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APRESENTAÇÃO

O presente documento refere-se ao Produto Final do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, referente ao Contrato nº 4623/2021 firmado entre a
empresa AMPLA Consultoria e o município de Costa Rica – MS.

O presente documento apresenta diagnóstico atualizado em 2021, bem como
elaboração do planejamento estratégico para os próximos 20 anos através da etapa
de Prognóstico. Esta versão final encontra-se consolidada após Audiência Pública
realizada em 07 de dezembro de 2021 no município.

Assim, a partir deste documento o município de Costa Rica conta com um
planejamento atualizado e de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
Lei nº 12.305/2010.
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1

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

1.1

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

O município de Costa Rica se localiza ao sul da região centro-oeste do Brasil, no
nordeste do Estado do Mato Grosso do Sul. Possui área aproximada de 5.722,8 km²
estando situado a uma latitude de 18º31'38" S, longitude de 53º57'42"W. Está
localizado a uma altitude de 641 metros acima do nível do mar. O mapa de
localização de Costa Rica encontra-se disposto na Figura 1.

Os limites políticos de Costa Rica são, em sentido horário, o estado do Mato Grosso,
o estado de Goiás, bem como os municípios sul-mato-grossense de Chapadão do
Sul, Paraíso das Águas, Camapuã, Figueirão e Alcinópolis.

O Quadro 1 apresenta as distâncias por vias terrestres entre Costa Rica e outros
municípios e principais capitais.

Quadro 1: Distância aproximada de Costa Rica às principais cidades brasileiras.
Cidade – UF
Distância em km
Campo Grande - MS

328,2

Cuiabá - MT

574,5

Goiânia - GO

573,7

Belo Horizonte - MG

1.115,3

Curitiba – PR

1.152,5

São Paulo - SP

968

Brasília - DF

780,2
Fonte: Google Maps, 2021.
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Figura 1: Mapa de Localização de Costa Rica.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Os acessos terrestres principais ao município ocorrem a partir da capital do estado
de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, através da BR-163 até a BR-060,
alcançando a rodovia estadual MS-316, na cidade Paraíso das Águas, ou através da
rodovia estadual MS-306, situada no município de Chapadão do Sul, e posterior
rodovia MS-223.
• Rodovias estaduais MS-306, MS-223, MS-316 e MS-135;
• BR-359 (ligação com Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná).

A entrada e saída de ônibus intermunicipais concentram-se no Terminal Rodoviário
de Costa Rica. A cidade é servida por linhas regulares interurbano/interestadual
entre a capital e Costa Rica através da Viação São Luiz e da Viação Itamarati.

Quanto ao acesso aéreo, identificou-se como aeródromo mais próximo, de acordo
com dados disponibilizados pelo Ministério da Infraestrutura, o Aeroporto Nacional
de Costa Rica, com pavimentação asfáltica, e o Aeroporto Nacional Fazenda Beira
Rio, sem pavimentação asfáltica. O Aeroporto Internacional de Campo Grande
localiza-se a aproximadamente 300 km de Costa Rica.

Como pode ser observado no Mapa de Acessos Gerais (Figura 2), uma ferrovia
atravessa o município, a Ferrovia Norte Brasil. Esta é uma ferrovia diagonal
brasileira, com 755 km de extensão, que passa pelos estados de Mato Grosso do
Sul e Mato Grosso, ligando Santa Fé do Sul (SP) à Rondonópolis (MT).
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Figura 2: Mapa de Acessos Gerais à Costa Rica.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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1.2

HISTÓRIA

A colonização da região começou por volta de 1838, com a vinda do major Martim
Gabriel de Melo Taques e sua esposa que, fugindo da Guerra dos Farrapos, no Rio
Grande do Sul, chegaram pelo rio Taquari ao Chapadão de Baús, tomando posse da
área e fundando a fazenda Santo Antônio dos Dois Córregos.

O povoamento de Costa Rica teve origem por volta de 1926, com a fundação da
fazenda Imbirussú por Jose Ferreira da Costa. Em 1958, com a construção da ponte
sobre o rio Sucuriú, ligando as fazendas Imbirussú e São Luiz, ergue-se uma casa
que servia de abrigo para os trabalhadores, nela alojou-se Antônio Nogueira com um
pequeno comércio. Por volta de 1961, José Ferreira da Costa resolveu implantar um
povoado, destinando uma área de pouco mais de 236 hectares da Fazenda
Imbirussú para loteamento. A surpreendente aceitação fez com que logo surgissem
algumas edificações à margem direita do rio Sucuriú.

Em 1964, o povoado foi elevado a distrito de Camapuã. Com a Lei nº. 76, de 12 de
maio de 1980, foi desmembrado pelo então Governador de Mato Grosso do Sul
Pedro Pedrossian, dos municípios de Camapuã e Cassilândia e ganhou sua
emancipação política, tornando município de Costa Rica.

1.3

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Na Figura 3 pode-se observar o organograma municipal, elaborado de acordo com a
listagem da administração municipal fornecida pela Prefeitura de Costa Rica, que
mostra como suas atividades são definidas, divididas e coordenadas.

Dessa forma, a estrutura atual da prefeitura é composta por sete (07) secretarias
municipais.
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Figura 3: Organograma da Prefeitura de Costa Rica.

Fonte: Prefeitura Municipal de Costa Rica, 2021.

1.4

ECONOMIA

1.4.1 Índice de Desenvolvimento Humano

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é uma medida comparativa de pobreza, alfabetização, educação,
esperança de vida, natalidade e outros fatores para as diversas regiões, podendo
ser aplicadas entre países, regiões metropolitanas, estados e municípios.

É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma
população, especialmente do bem-estar infantil. O índice varia de zero (nenhum
desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total). Quanto mais
próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. A classificação é realizada da
seguinte forma:
• 0 e 0,499: IDH Muito Baixo;
• 0,500 e 0,599: IDH Baixo;
• 0,600 e 0,699: IDH Médio
• 0,700 e 0,799: IDH Alto;
• 0,800 e 1: IDH Muito Alto.
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O IDH pode ser realizado somente com os seus quesitos de comparação, ou seja,
envolvendo questões de renda, longevidade e educação. Através de uma média
aritmética simples desses quesitos é obtido o valor para o local de análise.

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o IDHM (Índice de
Desenvolvimento Humano Médio) de Costa Rica no ano de 2010 era de 0,706, o
que caracteriza o município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (entre 0,700
e 0,799). Este índice aumentou 18,46% desde 2000.

O Quadro 2 apresenta o panorama do município de Costa Rica, contendo o
comparativo com o Estado do Mato Grosso do Sul, referente ao IDH de renda,
longevidade, educação e IDH Médio ao longo dos anos.

Indicadores

Quadro 2: Panorama IDHM.
IDH Costa Rica

IDH Mato Grosso do Sul

2000

2010

2000

2010

Renda

0,649

0,717

0,687

0,740

Longevidade

0,773

0,811

0,752

0,833

Educação

0,421

0,606

0,445

0,629

IDH Médio

0,596

0,706

0,613

0,729

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Em 2000 e 2010, a dimensão que mais contribui para o IDHM do município foi a
Longevidade. Observa-se que Mato Grosso do Sul apresenta maiores indicadores
em todas as dimensões em 2010, também possuindo IDH Médio Alto.

Na Figura 5 apresenta-se o gráfico da evolução do IDHM de Costa Rica, entre 2000
a 2010, comparando com o Estado do Mato Grosso do Sul, com o Brasil, bem como
com os municípios brasileiros com maior e menor IDHM. Observa-se que o índice
estadual se iguala aos índices federais e se encontra acima do índice de Costa Rica.
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Figura 4: Dimensões do índice em 2010.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
Figura 5: Gráfico comparativo de evolução do IDHM.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

1.4.2 Renda, pobreza e desigualdade

A renda per capita de um município é a razão entre o somatório da renda de todos
os indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e o número total
desses indivíduos.
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O Quadro 3 e a Figura 6 apresentam um panorama geral dos indicadores de renda
per capita para o município Costa Rica e para Mato Grosso do Sul. Não foram
obtidos valores referentes ao cenário nacional.
Quadro 3: Panorama do índice de renda per capita.
Ano

Costa Rica

Mato Grosso do Sul

2000
453,04
576,33
2010
693,05
799,34
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
Figura 6: Índice de Renda.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

A renda per capita média de Costa Rica aumentou 52,98% desde 2000. No mesmo
período, no Mato Grosso do Sul, a renda per capita subiu em 38,69%. Esta
apresentou-se superior à renda per capita de Costa Rica nos dois períodos
analisados. De acordo com as informações disponibilizadas pelo Atlas do
Desenvolvimento Humano do Brasil, em 2017 a renda per capita no estado chegava
a R$ 840,56. Não foram disponibilizados dados mais recentes também para o
município de Costa Rica.

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), são
consideradas extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas
com renda domiciliar per capita mensal inferior a R$70,00, R$140,00 e R$255,00
10
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(valores a preços de 01 de agosto de 2010), respectivamente. Dessa forma, em
2010, 19,33% da população do município eram extremamente pobres, 56,51% eram
pobres e 80,82% eram vulneráveis à pobreza. Em 2010, essas proporções eram,
respectivamente, de 1,58%, 5,45% e 19,41%. Observa-se que a porção de
extremamente pobres e de pobres diminuiu 17,75 p.p. e 51,06 p.p., respectivamente,
desde 2000.

O índice de GINI mede o grau de desigualdade existente na distribuição de
indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Numericamente, varia de 0 a 1, no
qual o valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma
renda, restando o valor 1 no extremo oposto, ou seja, uma só pessoa detém toda a
riqueza (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013).

O Quadro 4 apresenta um panorama geral do Índice de GINI para Costa Rica, Mato
Grosso do Sul e Brasil.
Quadro 4: Panorama de índice de GINI.
Ano
Costa Rica 1
Mato Grosso do Sul1
Brasil2
0,77
0,62
0,65
2000
0,47
0,56
0,61
2010
Fonte: 1Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 2DataSUS, 2012.

Costa Rica obteve redução do índice, passando de 0,77 em 2000 para 0,47 em
2010. Como pôde-se observar no quadro anterior, este valor é inferior ao estado e
ao Brasil, o que significa que o município apresenta menor desigualdade de renda
que os demais. Tanto o estado do Mato Grosso do Sul como o país diminuíram a
desigualdade de renda entre 2000 e 2010. De acordo com o Atlas do
Desenvolvimento Humano do Brasil, em 2017 o estado apresentou índice de 0,479,
evidenciando o padrão de decrescimento do índice ao longo do tempo.
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Figura 7: Índice de GINI.

Fonte: 1Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 2DataSUS, 2012.

