelada) 808 1.040 1.030 

 Domiciliares (tonelada) 808 950 1.020 

 Públicos (tonelada) 0 90 110 

Quantidade total coletada por agente 
privado 

 

 Total (tonelada) 3 0 0 

 Domiciliares (tonelada) 0 0 0 

 Públicos (tonelada) 3 0 0 

Quantidade total coletada por catadores 
com apoio da prefeitura 

 

 Total (tonelada) 0 0 0 

 Domiciliares (tonelada) 0 0 0 

 Públicos (tonelada) - 0 0 

Quantidade total coletada por outros 
agentes 

 

 Total (tonelada) 0 0 0 

 Domiciliares (tonelada) 0 0 0 

 Públicos (tonelada) 0 0 0 

Informações diversas sobre coleta de resíduos sólidos 

Remessa de resíduos domiciliares ou 
públicos para outros municípios 

 

 Ocorrência Sim Sim Sim 

 Município de destino Içara / SC Içara / SC Içara / SC 

Uso de balança Sim Sim Sim 

Serviço terceirizado de coleta de RDO + 
RPU 

 

 Valor contratual (R$) 143 - - 

 Incluindo transporte até a unidade de 
transbordo ou destino final 

Não - Não 

 Distância média até a unidade (Km) - - - 

Serviço terceirizado de transporte da 
unidade de transbordo ao destino final 

 

 Valor contratual (R$) 400 - - 

 Distância média até a unidade (Km) < 15 - - 

Serviço terceirizado disposição final em 
aterro sanitário 
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 Operação do aterro privado Sim - 5 

 Valor contratual (R$) 70 - 65 

Informações sobre veículos de agentes públicos na coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos 

Caminhão 
compactador 

 Até 5 anos 0 0 0 

  6 a 10 anos 0 0 0 

  Mais de 10 anos 0 0 0 

 Caminhão 
carroceria/baú 

 Até 5 anos 0 1 5 

  6 a 10 anos 0 0 0 

  Mais de 10 anos 0 0 0 

Informações sobre veículos de agentes privados na coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos 

 Caminhão 
compactador 

 Até 5 anos 0 0 0 

  6 a 10 anos 0 0 0 

  Mais de 10 anos 0 0 0 

 Caminhão 
carroceria/baú 

 Até 5 anos 0 0 0 

  6 a 10 anos 0 0 0 

  Mais de 10 anos 0 0 - 

Informações sobre coleta de resíduos sólidos 

Existência de coleta seletiva Sim Sim Sim 

Informações sobre triagem de resíduos sólidos (provenientes ou não da coleta seletiva) 

Total (t) 39,5 - 276 

Papel e papelão (t) 14,2 - 120 

Plástico (t) 11 - 108 

Metais (t) 5,5 - 24 

Vidros (t) 3,4 - 24 

Outros (t) 5,4 - 0 

Informações sobre coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde 

Execução de coleta diferenciada de RSS  

 Existência Sim Sim Sim 

 Prefeitura ou contratada Não Não Não 

 Gerador ou contratada Não Não Não 

 Empresa contratada ou SLU Sim Sim Sim 

Veículos utilizados  

 Exclusivo Não Sim Sim 

 Da coleta domiciliar em viagem exclusiva Não Não Não 

Ocorrência de cobrança pelo serviço 
diferenciado 

Não Sim Sim 

Quantidade de RSS coletada  

 Existência 1 1,5 1 

 Prefeitura ou contratada 1 1,5 1 

 Gerador ou contratada - - - 

Coleta de RSS em unidade públicas de 
saúde tercerizada 

 

 Ocorrência Sim Sim Sim 

 Valor contratual (R$) 280 300 - 

 Inclui tratamento de RSS Sim - Sim 

Prefeitura controla executores Não Não Não 

Remessa de RSS para outros municípios  

 Ocorrência Sim Sim Sim 

 Município Içara / SC Içara / SC Içara / SC 

Informações sobre coleta de resíduos sólidos da construção civil 

Coleta de resíduos de construção civil – 
serviço executado pela prefeitura  

 

 Existência Sim Não Não 

 Cobrança Não - - 

Existência de empresa especializada Não - Não 

Existência de serviço de coleta de RCC  
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feita por autônomos 