1.4.3 Produto Interno Bruto e Atividades Econômicas

Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto per capita indica o nível médio de renda
da população em um país ou território, e sua variação é uma medida do ritmo do
crescimento econômico daquela região. É definido pela razão entre o Produto
Interno Bruto (PIB) e a população residente.

O crescimento da produção de bens e serviços é uma informação básica do
comportamento de uma economia. O PIB per capita, por sua definição, resulta num
sinalizador do estágio de desenvolvimento econômico de uma região. A análise da
sua variação ao longo do tempo faz revelações do desempenho daquela economia.

Habitualmente, o PIB per capita é utilizado como indicador-síntese do nível de
desenvolvimento de uma localidade, sendo uma medida que permite dimensionar o
quanto a riqueza gerada em um país, estado ou município é potencialmente
revertida à população (SEBRAE, 2019). Entretanto é insuficiente para expressar, por
si só, o grau de bem-estar da população, especialmente em circunstâncias nas quais
esteja ocorrendo forte desigualdade na distribuição da renda.

12
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Em 2018, o município de Costa Rica ocupou a 4ª posição do estado, apresentando
um PIB per capta de R$88.940,58. Em relação ao PIB a preços concorrentes, Costa
Rica obteve posição 12º em relação ao estado, apresentando 1.822.926,13 (x 1000)
reais. No Quadro 5 apresenta-se a evolução do PIB per capita de Costa Rica e do
país de 2010 a 2018.

Quadro 5: Panorama no PIB per capita (R$).
PIB per capita(R$)
Ano

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Costa Rica

27.673,29 37.648,71 45.368,43 56.259,88 59.999,56

66.362,91

75.327,02 73.526,88 88.940,58

Brasil

19.938,60 22.259,91 24.278,35 26.657,74 28.648,74

29.466,85

30.558,75 31.843,95 33.593,82

Fonte: IBGE, 2018.

No período apresentado, o PIB per capita do município apresentou evolução de
cerca de 220%. A evolução é melhor visualizada na Figura 8, em que é possível
observar um significativo salto de crescimento a partir de 2010.

Figura 8: Panorama do PIB per capita no Brasil e em Costa Rica.

Fonte: IBGE, 2018.

Quando comparado com o cenário federal, observa-se que o município apresenta
valores superiores ao PIB per capita brasileiro em todo o período de análise. Em
2018, o PIB per capita em Costa Rica era 2,65 vezes superior ao do país.
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1.4.4 Produção Agrícola e Pecuária

Tendo em vista que a agricultura e a pecuária compõe o perfil econômico do
município, no Quadro 6 e no Quadro 7 estão apresentados os dados referentes às
lavouras permanente e temporária, respectivamente, em 2019. Destaca-se a
produção da cana de açúcar e da soja para economia municipal.
Quadro 6: Lavoura permanente.
Produto

Área Colhida (ha)

Banana

4

Borracha

95

Produção (t)

Rendimento (t|ha)

32

8,0

53,00

1,5

362,00

143
Fonte: IBGE, 2019.

Valor (x R$1.000,00)

Quadro 7: Lavoura temporária.
Produto

Área Colhida (ha)

Produção (t)

Algodão

20.398

90.777

Rendimento (t|ha) Valor (x R$1.000,00)
4,45

190.632,00

Cana de Açúcar

61.795

4.181.273

67,6

324.007,00

Feijão

70

113

1,6

158,00

Mandioca

50

750

15,0

790,00

Milho

43.000

304.500

7,08

141.738,00

Soja

75.000

270.000

3,6

288.225,00

Sorgo

288.225,00

3,6

3.960,00

10.800
Fonte: IBGE, 2019.

Quanto à pecuária, no Quadro 8 se apresentam os dados do município de Costa
Rica, destacando-se as cabeças de gado.

Produto

Quadro 8: Pecuária.
Unidade
Quantidade

Valor (x R$1.000,00)

Aquicultura (Pacu e Patinga)

Kg

200

3,00

Rebanho de Bovinos

Cabeças

160.989

-

Rebanho de Bubalinos

Cabeças

77

-

Rebanho de Caprinos

Cabeças

184

-

Rebanho de Equinos

Cabeças

3.877

-

Rebanho de Galináceos

Cabeças

42.936

-

Rebanho de Suínos

Cabeças

2.240

-

Rebanho de Ovinos

Cabeças

5.477

-

Leite de Vaca

Litros

5.183

6.116,00

Mel de Abelha

Kg

6.004

67,00

Fonte: IBGE, 2019.
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1.5

EDUCAÇÃO

A partir de dados obtidos no IBGE, Ministério da Educação e no Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, permitiu-se analisar diversos indicadores
relacionados à educação do município de Costa Rica.

1.5.1

Taxa de Analfabetismo

Segundo o DATASUS, a taxa de analfabetismo corresponde ao percentual de
pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos
um bilhete simples, no idioma que conhecem na população total residente da
mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Quadro 9: Panorama da taxa de analfabetismo nos anos censitários.
Ano
Costa Rica
Mato Grosso do Sul
Brasil
1991
19,3
16,09
19,3
2000
2010

13,4

10,60

8,4
7,41
Fonte: Ministério da Saúde, 2010.

12,8
9,4

Segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde (2010), apresentados
no Quadro 9, em Costa Rica, a taxa de analfabetismo caiu de 19,3 para 8,4 entre
1991 e 2010 (redução de 56,5%). Essas taxas apresentaram padrão de
decrescimento superior ao cenário estadual, de 53,9%, porém, observa-se que o
cenário estadual é mais positivo quanto ao índice, quando comparado com o
municipal, que têm apresentado padrão mais semelhante ao cenário federal.
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Figura 9: Taxa de analfabetismo.

Fonte: Ministério da Saúde, 2010.

1.5.2 Expectativa de Anos de Estudo

Segundo a Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o indicador Expectativa de
Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da população em idade
escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma criança
que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de
18 anos.

Ano
2000
2010

Quadro 10: Panorama expectativa de anos de estudo.
Costa Rica
Mato Grosso do Sul
10,09
9,52
9,04
10,08
Fonte: Atlas do Desenvolvimento do Brasil, 2013.
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Figura 10: Expectativa de anos de estudo.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento do Brasil, 2013.

Conforme apresentado no Quadro 10 e na Figura 10, ao contrário do cenário
positivo estadual e federal, o município de Costa Rica diminuiu a sua expectativa de
anos de estudo em 1,05 anos desde 2000.

1.5.3 Índice de Educação Básica

O índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado, em 2007, pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para
medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria da
política de ensino (SEBRAE, 2019). O IDEB é calculado a partir de dois
componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho
nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Este índice permite traçar metas de
qualidade educacional para a educação da rede pública (Federal, Estadual e
Municipal).

No Quadro 11 apresentam-se as metas estabelecidas bem como os resultados
obtidos divulgados pelo INEP em relação aos anos iniciais e finais do ensino
fundamental.
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Quadro 11: Panorama Índice de Educação Básica.
2009
2011
2013
2015

2017

2019

Meta do Município

4,0

4,4

4,7

4,9

5,2

5,5

Resultado

4,7

5,5

6,2

6,2

6,1

6,5

Meta do Município

3,8

4,0

4,4

4,8

5,1

5,3

Resultado

3,6

3,8

4,6

4,7

5,2

5,3

Anos Iniciais

Anos Finais
Fonte: IDEB/INEP, 2017.
Figura 11: Índice de Educação Básica – Anos Iniciais.

Fonte: IDEB/INEP, 2017.
Figura 12: Índice de Educação Básica – Anos Finais.

Fonte: IDEB/INEP, 2017.
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O município alcançou as metas estipuladas nos anos iniciais, aumentando o índice
em 38% ao longo dos anos observados. Já para os anos finais, os resultados
apresentaram oscilações, sendo superiores a meta estabelecida apenas em 2013 e
em 2017. Em 2019 o resultado foi o mesmo ao estabelecido como meta pelo
município.

1.6

CLIMA

De acordo com o sistema de Köppen, o clima em Costa Rica é classificado como
monçônico (Am). Este caracteriza-se como clima tropical úmido com temperaturas
médias mensais acima de 18° C em todos os meses do ano e apresenta um
pequeno período de seca que varia de um a três meses. O município apresenta
regime de chuvas entre os meses de setembro a maio e período seco de junho a
setembro, bem como precipitação anual de 1.539 mm.

Mês

Quadro 12: Quadro Climático.
Temperatura
Temperatura
Temperatura
mínima (°C)
máxima (°C)
média (°C)

Precipitação
(mm)

Janeiro

21

29

25,0

264

Fevereiro

21

29

25,0

226

Março

21

29

25,0

208

Abril

20

29

24,5

94

Maio

18

28

23,0

47

Junho

17

28

22,5

22

Julho

16

28

22,0

14

Agosto

18

30

24,0

25

Setembro

20

31

25,5

79

Outubro

20

31

25,5

141

Novembro

21

30

25,5

181

Dezembro

21

29

25,0

238

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, a partir de dados de Climatempo.
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Figura 13: Gráfico Climatológico.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, a partir de dados de Climatempo.

1.7

HIDROGRAFIA

De acordo com a divisão hidrográfica nacional, estabelecida pela Resolução nº
32/2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), o município de Costa
Rica encontra-se situado em duas regiões hidrográficas, na Região Hidrográfica do
Paraguai e na do Paraná (Figura 14).

De acordo com a divisão do território brasileiro em Bacias Hidrográficas proposta
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), o estado do
Mato Grosso do Sul está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. A Bacia do
Rio Paraná abrange os territórios do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Goiás e Santa Catarina.
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Figura 14: Regiões Hidrográficas Brasileiras.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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O município de Costa Rica se constitui em divisor de águas das Bacias do Rio
Araguaia, Bacia Pantaneira, formada pelos rios Taquari e Jaurú, Bacia do Paraná,
formada pelo Rio Sucuriú, nascentes do Aporé e pela corrente de Goiás
(PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA).

O Rio Taquari é afluente do Rio Paraguai e tem suas nascentes na Serra do Caiapó,
a nordeste da cidade de Coxim, na divisa entre os Estados do Mato Grosso do Sul e
Goiás. O Rio Jaurú, também pertencente à bacia do Rio Paraguai, nasce na
Chapada dos Parecis.

O Rio Sucuriú nasce na serra dos Caiapós, divisor de águas em cujo platô está
localizado o Parque Nacional das Emas. Em Costa Rica encontra-se a queda de
água Salto do Sucuriú, com uma queda de 68 metros.
Figura 15: Queda de água do Rio Sacuriú em Costa Rica.

Fonte: Prefeitura Municipal de Costa Rica.

A Figura 16 apresenta a rede hidrográfica que compõe a hidrografia do município de
Costa Rica. Observa-se que o Rio Sucuriú atravessa a área urbana do município.

As áreas onde os Rios Sacuriú e Rio Taquari estão inseridos no município são
protegidas por meio de parques, isto é, são consideradas unidades de conservação
e serão melhor abordadas no próximo item deste estudo.
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Figura 16: Mapa de Rede Hidrográfica.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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1.8

PARQUES

De acordo com a Prefeitura Municipal de Costa Rica, estão inseridos no município
quatro parques de proteção ambiental, considerados Unidades de Conservação. As
Unidades de Conservação são instituídas pela Lei Federal N° 9.985/2000.
• Parque Estadual - Nascentes do Rio Taquari

O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, localiza-se a 50 km do Município,
na MS 306, que conecta Costa Rica a Baús. A Unidade de Conservação foi criada
pelo Decreto Estadual nº 9.662/1999 “com o objetivo de preservar os ecossistemas,
espécies da flora e fauna nele associados, a manutenção da bacia hidrográfica e do
patrimônio cultural e paisagístico da região, objetivando sua utilização para fins de
pesquisa científica, educação ambiental, recreação e turismo em contato com a
natureza”.

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, a criação do
Parque partiu da iniciativa da comunidade de Costa Rica para proteção das
nascentes do Rio Taquari, preocupada com a acelerada degradação dos rios que
formam a Bacia Hidrográfica do Taquari, uma das mais importantes do Pantanal.
• Parque Nacional das Emas

O Parque Nacional das Emas é uma Unidade de Conservação de proteção integral,
abrange os municípios de Mineiros, Chapadão do Céu, e parte de Costa Rica.

Este foi criado em 11 de janeiro de 1961, por meio do Decreto Federal Nº 49.874 e
preserva uma grande área do cerrado brasileiro, de grande importância para a
conservação de diversas espécies da flora e fauna.

De acordo com o Art. 4º do Decreto, o "Parque Nacional das Emas" destina-se, à
preservação da flora e belezas naturais, dos imensos campos, pequenos cerrados e
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bosques ciliares da Região, e ao refúgio dos animais de pequeno porte e aves, que
a caracterizam; fica, desde logo, sujeito ao regime especial previsto no Código
Florestal, aprovado pelo decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934, e demais
dispositivos legais vigente”.

• Parque Natural Municipal da Lage

De acordo com a Prefeitura Municipal de Costa Rica, o Parque da Lage está
localizado às margens da Rodovia MS-306, a 17 km do município.

No parque encontra-se um balneário natural, composto por piscinas naturais do
Ribeirão de Lages, canyon com saltos e corredeiras dentro da mata virgem, atraindo
o turismo ecológico.

O Parque foi criado pela Lei Municipal nº 569/2001 e apresenta Plano de Manejo. A
sua revisão foi aprovada pelo Decreto Municipal nº 4.522/2018.
• Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú

Outro parque municipal em Costa Rica é o Parque Natural Municipal Salto do
Sucuriú, também muito conhecido pelo ecoturismo. Este foi criado pela Lei nº
515/2000.

A revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú também
foi aprovada recentemente, pelo Decreto Municipal nº 4.522/2018.

Os objetivos da criação das unidades de conservação municipais de Costa Rica são:

a) resguardar os tributos excepcionais da natureza, na região;
b) a proteção integral da flora, da fauna e demais recursos
naturais, com utilização para objetos educacionais, científicos,
recreativos e turísticos;
c) assegurar condições de bem-estar público.
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Quanto às restrições ambientais nas áreas inseridas nestas Unidades de
Conservação, tem-se:

Art. 3º Fica proibida a supressão total ou parcial da área do
Parque Municipal de Costa Rica Parque Natural Municipal
Salto do Sucuriú-MS, nos termos da Lei. (Redação dada pela
Lei nº 809/2006)
Art. 4º O solo, as águas, a flora, a fauna e demais recursos
naturais do Parque Municipal, ficam sujeitos ao regime especial
de proteção do Código Florestal, da Lei de Proteção à Fauna e
demais normas pertinentes ao assunto.

A Figura 17 apresenta a localização dos parques naturais municipais de Costa Rica,
bem como as áreas do município que são abrangidas pelo parque estadual e
nacional, localizadas ao norte do território municipal.
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Figura 17: Unidades de Conservação de Costa Rica.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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2 ESTUDO POPULACIONAL

Neste capítulo será apresentada a análise demográfica para o município de Costa
Rica considerando um horizonte de planejamento de 20 anos, tendo como Ano 1 de
planejamento o ano de 2022.

Para obtenção dos dados-base populacionais do município foi consultado o Banco
de Tabelas Estatísticas do Sistema do SIDRA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

A análise incluiu os dados referentes aos anos

censitários de 1991, 2000 e 2010, bem como a contagem realizada pelo IBGE no
ano de 2007.

Ressalta-se que a recontagem da população do censo demográfico brasileiro,
previsto para acontecer em 2020, foi adiado devido à pandemia causada pelo novo
coronavírus e, portanto, não pôde ser utilizado neste estudo.

De acordo com a Administração Municipal de Costa Rica, os dados disponibilizados
nos censos demográficos existentes não condizem com a realidade do município,
visto que o IBGE indicou estimativas populacionais inconsistentes. Ressalta-se que
as metodologias apresentadas neste capítulo utilizaram os dados populacionais
existentes do IBGE, visto que é a única fonte histórica possível para esta análise,
porém, a escolha dos cenários obtidos a partir dos métodos analisados se baseou
nas seguintes informações cedidas pelo município:
• O município possui mais 22.236 eleitores em 2019/2020, demostrando que a
população é superior a 21.142 habitantes, conforme estimativa populacional
realizada pelo IBGE referente ao ano de 2020;
• O número de alunos na rede municipal de ensino que tem menos de 16 anos,
ou seja, não estão computados no número de eleitores, perfazem o total de
4.660 estudantes.
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2.1

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Tanto a população de Mato Grosso do Sul como a de Costa Rica expandiram entre
os anos analisados, apresentando crescimento aproximado de 38% e 41%,
respectivamente, entre 1991 e 2010.
Quadro 13: Evolução da População de Mato Grosso do Sul e de Costa Rica – 1991 a 2010.
1991
1996
2000
2010
População Costa Rica
População Mato Grosso do Sul

13.973

14.385

1.780.373
1.907.853
Fonte: SIDRA IBGE, 2010.

15.488

19.695

2.078.070

2.449.024

Em 2010, o município representava menos de 1% da população do estado. A curva
de crescimento da população total do município se apresenta na Figura 18 e a do
estado do Mato Grosso do Sul na Figura 19. Observa-se que as curvas apresentam
padrões de crescimento parecidos entre os anos analisados.
Figura 18: Evolução Populacional de Costa Rica – 1991 a 2010.

Fonte: SIDRA IBGE, 2010.

29

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS
Figura 19: Evolução Populacional do Estado do Mato Grosso do Sul – 2000 a 2010.

Fonte: SIDRA IBGE, 2010.

Em relação à evolução da população na área urbana e rural, observa-se no Quadro
14 e na Figura 20 o decrescimento da população rural em 2,44% ao ano e o
crescimento da área urbana em 4,82% ao ano. No geral, a taxa de crescimento total
do município é positiva, de 2,64% ao ano.

Ano

Quadro 14: Evolução da População Urbana e Rural – 1991 a 2010.
Tx.
Tx.
Tx.
Pop.
Pop.
Crescimento
Crescimento População Crescimento
Urbana
Rural
Urb. Anual
Rural Anual Total (hab) Total Anual
(hab)
(hab)
(%)
(%)
(%)

1991

9.005

...

4.968

...

13.973

...

1996

10.057

2,34

4.328

-2,58

14.385

0,59

2000

11.483

3,54

4.005

-1,87

15.488

1,92

2010

16.848

4,67

2.847

-2,89

19.695

2,72

-

2,64

Média Anual

4,82
-2,44
Fonte: Adaptado de SIDRA IBGE, 2010.
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Figura 20: Evolução Populacional de Costa Rica – 1991 a 2010.

Fonte: Adaptado de SIDRA IBGE, 2010.

Aponta-se que em todos os anos apresentados foi predominante a maior
concentração populacional em área urbana, sendo o grau de urbanização, isto é, o
percentual de aumento da população residente em área urbana, mais significativo
entre 2000 e 2010 (crescimento de 12 pontos percentuais), como pode ser
observado na Figura 21.
Figura 21: Grau de Urbanização – 1996 a 2010.

Fonte: Adaptado de SIDRA IBGE, 2010.
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2.2

METODOLOGIA DA PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA

Para a projeção populacional foram utilizados métodos estatísticos apresentados no
Quadro 15.
Quadro 15: Métodos Estatísticos Utilizados, suas Fórmulas e Coeficientes.
Métodos
Fórmula da
Definição
Coeficientes
Estatísticos
Projeção
Crescimento populacional
Método

segundo uma

Aritmético

P = P0 + r . (ti – t0)

r = (P1 – P0) / (t1 – t0)

P = P0 * e q (t – t0)

q = ln (P1) - ln (P0) / (t1 – t0)

taxa constante.
Crescimento populacional
Método

em função da

Geométrico

população existente a cada
instante.

Onde: P = População futura (hab); r = razão do método aritmético (hab/ano); q = razão do método
geométrico (hab/ano); Pi = população no ano 1; P0 = população no ano 0; ti = ano 1; t0 = ano 0.
Fonte: UFMG, 2018.

No processo do Método Aritmético são realizadas interpolações entre todos os anos,
gerando várias retas com os dados populacionais ao longo do tempo, como
demostrado na tabela exemplo apresentada no Quadro 16.

Quadro 16: Composição das retas através do Método Aritmético – Tabela Exemplo.
Reta
t0
P0
t1
P1
r
Ari 1

1991

9.005

1996

10.057

210

Ari 2

1991

9.005

2000

11.483

275

Ari 3

1991

9.005

2010

16.848

413

Ari 4

1996

10.057

2000

11.483

357

Ari 5

1996

10.057

2010

16.848

485

Ari 6

2000

11.483

2010

16.848

537

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Como exemplo, será realizada a obtenção de um valor de população urbana o ano
de 2022, através da reta Ari 1, apenas para demonstrar a sistemática de
funcionamento do método:
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Pi = P0 + r * (ti – t0)
P (2022) = 16.848 + 210 * (2022-2010)

P (2022) = 19.373 habitantes.

Já no Método Geométrico admite-se que o município cresça conforme uma
progressão geométrica, não considerando o decréscimo da população e admitindo
um crescimento ilimitado. As interações são feitas tendo como base os dados dos
últimos censos e contagem.