 Com caminhões tipo basculantes ou 
carroceria 

Não - Não 

 Com carroças ou outro tipo de veículo de 
pequena capacidade 

Não - Não 

Informações sobre serviços de varrição 

Extensão da sarjeta varrida  

 Total (Km) 250 200 150 

 Público (Km) 0 200 150 

 Privado (Km) 250 0 - 

Quantidade de varredores  

 Público 0 1 2 

 Privado 5 0 0 

Ocorrência de varrição mecânica Não Não Não 

Informações sobre serviços de capina e roçada 

Serviço de capina e roçada: existência Sim Sim Sim 

Tipos Sim Sim - 

 Manual Sim Sim - 

 Mecanizada Sim Sim Sim 

 Química Sim Sim Sim 

Quantidade de trabalhadores  

 Público 0 1 1 

 Privado 3 0 0 

Informações sobre outros serviços executados pela Prefeitura 

 Lavação de vias e praças Não executa Executa Executa 

 Poda de árvores Não executa Executa Executa 

 Limpeza de feiras e mercados Não executa Não executa Não executa 

 Limpeza de praias Não executa Não executa Não executa 

 Limpeza de bocas-de-lobo - Executa Executa 

 Pintura de meio fio - Executa Executa 

 Limpeza de lotes vagos - Executa Executa 

 Remoção de animais mortos - Executa Executa 

 Coleta de pneus velhos - Executa Executa 

 Coleta de pilhas e baterias - Executa Executa 

 Coleta de resíduos volumosos - Executa Executa 

 Coleta de lâmpadas florescentes - Executa Executa 

 Coleta de resíduos eletrônicos - Executa Executa 

 Outros serviços - Executa Não executa 

Informações sobre outros serviços executados por empresas contratadas 

 Lavação de vias e praças Não executa Não executa Não executa 

 Poda de árvores Não executa Não executa Não executa 

 Limpeza de feiras e mercados Não executa Não executa Não executa 

 Limpeza de praias Não executa Não executa Não executa 

 Limpeza de bocas-de-lobo - Não executa Não executa 

 Pintura de meio fio - Não executa Não executa 

 Limpeza de lotes vagos - Não executa Não executa 

 Remoção de animais mortos - Não executa Não executa 

 Coleta de pneus velhos - Executa Não executa 

 Coleta de pilhas e baterias - Executa Não executa 

 Coleta de resíduos volumosos - Não executa Não executa 

 Coleta de lâmpadas florescentes - Executa Não executa 

 Coleta de resíduos eletrônicos - Executa Não executa 

 Outros serviços - Executa Não executa 

Informações sobre outros serviços executados por outros agentes 

 Lavação de vias e praças Não executa Não executa Não executa 

 Poda de árvores Não executa Não executa Não executa 

 Limpeza de feiras e mercados Não executa Não executa Não executa 

 Limpeza de praias Não executa Não executa Não executa 

 Limpeza de bocas-de-lobo - Não executa Não executa 
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 Pintura de meio fio - Não executa Não executa 

 Limpeza de lotes vagos - Não executa Não executa 

 Remoção de animais mortos - Não executa Não executa 

 Coleta de pneus velhos - Não executa Não executa 

 Coleta de pilhas e baterias - Não executa Não executa 

 Coleta de resíduos volumosos - Não executa Não executa 

 Coleta de lâmpadas florescentes - Não executa Não executa 

 Coleta de resíduos eletrônicos - Não executa Não executa 

 Outros serviços - Não executa Não executa 

Informações sobre catadores 

Existência de catadores dispersos Não Sim Não 

Organização  

 Existência de organização formal Não Não Não 

 Quantidade de entidades associadas 0 0 0 

 Quantidade de associados 0 0 0 

Existência de trabalho social executado 
pela prefeitura 

Não Não Não 

Informações sobre as unidades de processamento 

Numero de unidades existentes  -   

1. Nome da unidade Centro Municipal de 
Triagem e 

Valorização dos Resí 

Centro Municipal de 
Triagem e 

Valorização dos Resí 

Centro Municipal de 
Triagem e 

Valorização dos Resí 

Tipo da unidade segundo o município 
informante 

Unidade de Triagem 
(Galpão ou Usina) 