Conhecendo-se

dois

dados

de

população,

P0

e

P1,

correspondentes

respectivamente aos anos t0 e t1, pode-se calcular o crescimento geométrico, no
período conhecido (q) (Quadro 17).
Quadro 17: Composição das retas através do Método Geométrico – Tabela Exemplo.
Reta
t0
P0
t1
P1
q
Geo 1

1991

9.005

2010

16.848

0,0330

Geo 2

1996

10.057

2010

16.848

0,0369

Geo 3
2000
11.483
2010
16.848
0,0383
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Como exemplo, será realizado a obtenção de um valor de população para o ano de
2022, através da reta Geo 1, apenas para demonstrar a sistemática de
funcionamento do método:

Pi = P0*e q * (ti – t0)
P (2022) = 16.848 * e(0,0330*(2022-2010))
P (2022) = 25.025 habitantes.

Além dos métodos Aritmético e Geométrico, analisou-se também as funções
Previsão e Crescimento, descritas no Quadro 18.
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Quadro 18: Métodos Estatísticos Utilizados e suas Descrições.
Método Estatístico
Descrição
Função do Software Excel que calcula, ou prevê um valor futuro
Função Previsão

usando valores existentes. No caso de um estudo populacional,
o valor previsto é o valor do número de habitantes para um
determinado ano.
Função do Software Excel que calcula o crescimento
exponencial previsto usando dados existentes. Se utilizada para

Função Crescimento

um estudo populacional, a função calcula o crescimento da
população através de uma base de dados dos censos
populacionais.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Com as informações geradas a partir dos quatro métodos citados, são analisados os
resultados obtidos, definindo assim o método mais apropriado à realidade observada
no município e, consequentemente, define-se a evolução da população ano a ano,
até o final de plano.

2.3

RESULTADOS DA PROJEÇÃO POPULACIONAL

2.3.1 Projeção Populacional Urbana

Aplicando as equações obtidas através da explicação do item 2.2 foi gerado a
composição das retas definidas para todos os quatro métodos.
Quadro 19: Estimativa da População Futura Urbana dos Métodos Analisados.
População Urbana (hab)
Método
2022
2031
2041
Aritmético (Ari 6)

23.286

28.115

33.480

Geométrico (Geo 3)

26.689

37.686

55.294

Função Previsão

21.515

25.339

29.588

Função Crescimento

24.750

33.511

46.927

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Figura 22: Projeções da População Residente Urbana Pelos Métodos Analisados.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Como apresentado no item 2.2, tanto o método aritmético como o geométrico geram
6 curvas de projeção populacional. Para a escolha da curva ideal para cada método,
e para a escolha da curva final entre os quatro métodos analisados (aritmético,
geométrico, previsão e crescimento), levou-se em consideração cenários otimistas,
tendo em vista que as informações passadas pelo município indicam que somente a
população que participaram das últimas eleições em 2019/2020 e a população com
idade inferior a 16 anos que frequentam escolas municipal é superior a 21.142
habitantes, número de habitantes estimados pelo IBGE em 2020.

Tanto o método geométrico como o da função crescimento são mais otimistas, pois
consideram que o aumento populacional ocorrerá em uma velocidade superior ao
ocorrido nos anos apresentados pela base de dados. Com isso, tendo em vista o
exposto e escolhendo a opção mais otimista para a área urbana, adotou-se o
resultado gerado a partir do método geométrico (Reta Geo 3).

Dessa forma, propõe-se que sejam adotados os resultados anuais gerados pelo do
Método Geométrico, apresentados no Quadro 20.
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Ano

Quadro 20: Projeção Populacional Urbana – 2020 a 2041.
População Adotada
Ano
População Adotada

-

2020

24.720

10

2031

37.686

-

2021

25.686

11

2032

39.159

1

2022

26.689

12

2033

40.689

2

2023

27.733

13

2034

42.280

3

2024

28.816

14

2035

43.932

4

2025

29.942

15

2036

45.649

5

2026

31.113

16

2037

47.433

6

2027

32.329

17

2038

49.287

7

2028

33.592

18

2039

51.213

8

2029

34.905

19

2040

53.214

9

2030

36.269
20
2041
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

55.294

2.3.2 Projeção Populacional Rural

Assim como realizado para a projeção urbana, para a projeção da população rural
foram geradas todas as curvas referentes aos métodos definidos para este estudo,
apresentados anteriormente no item 2.2. Ressalta-se que nenhum dos resultados
obtidos pelo método aritmético e pelo método previsão foi tido em consideração,
visto que resultariam, ao fim do período de planejamento, em nenhuma população
residindo em área rural, cenário que não se considera plausível quanto à realidade
do município.

Dessa forma, os resultados obtidos para os métodos geométricos e função
crescimento encontram-se apresentados no Quadro 21 e na Figura 23.

Quadro 21: Estimativa da População Futura Rural dos Métodos Analisados.
População Rural (hab)
Método
2022
2031
2041
Geométrico (Geo 1)

2.003

1.539

1.148

Função Crescimento

2.034

1.563

1.166

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Figura 23: Projeções da População Residente Rural Pelos Métodos Analisados.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

O histórico de dados da população rural indica tendência de decrescimento desta
população ao longo dos anos, sendo este decréscimo mais evidente na última
década. Por esse motivo e devido à falta de dados mais recentes pelo IBGE,
considerou-se tendência de diminuição da população rural de Costa Rica.

Os resultados oriundos (Quadro 21) apresentaram proximidade entre si, dessa
forma, buscou-se a curva menos otimista quanto ao decréscimo populacional rural,
isto é, a função crescimento, levando em consideração, também, as informações
apresentadas pela Administração Municipal de Costa Rica.

Propõe-se, portanto, que sejam adotados os resultados anuais gerados pelo do
Método Função Crescimento, apresentados no Quadro 22.
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Ano

Quadro 22: Projeção Populacional Rural – 2020 a 2041.
População Adotada
Ano
População Adotada

-

2020

2.124

10

2031

1.539

-

2021

2.063

11

2032

1.494

1

2022

2.003

12

2033

1.451

2

2023

1.945

13

2034

1.409

3

2024

1.889

14

2035

1.368

4

2025

1.834

15

2036

1.329

5

2026

1.781

16

2037

1.291

6

2027

1.730

17

2038

1.253

7

2028

1.680

18

2039

1.217

8

2029

1.632

19

2040

1.182

9

2030

2.4

1.584
20
2041
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

1.148

PROJEÇÃO POPULACIONAL TOTAL

Para obter a evolução populacional do município ano a ano foi feita uma composição
entre os valores de habitantes obtidos anteriormente, tanto para área urbana como
para área rural. Os resultados estão apresentados no Quadro 23 e Figura 24.

Ano

Quadro 23: Projeção Populacional Rural – 2020 a 2041.
Urbana
Rural
Total
Ano
Urbana

Rural

Total

-

2020

24.720

2.156

26.876

10

2031

37.686

1.563

39.249

-

2021

25.686

2.094

27.780

11

2032

39.159

1.518

40.677

1

2022

26.689

2.034

28.723

12

2033

40.689

1.474

42.163

2

2023

27.733

1.975

29.707

13

2034

42.280

1.431

43.711

3

2024

28.816

1.918

30.734

14

2035

43.932

1.390

45.322

4

2025

29.942

1.863

31.805

15

2036

45.649

1.350

46.999

5

2026

31.113

1.809

32.922

16

2037

47.433

1.311

48.744

6

2027

32.329

1.757

34.085

17

2038

49.287

1.273

50.560

7

2028

33.592

1.706

35.298

18

2039

51.213

1.237

52.449

8

2029

34.905

1.657

36.562

19

2040

53.214

1.201

54.415

9

2030

36.269
37.878
20
2041
55.294
1.609
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

1.166

56.460

Figura 24: Projeção Populacional Total
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Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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3 IDENTIFICAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES EM VIGOR RELACIONADAS À
GESTÃO DOS RESÍDUOS

A gestão integrada do sistema de limpeza urbana no município pressupõe o
envolvimento da população e o exercício político sistemático junto às instituições
vinculadas a todas as esferas dos governos municipais, estaduais e federal que
possam nele atuar.

Com relação aos resíduos sólidos, existe um grande arcabouço legislativo que trata
deste tema, apresentadas a seguir.

3.1
•

LEGISLAÇÃO FEDERAL

Lei nº 12.305, de 02/08/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
altera a Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

•

Decreto nº 7.404, de 23/12/2010. Regulamenta a Lei nº 12.305/2010, de 2 de
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o
Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê
orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras
providências.

•

Decreto nº 7.217, de 21/06/2010. Regulamenta a Lei 11.445, de 5 de janeiro de
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá
outras providências.

•

Decreto nº 7.405, de 23/12/ 2010. Institui o programa Pró-Catador.

•

Lei nº 12.187 de 29/12/2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do
Clima (PNMC) e dá outras providências.

•

Decreto nº 6.514, de 22/07/2008. Dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações, e dá outras providências.

•

Lei nº 11.445, de 5/01/2007. Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e dá outras providências.
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•

Decreto nº 5.940/10/2006. Institui a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e
indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas
dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

•

Decreto nº 4.281, de 25/06/2002. Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras
providências.

•

Lei nº 10.308, de 20/11/2001. Dispõe sobre a seleção de locais, a construção,
o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a
responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos
radioativos, e dá outras providências.

•

Lei nº 9.795, de 27/04/1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

•

Lei nº 9.605, de 12/02/1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.

•

Decreto nº 99.274, de 6/06/1990. Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de
1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem,
respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção
Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras
providências.

•

Lei nº 6.938, de 31/08/1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências.

3.2

LEIS ESTADUAIS
• Lei Estadual nº 2.080/2000. Estabelece princípios, procedimentos, normas e
critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado de
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Mato Grosso do Sul visando o controle da poluição, da contaminação e a
minimização de seus impactos ambientais, e dá outras providências.
• Lei nº 5.287 de 03/12/2018. Institui a Política Estadual de Educação Ambiental
• Lei nº 5.235 de 06/07/2018. Dispõe sobre a Política Estadual de Preservação
dos Serviços Ambientais, cria o Programa Estadual de Pagamento por
Serviços Ambientais (PESA), e estabelece um Sistema de Gestão deste
Programa.
• Lei nº 4.555 de 15/07/2014. Institui a Política Estadual de Mudanças
Climáticas - PEMC, no âmbito do Território do Estado de Mato Grosso do Sul
e dá outras providências.
• Lei nº 4.219 de 11/07/2012. Dispõe sobre o ICMS Ecológico na forma do art.
1º, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 57, de 4 de janeiro de 1991,
na redação dada pela Lei Complementar nº 159, de 26 de dezembro de 2011,
e dá outras providências.
• Lei nº 3.679 de 19/05/2009. Dispõe sobre a responsabilidade das empresas
que atuam na venda e instalação de vidros automotivos pela destinação final
ou reciclagem desses produtos.
• Lei nº 3.623 de 23/12/2008. Institui o Programa de Coleta Seletiva Solidária
nos estabelecimentos de ensino, órgãos e instituições da administração
pública estadual, direta ou indireta, com destinação às associações e ou
cooperativas de catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.
• Lei nº 1.238 de 18/12/1991.Estabelece normas sobre uso, produção,
consumo, comércio e armazenamento de agrotóxicos.
• Lei Estadual nº 90/1980 Dispõe sobre as alterações do meio ambiente,
estabelece normas de proteção ambiental e dá outras providências.
• Lei Estadual nº 1.293/1992. Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
• Lei Estadual nº 2.263/2001. Dispõe sobre a prestação, regulação, fiscalização
e controle dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e
resíduos sólidos, no Estado de Mato Grosso do Sul; cria o Conselho Estadual
de Saneamento, e dá outras providências.
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• Decreto nº 15.488/2020. Acrescenta e alteração a redação de dispositivo do
Decreto nº 15.340, de 23 de dezembro de 2019, que define as diretrizes para
a implantação da logística reversa de embalagens em geral no Estado de
Mato Grosso do Sul.
• Decreto

nº

15.340/2019.

Define

as

diretrizes

para

implantação

e

implementação da logística reversa de embalagens em geral no Estado de
Mato Grosso do Sul, e dá providências.

3.3

LEIS MUNICIPAIS
• Lei Complementar nº 90, de 17 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre medidas
de conservação e higiene dos imóveis urbanos.
• Lei nº 1.487, de 26 de julho de 2019. Autoriza o Poder Executivo a firmar
consórcio com o Município de Figueirão/MS, para o recebimento, tratamento e
destinação de resíduos sólidos.
• Lei Complementar nº 61, de 29 de maio de 2015. Institui o Código Municipal
de Resíduos Sólidos do Município de Costa Rica, define princípios e
diretrizes.
• Lei nº 1.216, de 17 de dezembro de 2014. Estabelece a Política Municipal de
Meio Ambiente do município de Costa Rica - MS, e regulamenta o Conselho
Municipal De Meio Ambiente e dá outras providências.
• Lei nº 1.099, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a responsabilidade da
destinação de óleos e gorduras de origem vegetal e animal, óleos
combustíveis ou lubrificantes e suas embalagens, no Município de Costa
Rica, e dá outras providências.
• Decreto nº 3.900, de 20 de maio de 2010. Regulamenta o serviço de
recolhimento de entulhos no perímetro urbano da cidade de Costa Rica e
distritos, e dá outras providências.
• Lei nº 1.179, de 30 de dezembro de 2013. Institui a política municipal de
saneamento básico, compreendendo os serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e
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manejo de águas pluviais urbanas na sede e distritos do município de Costa
Rica/MS, e dá outras providências.
• Lei nº 1.376, de 25 de outubro de 2017. Dispõe sobre a organização
administrativa do Poder Executivo do Município de Costa Rica, e dá outras
providências.
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4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

4.1

CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Pela Lei nº 12.305/2010 os resíduos sólidos urbanos são aqueles caracterizados
pelos resíduos domiciliares (os originários de atividades domésticas em residências
urbanas) e os originários da varrição, limpeza de logradouros, vias públicas e outros
serviços de limpeza urbana.

Ademais, os principais resíduos gerados nas cidades brasileiras são aqueles
previstos nas demais classes da Lei nº 12.305/2010, conforme ilustrativamente
apresentado na Figura 25:
Figura 25: Principais Resíduos Sólidos Gerados nas Cidades segundo Lei n° 12.305/2010.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, a partir da Lei nº 12.305/2010.

Sobre as responsabilidades do manejo dos resíduos sólidos, apresenta-se no
Quadro 24 um resumo introdutório nos termos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei nº 12.305/2010:
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Quadro 24: Responsabilidade pelo Gerenciamento de alguns Resíduos Sólidos.
Responsabilidade
Da Administração Municipal

Do Gerador*

Compartilhada -Logística
Reversa

Resíduos Domiciliares

Resíduos Industriais

Produtos eletroeletrônicos

Resíduos Comerciais

Resíduos da Construção
Civil – RCC

Pilhas e baterias

Resíduos de Serviços de
Saúde - RSS

Lâmpadas fluorescentes

Resíduos Agrossilvopastoris

Pneus

Resíduos da Mineração

Agrotóxicos (resíduos e
embalagens)

Resíduos dos Serviços de
Transporte

Óleos lubrificantes (resíduos e
embalagens)

Resíduos da Limpeza Urbana
(originários da varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas)

*Público ou privado.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, a partir da Lei nº 12.305/2010.

Dentro da gama de resíduos sólidos urbanos e de estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços pode-se inserir a coleta seletiva, que consiste na separação
prévia dos resíduos, geralmente separados em:
✓ Materiais recicláveis: resíduos sólidos compostos principalmente por papel,
papelão, vidro, metal (sucatas) e plástico.
✓ Materiais não recicláveis: resíduos compostos essencialmente de matéria
orgânica* e pelos materiais que não apresentam condições favoráveis à
reciclagem, classificados como rejeito**.

Resíduos essencialmente compostos de matéria orgânica, ou resíduos orgânicos,
em geral não possuem coleta específica, onde nos municípios são considerados
como rejeitos e encaminhados à disposição final.

No entanto, ressalta-se que estes resíduos também são passíveis de reciclagem,
através de técnicas de compostagem ou digestão anaeróbia, por exemplo. Segundo
a PNRS devem ser desviados da disposição final ambientalmente adequada. Já o
Rejeito: é entendido como:
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Art. 3°. Item XV: “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”.

Outras classificações são aquelas apresentadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) em suas normas, podendo-se citar a NBR 10.004/2004, na
qual os resíduos sólidos são definidos como sendo:
“Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e
de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e
economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível”.

Segundo a NBR 10.004/2004 a classificação de resíduos sólidos envolve a
identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e
características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e
substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.

A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem são
partes integrantes dos laudos de classificação, sendo a identificação dos
constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo estabelecida de acordo
com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem.

Ainda segundo a mesma norma, os resíduos sólidos são classificados em:

a) Resíduos Classe I - Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, ou seja,
em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podem
apresentar:
✓

Riscos à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou

acentuando seus índices;
✓

Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma

inadequada.
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Os Resíduos Classe 1 – Perigosos, podem ainda apresentar as seguintes
características:

Inflamabilidade,

Corrosividade,

Reatividade,

Toxicidade

e/ou

Patogenicidade, ou ainda as que constam nos anexos A ou B da NBR 10004.
b) Resíduos Classe II – Não perigosos: São subdivididos em Classe II A e Classe II
B, como mostrado abaixo:
Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram na classificação de
resíduos Classe I ou resíduos Classe II B.
Classe II B – Inertes: Quando amostrados de forma representativa, conforme NBR
10.007, e submetidos aos procedimentos da NBR 10.006, não tiverem nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de
potabilidade da água, excetuando-se aspecto, turbidez, dureza e sabor.

Este item do trabalho irá contemplar o levantamento e diagnóstico da situação atual
do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do município de
Costa Rica - MS, sob o ponto de vista administrativo, técnico/operacional, financeiro,
legal e ambiental.

Serão levantados todos os resíduos gerados no município, sendo dado destaque
também para sua infraestrutura instalada como o aterro sanitário próprio. Ressaltase também que o município foi contemplado recentemente, em 2020, com recursos
para a construção de uma Usina de Triagem e Reciclagem, a qual encontra-se em
seu ano inicial de operação.

Sobre o planejamento existente, o município de Costa Rica possui Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS elaborado em 2015, porém o
mesmo não foi instituído por Lei específica e possui pendências junto ao Instituto de
Meio Ambiente de mato Grosso do Sul - IMASUL referente a pontos analisados para
o ICMS Ecológico. Ainda, Costa Rica insere-se no Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos da Bacia do rio Taquari, elaborado em 2012.
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4.2

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS

O gerenciamento dos resíduos sólidos, apesar do envolvimento de diversas esferas,
possui responsabilidades específicas delegadas à Administração Municipal, que
poderá realizar os serviços direta ou indiretamente, conforme mencionado na
Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei no 12.305/210 em seu Art. 26.

Em Costa Rica os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos cuja
competência é da municipalidade são executados em sua maioria de forma indireta,
através de contratações específicas. No entanto, algumas atividades de suporte são
realizadas forma direta, através de funcionários e equipamentos próprios, conforme
apresentado no Quadro 25.
Quadro 25: Serviços referentes ao manejo dos resíduos sólidos executados no município.
Execução das etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos municipais (2021)
Etapa

Prestador de Serviço

Coleta dos Resíduos Sólidos Úmidos e Coleta dos

Empresa Sol Brasil Soluções Ambientais Ltda–

resíduos Sólidos Secos (área urbana e rural)

Contrato N 3212/2017 (4o Termo Aditivo)

Serviço de Coleta Seletiva, operação e execução da Cooperativa de Trabalho e Comercialização de
Usina de Triagem (UTR), execução, gestão e

Materiais Recicláveis do município de Costa

manutenção do aterro sanitário municipal.

Rica – COOPERCORI. Contrato N 4625/2021.

Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação
final dos resíduos gerados nos estabelecimentos
municipais de saúde
Serviços de Limpeza de Logradouros Públicos (corte
de grama, varrição de ruas, calçadas)

Empresa Oxinal Oxigênio Nacional Ltda–
Contrato N 3444/2017 (4o Termo Aditivo)
Secretaria Municipal de Turismo, Meio
Ambiente, Esporte e Cultura – SEMTMA e
empresas terceirizadas.

Ecoponto para recebimento de pneus inservíveis e
óleo utilizado.

Prefeitura Municipal

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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4.3

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Em Costa Rica, a Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e
Cultura – SEMTMA é o órgão municipal que realiza a gestão pública e ambiental dos
resíduos sólidos urbanos do município.

A organização administrativa atual do município é apresentada na Lei Nº
1.376/2017, a qual estabelece em seu Art. 25 as atribuições da SEMTMA, as
seguintes relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos.