Unidade de Triagem 
(Galpão ou Usina) 

Unidade de Triagem 
(Galpão ou Usina) 

Município responsável pelo gerenciamento O próprio O próprio O próprio 

Operador Prefeitura ou SLU Prefeitura ou SLU Prefeitura ou SLU 

Início de operação 2002 2011 2012 

Recebe de outros municípios Não Não Não 

Unidade em operação no ano de referência Sim Sim Sim 

Informações sobre o fluxo de resíduos para as unidades de processamento 

Numero de unidades existentes     

1. Nome da unidade Centro Municipal de 
Triagem e 

Valorização dos Resí 

Centro Municipal de 
Triagem e 

Valorização dos Resí 

Centro Municipal de 
Triagem e 

Valorização dos Resí 

Tipo da unidade segundo o município 
informante 

Unidade de Triagem 
(Galpão ou Usina 

Unidade de Triagem 
(Galpão ou Usina 

Unidade de Triagem 
(Galpão ou Usina 

Município de origem dos resíduos Maracajá / SC Maracajá / SC Maracajá / SC 

Quantidade de resíduos recebidos  

  Total (t) 816 - 609,2 

  Domésticos + Públicos (t) 816 - 609,2 

  Saúde (t) - - 0 

  Indústria (t) - - 0 

  Entulho (t) - - 0 

  Podas (t) - - 0 

  Outros (t) - - 0 

Cadastro nacional de unidades de processamento de resíduos sólidos urbanos 

Numero de unidades existentes     

1. Nome da unidade Centro Municipal de 
Triagem e 

Valorização dos Resí 

Centro Municipal de 
Triagem e 

Valorização dos Resí 

Centro Municipal de 
Triagem e 

Valorização dos Resí 

Código da unidade - - - 

Tipo UNT UNT UNT 

Município responsável pelo gerenciamento O próprio O próprio O próprio 

Início de operação 2002 2011 2012 

Licença - Operação Operação 

2. Nome da unidade - - - 

Código da unidade - - - 

Tipo da unidade segundo o município 
informante 

- - - 

Município responsável pelo gerenciamento - - - 

Início da operação - - - 

Licença - - - 
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Indicadores Gerais 

Taxa de empregados por habitante urbano 
(empreg./1000.hab) 

- - - 

Despesa por empregado - - - 

Incidência de despesas com RSU na 
Prefeitura 

- 0,6 0,79 

Incidência de despesas com empr. 
contratadas 

- 4,5 79,22 

Autosuficiência financeira - 72,8 71,34 

Despesaper capita com RSU - 18,69 22,82 

Incidência de empregados próprios (%) - - - 

Incidência de empreg. de empr. contrat. no 
total de empreg. no manejo (%) 

- - - 

Incidência de empreg. admin. no total de 
empreg. no manejo (%) 

- - - 

Receita arrecadada per capita com 
serviços de manejo (R$/habitante) 

10,3 13,6 16,28 

Indicadores sobre coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos 

Taxa de cobertura de coleta de RDO 
relativo a população total (%) 

100 94,3 100 

Taxa de cobertura de coleta de RDO 
relativo a população urbana (%) 

100 100 100 

Taxa de terceirização da coleta (%) 0,3 0 0 

Produtividade média de coletadores e 
motoristas (Kg/empregado.dia) 

647,5 1.107,06 902,56 

Taxa de motoristas e coletadores por 
habitante urbano 
(empregado/1.000habitantes) 

0,9 0,7 0,92 

Massa coletada (RDO+RPU) coletada per 
capita -habitante urbano (Kg/hab.dia) 

0,5 0,7 0,71 

Massa RDO coletada per capita – 
habitante atendido (Kg/hab.dia) 

0,4 0,4 0,43 

Custo unitário da coleta (R$/tonelada) - 52,79 78,69 

Incidência do custo da coleta no custo total 
do manejo (%) 

- 68,3 89,71 

Incidência de empregados da coleta no 
total de empregados no manejo (%) 

16,7 60 22,22 

Taxa de RCC coletado pela prefeitura 
sobre os RDO+RPU (%) 

0,5 - - 

Taxa de RPU sobre os RDO (%) 0,3 9,5 10,78 

Massa RCD em relação a população total 
atendida (%) 