...
XIV - o gerenciamento e o licenciamento ambiental, a
fiscalização da instalação e operação de empreendimentos e
atividades, quanto ao impacto ambiental, e a implantação e a
gestão das unidades de conservação da natureza e de
arborização
urbana;
XV - a implementação, o monitoramento e a avaliação da
qualidade ambiental do Município;
...
XVII - o planejamento e a execução dos serviços
de coleta de lixo domiciliar e de resíduos sólidos urbanos,
dando-lhes destinação final, ou, quando tais serviços forem
realizados por empresa terceirizada, a fiscalização e o controle
de sua execução;

Destaca-se tocante à SEMTMA à competência de realizar o licenciamento ambiental
de atividades potencialmente poluidoras em nível local. A geração e o manejo
adequado de resíduos sólidos específicos desses empreendimentos e/ou atividades
sujeitas ao licenciamento quanto ao seu tratamento e destinação passam por análise
e/ou fiscalização do órgão.
Assim é importante que haja sempre uma boa integração entre os diversos setores
da Administração Municipal para que o fluxo de informações seja tal que propicie
uma adequada gestão de todos os resíduos gerados no município bem como da
atuação de empresas do ramo.

Assim a SEMTMA dentro desta coordenadoria, diretamente atua com ações que
envolvem a abordagem aos resíduos sólidos e sua relação com o meio ambiente, o
urbano, de áreas protegidas e dos recursos hídricos.
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A SEMTMA está localizada na Avenida João de Barro, 209, no bairro Residencial
Bela Vista, em Costa Rica (próximo a nova ponte), na Figura 26.
Figura 26: Sede da SEMTMA.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

A relação de funcionários da SEMTMA relacionados aos serviços de gerenciamento
dos resíduos sólidos apresenta-se no Quadro 26. Com relação ao quadro
profissional destaca-se que SEMTMA não possui um coordenador diretamente
relacionado a gestão dos resíduos sólidos, sendo esta demanda um ponto a ser
sanado com as propostas a serem apresentada posteriormente no presente
planejamento.
Quadro 26: Relação de servidores municipais ligados as atividades de limpeza pública.
SEMTMA - Meio Ambiente
Atividade

Quantidade

Licenciamento

01

Coord. Serviços de Limpeza

01

Varrição

23

Roçada e capina

08

Roçada Parque Salto

05

Equipe serviços gerais

10

Manutenção e limpeza de praças
07
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

No Quadro 27 apresenta-se a relação dos veículos da SEMTMA. Observa-se que a
frota foi atualizada em 2021, através de recursos do Programa Lixão Zero do MMA,
com a aquisição de caminhão gaiola, caminhão pipa e caminhão caçamba novos,
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além de veículos/equipamentos como rolo e prensa para manutenção da célula do
aterro sanitário.
Quadro 27: Relação de veículos e maquinários ligados as atividades de limpeza pública.
ANO
VEÍCULO
MODELO / MARCA
PLACA
LOCAL / SETOR
FAB./MOD.
Micro-ônibus

Mercedes Benz

2002/2002

CNI-3144

Parque

Frontier

Nissan

2007/2008

HSH-1377

Parque

Van

Boxer pegeout

2013/2014

NRZ-3329

Varrição

Bandeirante

Toyota

1991/1992

HQH-0258

Varrição

Bob cat

JCB

-

-

Varrição

S10

Chevrolet

2000/2000

HQH-7581

Roçada

Trator

New Holland

-

-

Roçada

Trator

Massey Ferguson 4283

-

-

Roçada

Uno

Fiat

2005/2006

HQH-9778

Aterro Sanitário

Gaiola Novo

Mercedes Benz

2020/2021

QAY-2H94

Aterro Sanitário

Pipa Novo

Mercedes Benz

2020/2021

QAY-1J42

Aterro Sanitário

Retroscavadeira

Massey Ferguson 86 HS

-

-

Aterro Sanitário

Pá Carregadeira

W130B New Holland

-

-

Aterro Sanitário

Micro-ônibus

Neoubus Volkswagen

2003/2003

HQH-8833

Aterro Sanitário

Rolo Compact.
Vibratório Novo

Dynapac CA30

2020/2021

-

Aterro Sanitário

Prensa atego 1719
Novo

Mercedes Benz

2020/2021

-

Aterro Sanitário

Caçamba Atego
2730 Novo

Mercedes Benz

2020/2021

-

Aterro Sanitário

Caçamba CT Velho

Volkswagen

1989

HQH-2296

Aterro Sanitário

Esteira

D140B New Holland

-

-

Aterro Sanitário

Carretinha

-

-

NRZ-9786

Carretinha

-

-

-

Carretinha

4.4

QAY-4D40
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Varrição
Pintura Meio Fio
Parque

RESÍDUOS DOMICILIARES (E COMERCIAIS)

As etapas que envolvem a gestão dos resíduos sólidos domiciliares (e comerciais)
apresenta-se na Figura 27. Pode-se observar que no município de Costa Rica,
atualmente conta com os serviços de coleta convencional e seletiva disponibilizados
à população.
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Os resíduos domiciliares coletados no município de Costa Rica são enviados para a
[área onde funciona o Aterro Sanitário e Usina de Triagem (UTR). O local conta com
infraestrutura nova de galpão equipado para a realização da triagem de todo o
material, sendo separados os resíduos orgânicos, resíduos secos e o rejeito já é
encaminhado diretamente para a célula do aterro sanitário. Ainda, no local encontrase em funcionamento o antigo galpão de triagem, o qual apesar de condições
precárias continua em operação. O detalhamento destas atividades será
apresentado posteriormente.
Figura 27: Fluxograma das etapas do manejo dos resíduos domiciliares em Costa Rica.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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4.4.1 Acondicionamento dos Resíduos Domiciliares

Vale citar que a qualidade do serviço de coleta também depende do correto
acondicionamento dos resíduos por parte do gerador, pois faz com que sejam
evitados acidentes com as pessoas envolvidas no processo de coleta, transporte e
destino final, evita a proliferação de vetores e minimiza efeitos visuais e olfativos
desagradáveis.

Além do acondicionamento em recipiente adequado é preciso que o gerador faça o
armazenamento e a colocação dos recipientes no local, dia e horário previsto para a
coleta, que são informados através de campanhas informativas/ambientais
elaborada pela SEMTMA.

Para disciplinar o acondicionamento dos resíduos domiciliares e aumentar a
qualidade da coleta seletiva, a Lei Complementar nº 61/2015 apresenta:

Art. 117 A partir de 01 de Janeiro de 2016, todas as Empresas
comerciais e industriais situadas no Município, que utilizarem
sacolas
plásticas
como
embalagem
dos
produtos
comercializados, farão constar obrigatoriamente nas mesmas,
orientações e instruções escritas, como forma de incentivar a
reciclagem e a destinação correta dos resíduos sólidos
domésticos,
pelos
cidadãos.
§ 1º As sacolas serão confeccionadas nas cores branca e
verde e deverão destinar cinquenta por cento do seu espaço
para a veiculação das informações de que trata o caput, da
seguinte forma:
a) As sacolas brancas serão destinadas ao armazenamento de
lixo úmido, devendo conter além das orientações e informações
necessárias, de forma destacada e na cor vermelha os dizeres
"LIXO ÚMIDO".
b) As sacolas verdes serão destinadas ao armazenamento de
lixo seco, devendo conter além das orientações e informações
necessárias, de forma destacada e na cor amarela os dizeres
"LIXO SECO".

A lei acima é muito interessante e pode trazer benefícios diretos para melhorar
qualidade da coleta seletiva, no entanto, não se observou no município a
implementação e fiscalização da referida lei. Porém esta pode ser uma prática futura
a ser apresentada no presente planejamento.
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Observou-se em visita técnica a padronização em algumas lixeiras instaladas. O
município instalou no ano de 2020 lixeiras pretas com divisória e identificação dos
resíduos úmidos e secos, Figura 28.
Figura 28: Exemplos de Lixeiras padronizada para armazenamento dos resíduos úmidos e
secos – Área Urbana.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 29: Exemplos de Lixeiras padronizada para armazenamento dos resíduos para a coleta
domiciliar – Área Urbana.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 30: Exemplos de Lixeiras padronizada para armazenamento dos resíduos para a coleta
domiciliar – Área Urbana.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

A seguir, a Figura 31 e a Figura 32 apresentam outros modelos de lixeiras metálicas
elevadas utilizadas pela população em geral. Na Figura 33 pode-se observar lixeira
para acondicionamento dos resíduos na avenida central do município.
Figura 31: Exemplos de Lixeiras para armazenamento dos resíduos para a coleta domiciliar –
Área Urbana.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 32: Exemplos de Lixeiras para armazenamento dos resíduos para a coleta domiciliar –
Área Urbana.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 33: Exemplos de Lixeiras na área comercial do município.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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4.4.2 Caçambas Comunitárias na Área Rural e Pontos Estratégicos

Para auxiliar a coleta e o atendimento da população da área rural são
disponibilizadas nas entradas do município e nos Distritos da Capela e da Lage
caçambas para armazenamento temporário dos resíduos.

As caçambas estão instaladas em locais estratégicos e de fácil acesso e ficam à
disposição da população 24 horas por dia. A operação é realizada com maquinário e
funcionário da Secretaria de Obras e consiste no transporte e descarregamento dos
resíduos no aterro sanitário, 01 vez por semana. No mapeamento da Figura 34
pode-se visualizar a localização das caçambas.

As caçambas são bastante utilizadas pela população da área rural, que trazem os
resíduos quando se deslocam até o centro da cidade.
Figura 34: Caçambas comunitárias na Av. Sebastiao Paes Ananias - Área urbana.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 35: Caçambas comunitárias na rua Anísio Pereira de Oliveira - Área urbana.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 36: Caçambas comunitárias instalada no Distrito da Lage - Área Rural.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 37: Caçambas comunitárias instalada no Distrito da Lage - Área Rural.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 38: Caçambas comunitárias na Rua Domingos Justino Ribeiro - Distrito da Capela.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 39: Localização das caçambas.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

61

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS

4.4.3 Coleta Convencional - Resíduos Úmidos

A coleta dos resíduos sólidos encontra-se dividida no município em coleta dos
resíduos sólidos úmidos e coleta dos resíduos sólidos secos. Ambas modalidades
são realizadas através do sistema porta-a-porta na área urbana do município e na
área rural nas principais vias e rodovias.

A coleta dos resíduos úmidos é realizada em toda área urbana e área rural do
município. A área urbana do município de Costa Rica é dividida em 8 setores de
coleta, sendo realizada de segunda à sábado, variando a frequência conforme setor.
No centro a coleta dos resíduos úmidos é realizada diariamente no período da
manhã, Figura 40.
Figura 40: Coleta dos resíduos úmidos no centro de Costa Rica.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Para a realização da coleta domiciliar são utilizados veículos e equipamentos
apropriados para a atividade, disponibilizados pela empresa contratada para
executar os serviços.

A coleta convencional é realizada por caminhões com dispositivos de compactação
mecânica, com plataforma de carregamento traseira e basculamento mecânico à
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descarga. Através de prensa hidráulica, os resíduos sólidos são compactados no
interior do compartimento de carga, de forma a reduzir seu volume, conforme se
visualiza na Figura 41, a seguir.
Figura 41: Caminhão Compactador que Realiza a Coleta Convencional

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

4.4.4 Coleta Seletiva – Resíduos Secos

A coleta seletiva consiste na coleta dos materiais recicláveis secos já separados nos
domicílios. A coleta seletiva é realizada na área urbana e rural do município, incluído
o Distritos.

A coleta seletiva [e realizada pela empresa Sol Brasil com caminhões do tipo baú.
No entanto, os serviços devem ser realizados pelo município, que recebeu veículo
apropriado para realizar a coleta com recursos do Programa Lixão Zero. Assim,
estes serviços encontram-se em fase de readequação.
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4.4.5 Roteiros da Coleta dos Resíduos Sólidos

Nos Quadros a seguir apresentam-se os setores, frequência e bairros atendidos. No
centro a coleta domiciliar dos resíduos úmidos é realizada diariamente, nos demais
bairros ela ocorre em dias alternados.
Quadro 28: Setores, Frequência e bairros atendidos da coleta dos resíduos úmidos.
Roteiro da Coleta Domiciliar - Resíduo Úmido
Segunda- feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

SETOR 01 –
Centro

SETOR 01 –
Centro

Manhã
SETOR 01 –
Centro

SETOR 01 –
Centro

SETOR 01 –
Centro

SETOR 01 –
Centro

SETOR 04 –
Bairros: Jd.
SETOR 04 –
SETOR 02 –
SETOR 02 –
Parque dos
Bairros: Jd.
Bairros: Vila
Bairros: Vila
Ipês, Res.
Parque dos
Vale do
Vale do
Buenos
Ipês, Res.
Amanhecer, Jd.
Amanhecer,
Aires, Jd.
Buenos Aires,
Cherogami, Jd.
Jd. Cherogami,
Morada do
Jd. Morada do
Eldorado II, Jd.
Jd. Eldorado II,
Sol, Jd. Das
Sol, Jd. Das
Afonso, Jd.
Jd. Afonso, Jd.
Oliveiras, Jd.
Oliveiras, Jd.
Afonso II, Jd.
Afonso II, Jd.
São Luiz, Jd.
São Luiz, Jd.
Afonso III, Jd.
Afonso III, Jd.
Santa
Santa Mônica,
dos Pássaros,
dos Pássaros,
Mônica, Jd.
Jd. São
Flor do Campo e
Flor do Campo
São
Francisco,
Parque
e Parque
Francisco,
Res.
Industrial
Industrial
Res.
Cachoeira
Cachoeira
Tarde

SETOR 02 –
SETOR 04 –
Bairros: Vila
Bairros: Jd.
Vale do
Parque dos Ipês,
Amanhecer,
Res. Buenos
Jd. Cherogami,
Aires, Jd.
Jd. Eldorado II, Morada do Sol,
Jd. Afonso, Jd.
Jd. Das
Afonso II, Jd.
Oliveiras, Jd.
Afonso III, Jd.
São Luiz, Jd.
dos Pássaros,
Santa Mônica,
Flor do Campo
Jd. São
e Parque
Francisco, Res.
Industrial
Cachoeira

SETOR 05 –
Bairros: Res.
SETOR 05 –
SETOR 03 –
JK, Jd.
SETOR 03 –
SETOR 05 –
SETOR 03 –
Bairros: Res.
Bairros: Jd.
Aymorés, Jd.
Bairros: Jd.
Bairros: Res. JK,
Bairros: Jd.
JK, Jd.
Imbirussú, Jd.
Aymorés II,
Imbirussú, Jd.
Jd. Aymorés, Jd.
Imbirussú, Jd.
Aymorés, Jd. Eldorado, Res.
Res.
Eldorado, Res.
Aymorés II, Res.
Eldorado, Res.
Aymorés II,
Sonho Meu IV,
Figueira,
Sonho Meu IV,
Figueira, Res.
Sonho Meu IV,
Res. Figueira, Vila Rica, Vila
Res. Figueira Vila Rica, Vila
Figueira II, Vila
Vila Rica, Vila
Res. Figueira
Santana, Jd.
II, Vila
Santana, Jd.
Nunes, Jd.
Santana, Jd.
II, Vila Nunes,
São
Nunes, Jd. São Domingos,
Liberdade, Jd.
São Domingos,
Jd. Liberdade,
Domingos,
Liberdade,
Res. Sonho
Planalto, Vila
Res. Sonho Meu
Jd. Planalto,
Res. Sonho
Jd. Planalto,
Meu III, Res.
Alvorada,
III, Res. Ramez
Vila Alvorada,
Meu III, Res.
Vila
Ramez Tebet e
Barbosa e
Tebet e Jd.
Barbosa e
Ramez Tebet
Alvorada,
Jd. Novo
Parque Industrial
Novo Horizonte
Parque
e Jd. Novo
Barbosa e
Horizonte
III
Industrial III
Horizonte
Parque
Industrial III
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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A coleta seletiva possui frequência semanal, conforme observa-se no Quadro 29.

Quadro 29: Setores, Frequência e bairros atendidos da coleta dos resíduos secos.
Roteiro da Coleta Seletiva - Material reciclável seco
Segunda feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

-

SETOR 07Oficinas

Manhã

SETOR 01 –
Centro

SETOR 02
Bairros: Vila
Vale do
Amanhecer, Jd.
Cherogami, Jd.
Eldorado II, Jd.
Afonso, Jd.
Afonso II, Jd.
Afonso III, Jd.
dos Pássaros,
Flor do Campo
e Parque
Industrial.

-

SETOR 04 –
Quinta-feira de
manhã – Bairros:
Jd. Parque dos
Ipês, Res. Buenos
Aires, Jd. Morada
do Sol, Jd. Das
Oliveiras, Jd. São
Luiz, Jd. Santa
Mônica, Jd. São
Francisco, Res.
Cachoeira.

SETOR 06 Distritos

-

-

-

-

Setor 8 Borracharias

-

SETOR 05 –
Sexta-feira de
tarde –
Bairros: Res.
JK, Jd.
Aymorés, Jd.
Aymorés II,
Res. Figueira,
Res. Figueira
II, Vila Nunes,
Jd. Liberdade,
Jd. Planalto,
Vila Alvorada,
Barbosa e
Parque
Industrial III.

-

Tarde

-

-

SETOR 03 –
Quarta-feira à
tarde –
Bairros: Jd.
Imbirussú, Jd.
Eldorado, Res.
Sonho Meu IV,
Vila Rica, Vila
Santana, Jd.
São
Domingos,
Res. Sonho
Meu III, Res.
Ramez Tebet
e Jd. Novo
Horizonte.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

4.4.6 Campanhas Ambientais e Informativas sobre a Coleta Seletiva

É de fundamental importância que os munícipes tenham conhecimento do horário da
coleta domiciliar em seu bairro para então colocar os resíduos próximo a este
horário, evitando assim o acúmulo destes nas ruas. Para tanto, torna-se necessária
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constantes campanhas informativas acerca do horário da coleta dos resíduos e
forma de separação dos mesmos.

O município este ano, 2021, elaborou material de divulgação da coleta seletiva,
Figura 42, composto de folder e ímãs de geladeira, como parte integrante do recurso
do MMA para implantação de nova Usina de Triagem e melhorias no Aterro Sanitário
do Programa Lixão Zero.

A estratégia para melhorar a participação da população na coleta seletiva será
através da capacitação dos agentes de saúde para conscientizar a população por
meio de visitas residenciais, campanhas educacionais presenciais com aulas e
oficinas nas escolas.
Figura 42: Imã de geladeira com o dia da coleta seletiva por setor (exemplo do setor 1).

Fonte: SEMTMA, 2021.
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Figura 43: Material informativo sobre os dias da coleta seletiva Costa Rica.

Fonte: SEMTMA, 2021.
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Figura 44: Informativo sobre como separar os resíduos e orientações do Ecoponto.

Fonte: SEMTMA, 2021.

4.5

UNIDADE DE PROCESSAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS

SÓLIDOS URBANOS

O tratamento dos resíduos sólidos urbanos e Costa Rica é realizado através da
triagem dos resíduos sólidos para fins de reciclagem dos materiais recicláveis secos
por meio de seu retorno para a indústria, o tratamento dos resíduos orgânicos
através da técnica de compostagem, e por fim o envio dos materiais que não foram
segregados e do rejeito para a disposição final em aterro sanitário. Todas estas
etapas ocorrem no mesmo local, na Rodovia MS 316 KM 05, zona rural do município
de Costa Rica, sentido a Paraíso das Águas, zona rural do município, cujas
coordenadas geográficas são 18°35'19"S e 53°08'59"W. O empreendimento possui
10,57 ha de área total. Na Figura 45 apresenta-se a localização do empreendimento.
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Todos os resíduos (secos e úmidos) que chegam à ao local passam pela esteira de
triagem onde são selecionados.
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Figura 45: Localização da Usina de Triagem e Aterro Sanitário.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Na imagem esquemática abaixo pode-se visualizar a alocação das principais etapas
que ocorrem na Unidade e Processamento de Resíduos e Aterro Sanitário. O
empreendimento é composto por aterro sanitário e seus dispositivos de controle e
dois galpões de triagem, sendo o último recém inaugurado em dezembro de 2020,
equipado com recursos federais do Programa do Ministério do Meio Ambiente - MMA
Lixão Zero. A construção do Galpão foi com recursos municipais.
Figura 46: Imagem esquemática da área da Usina de Triagem e Aterro Sanitário.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021, adaptado de Google Earth, 2021.

Os procedimentos operacionais gerais no empreendimento consistem em:

1) Inicialmente os caminhões coletores ao chegarem no local são identificados e
pesados na balança rodoviária instalada.
2) Após os caminhões coletores da coleta domiciliar dirigem-se para as unidades
de triagem onde são descarregados os resíduos.
3) Os resíduos são encaminhados para a esteira de triagem onde há a
separação dos materiais recicláveis secos.
4) O rejeito é enviado para a célula em operação do aterro sanitário.
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5) O local também recebe entulhos e RCC, onde os resíduos são pesados e
enviados para área especifica onde há a separação dos materiais para a
reciclagem e armazenamento dos resíduos inertes.

Nas imagens a seguir pode-se observar vista geral externa da área de entrada do
empreendimento composto pelo aterro sanitário e usinas de triagem, além de placas
informáticas da unidade.
Figura 47: Vista geral externa à entrada do empreendimento.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 48: Vista geral da entrada do empreendimento onde localiza-se a guarita.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Primeiramente, os caminhões ao chegarem são pesados, a balança destina-se ao
controle diário dos resíduos recebidos aterro sanitário. A Figura 49 mostra a balança
de pesagem dos caminhões na entrada do aterro, bem como a sala de controle da
balança.
Figura 49: Balança de Pesagem do Aterro Sanitário.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Após a pesagem os caminhões encaminham-se para a área de descarga nas
Unidades de Triagem.