0,4 0,5 0,47 

  

Taxa de recuperação de recicláveis em 
relação à quantidade de RDO e RPU 

4,9 - 24,42 

Massaper capita (kg/1000hab.ano) 9,3 - 63,55 

Relação entre quantidade de coleta 
seletiva e RDO (%) 

95,1 - 100 

Incidência de papel/papelão sobre total de 
material recuperado (%) 

36 - 43,48 

Incidência de plástico sobre total de 
material recuperado (%) 

27,9 - 39,13 

Incidência de metais sobre total de material 
recuperado (%) 

13,9 - 8,7 

Incidência de vidros sobre total de material 
recuperado (%) 

8,6 - 8,7 

Incidência de “outros” sobre total de 
material recuperado (%) 

13,7 - 0 

Massa per capita recolhida via coleta 
seletiva (kg/hab.ano) 

180,6 - 234,86 

Indicadores de coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde 

Massa de RSS coleta per capita (Kg/1.000 
habitantes.dia) 

0,6 1 0,63 

Taxa de RSS sobre os RDO+RPU (%) 0,1 0,14 0,9 
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Indicadores sobre serviços de varrição, capina e roçada 

Taxa de terceirização de varredores (%) 100 0 0 

Taxa de terceirização da extensão varrida 
(%) 

100 0 - 

Custo unitário da varrição (R$) - 109,5 32 

Produtividade média dos varredores 
(Km/empregado.dia) 

0,2 0,6 0,24 

Taxa de varredores por habitante urbano 
(empregados/1.000 habitantes) 

1,2 0,2 0,46 

Incidência do custo de varrição no custo 
total do manejo (%) 

- 27,24 4,84 

Incidência de varredores no total de 
empregados do manejo(%) 

20,8 20 11,11 

Extensão total anual varrida per capita 
(Km/habitante.ano) 

0,1 0 0,03 

Taxa de capinadores por habitante ano 
(empregados/1.000 habitantes) 

0,7 0,2 0,23 

Incidência de capinadores no custo total do 
manejo (%) 

12,5 20 5,56 
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ANEXO 7 

Volante de divulgação da coleta seletiva em Maracajá 

 

Figura 1: Folder de divulgação da coleta seletiva em Maracajá. 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal (MARACAJÁ, 2014). 
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ANEXO 8 

Central de Triagem 



 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

135 
Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda 

Rua Tronca, 1729 – Caxias do Sul – Telefone: 55 54 30393830 
Site: www.ambiativa.com.br – E-mail: ambiativa@ambiativa.com.br 

 

ANEXO 9 

Informações para estimativa de geração de dejetos animais 

 
Tabela 5.1: Quantidade e composição dos resíduos excretados por tipo de animal. 

Tipo de Animal 
Massa 
Média 

Quantidade e Valores Característicos dos Resíduos Excretados 

Volume 
 

Massa 
 

DBO5 
 

Nitrogênio 
 

Fósforo 
 

Potássio 

Unidade 
(Kg) (L/10

3
kg

PV
.d) (kg/10

3
kg

PV
.d) 

Bovinos de corte  300 
1
 90,52 

3
 90,5 

3
 2,1 

3
 0,4 

3
 0,08 

3
 0,27 

3
 

Bovinos de leite misto- 
queijo 400 

1
 91,77 

3
 90,5 

3
 1,47 

3
 0,55 

3
 0,096 

3
 0,24 

3
 

Equinos  500 
3
 51,19

3
 51 

3
 1 

3
 0,18 

3
 0,026 

3
 0,05 

3
 

Ovinos  36,32 
3
 39,33

3
 40 

3
 1 

3
 0,45 

3
 0,07 

3
 0,3 

3
 

Suínos 68
2
 126,47

2
 85,29

2
 2,64

2
 0,24

2
 0,18

2
 0,14

2
 

Aves
 

1,097
4
 78,66 

3
 80 

3
 5,1 

3
 1,1 

3
 0,34 

3
 0,46 

3
 

Legenda: DBO5 = Demanda Bioquímica de Oxigênio. 
Adaptado de: 1- Homma et al. (2006). 2- Oliveira (2004). 3- USDA (2008). 4- Agribrands (2006). 

 

 

 

 
 
 