As unidades de triagem possuem Licença Ambiental RLO 006/2019 que autoriza a
atividade de Usina de Triagem e/ou Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos com compostagem para capacidade de 20 ton/dia, com validade até abril de 2023.

O Aterro Sanitário de Costa Rica encontra-se licenciado para recebimento para
Resíduos Sólidos Urbanos e Domiciliares – Classe II – A (não perigosos e não
inertes) com capacidade de recebimento até 30 ton/dia e também para receber
resíduos dos Serviços de Saúde – Classe, I (perigosos) - grupos A, B e E, embora
não esteja operando para esta última atividade (LO 004/2020).

A seguir será melhor detalhado cada procedimento operacional que ocorre em cada
unidade, sendo elas a operação das duas usinas de triagem e do aterro sanitário. O
processo operacional será descrito com base em observações e informações
obtidas em visita técnica realizada no local em junho de 2021, por técnicos da
empresa AMPLA e da SEMTMA.
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4.5.1 Cooperativa de Trabalho e Comercialização de Materiais Recicláveis
do município de Costa Rica – COOPERCORI

Para operação da Unidade de Processamento de Resíduos e Aterro Sanitário a
Prefeitura de Costa Rica possui contrato com a Cooperativa de Trabalho e
Comercialização de Materiais Recicláveis do município de Costa Rica –
COOPERCORI. A COOPERCORI atua realizando a triagem dos resíduos de Costa
Rica desde 2014, quando teve início a coleta seletiva municipal, porém a mesma
possuía outro quadro de cooperados, sendo reestruturada em 2021.
Em 2021 a COOPERCORI conta com 25 cooperados que realizam as atividades
divididos da seguinte maneira.
Quadro 30: Relação de cooperado por função.
Atividade

Quantidade de cooperados

Balança/escritório

2

Triagem

15

Alimentação da Esteira

2

Prensas

2

Operação de máquinas

2

Auxiliar de Triagem

2

Total
25
Fonte: COOPERCORI, 2021.

As atividades a serem executadas pela COOPERCORI referem-se a:
• Operação da balança;
• Execução da triagem de todos os resíduos trazidos até a Unidade de
Processamento de Resíduos;
• Fornecimento de uniformes e EPIs aos cooperados;
• Pagamentos do salário e encargos sociais dos cooperados e funcionários;
• Organização dos trabalhos na unidade;
• Operação da célula do aterro sanitário, com compactação e recobrimento dos
resíduos;
• Organização e triagem dos resíduos da construção civil e entulhos;
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• Controle de entrada na unidade de pessoas e veículos durante o dia.

Além da remuneração pela operação da Unidade de Triagem a cooperativa também
obtém renda através da comercialização

dos materiais recicláveis secos

comercializados. Para a venda dos materiais é necessário atingir carga mínima a
critério do comprador, por isso não ocorrem vendas sistemáticas. O montante
comercializado de 01 de março de 2021 até 08 de dezembro, representando o
somatório de 28 notas fiscais, apresenta-se no Quadro 31.

Quadro 31 Quantitativo parcial de comercialização dos materiais em 2021.
Quantidade comercializada* (kg)

337.080

Valor arrecadado pelas Vendas (R$)

449.046

Fonte: COOPERCORI, 2021.

Os dados acima serão melhor analisados juntamente com o montante geral de
geração de resíduos sólidos urbanos, a ser apresentado em item posterior.

4.5.2 Nova Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis - UTR

A nova unidade de triagem foi inaugurada em dezembro de 2020 e conta com
infraestrutura e equipamentos novos e adequados para as atividades. No local são
triados os resíduos da coleta domiciliar tanto dos úmidos quanto dos secos, sendo
após a triagem o rejeito da esteira transportadora é enviado diretamente para a
célula em operação.

Nas fotografias a seguir, Figura 50, Figura 51 e Figura 52, observa-se vista geral da
usina de triagem, sendo o galpão dividido em área de descarga dos resíduos e
moega, e área de triagem e beneficiamento.
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Figura 50: Vista lateral do galpão de triagem (esquerda) e área de descarga dos resíduos
(direita).

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 51: Vista geral da área de descarga dos resíduos.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 52: Vista geral da área de triagem dos resíduos.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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O fluxo operacional é apresentado na imagem a seguir.
Figura 53: Fluxo das etapas gerais no galpão de triagem.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

A seguir (Figura 54) visualiza-se o local onde os residuos são descarregados e na
imagem seguinte (Figura 55) o rasgador de sacolas.
Figura 54: Local onde os resíduos são descarregados e esteira transportadora de entrada.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

O rasgador de sacolas possui um tubo giratório dotado de pequenas facas em seu
interior responsável por rasgar as sacolas e uma chapa helicoidal para deslocar as
sacolas na direção da boca de saída. Os resíduos são enviados para a moega,
sendo os resíduos orgânicos ficam armazenados e são separados para processo de
compostagem.
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Figura 55: Rasgador de sacolas.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Após passar pelo rasgador de sacolas e moega, os residuos são descarregados na
esteira transportadora de triagem, onde ocorre a etapa de triagem, onde cada
material reciclável é separado e colocado em bags de acordo com o tipo de material.
Nesta linha cada trabalhador é responsável pela separação de um material
específico.

Nesta etapa de triagem os materiais como papel, papelão, plástico, embalagens
Tetra pack, e outros, armazenados em bags são prensados e enfardados para
posterior comercialização.

Figura 56: Esteira de triagem.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Os materiais que não foram separados para reciclagem são enviados diretamente
pela esteira transportadora para a célula do aterro sanitário conforme pode-se
observar nas imagens seguintes.
Figura 57: Esteira de triagem e encaminhamento para aterro sanitário.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 58: Esteira de transportadora do rejeito diretamente para a célula do aterro.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Na Figura 59 pode-se visualizar alguns materiais separados e as prensas e serem
utilizadas para o enfardamento.
Figura 59: Prensas e bags com o material já triado.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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A relação dos equipamentos disponíveis apresenta-se no Quadro 32. Estes
equipamentos foram adquiridos pela prefeitura em parceria com Ministério do Meio
Ambiente no âmbito do Programa Lixão Zero.
Quadro 32: Esteira de triagem e encaminhamento para aterro sanitário.
EQUIPAMENTO
QUANTIDADE
Triturador de vidros

1

Rasgador de sacolas

1

Carrinho de transporte

6

Carriola jerica

10

Suporte bag

40

Tambor de PVC para 200L

30

Triturador de orgânico

1

Empilhadeira elétrica

1

Esteira transportadora – entrada

1

Esteira transportadora – separação

1

Esteira transportadora lisa de 6 metros

1

Esteira transportadora lisa

1

Moega para recepção

1

Sistema de enfardamento – prensa hidráulica vertical

2

Prensa hidráulica horizontal

1

Fonte: COOPERCORI, 2021.

4.5.3 Unidade de Triagem Antiga

Também neste galpão ocorre a triagem de todos os resíduos sólidos domiciliares
coletados no município. O galpão é composto por uma área para descarregamento
dos materiais. Os caminhões coletores descarregam os resíduos diretamente sobre
o chão, Figura 60. Após o descarregamento é realizada a alimentação das esteiras
de triagem manualmente pelos associados, onde cada material reciclável é
separado e colocado em bags de acordo com o tipo de material.
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Figura 60: Área de descarga dos caminhões.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 61: Alimentação da esteira e etapa de triagem.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 62: Rejeitos na esteira transportadora.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Ao final da esteira os materiais que não foram separados (resíduos úmidos e rejeitos
em geral) são enviados diretamente para a caçamba do caminhão que encaminha
para a célula em operação do aterro sanitário.
Figura 63: Caminhão para coleta do rejeito.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 64: Prensas.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 65: Área para armazenamento dos resíduos já triados.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 66: Área para armazenamento e trituração do vidro.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Esta unidade de triagem apresenta infraestrutura em condições precárias de
operação, sobretudo relacionada à área de descarregamento dos resíduos, onde
observa-se que a cobertura e a moega de entrada se encontram com a estrutura
metálica comprometidas, na Figura 67.
Figura 67: Vista Geral do local de descarregamento dos resíduos.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Com relação as unidades de triagem, apesar da coleta seletiva implantada, ambos
galpões realizam a triagem tanto dos resíduos provenientes da coleta dos resíduos
secos e quanto dos úmidos, assim apesar da separação dos resíduos nas
residências pela população, na operação das unidades os resíduos acabam
misturando-se,

fazendo

com

que

os

materiais

recicláveis

fiquem

muito

contaminados, diminuindo a qualidade do material e consequentemente preço de
venda.
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4.5.4 Aterro Sanitário

O aterro é constituído de 02 (duas) valas de Aterro Sanitário para resíduos
domiciliares – Classe II – A, impermeabilizadas com manta de PEAD; Sistema de
drenagem dos líquidos percolados; Sistema de drenagem de gases; interligadas ao
Sistema de Tratamento de Efluentes – STE com 01 (uma) lagoa anaeróbia e 02
(duas) lagoas facultativas; 01 (uma) Vala Séptica para resíduos de serviços da
saúde (não operando); 04 (quatro) poços de monitoramento; guarita; fechamento da
área com cerca em mourões de madeira e arame liso e cortina arbórea.

O efluente tratado não é lançado em corpo hídrico, tendo como destino final a
evaporação. Dessa forma, o efluente fica armazenado na lagoa facultativa que é
dotada de impermeabilização em PEAD, não causando contaminação no solo e
águas, quer que sejam superficiais ou subterrâneas.

A operação do aterro sanitário compreende as etapas de recebimento, pesagem e
controle dos resíduos, triagem na UTR, disposição dos resíduos úmidos na célula e
espalhamento, compactação, monitoramento do sistema de tratamento de efluentes,
drenagem pluvial e maciços do aterro, manutenção dos acessos e do local em geral.
Tais ações são fundamentais para que a operação do aterro sanitário seja realizada
minimizando os impactos ambientais e sanitários.
Figura 68: Resíduos depositados na célula do aterro sanitário.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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A Figura 69 apresenta o sistema de tratamento composto por lagoas.
Figura 69: Lagoas.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Para o monitoramento ambiental do aterro sanitário são realizadas análises físicoquímicas o efluente tratado para monitoramento da eficiência compreende os
seguintes parâmetros: vazão, ph coliformes fecais, coliformes fecais, coliformes
totais, DBO (5 dias), DQO, Sólidos Sedimentáveis, sólido em suspensão, sólidos
dissolvidos, nitrogênio amoniacal, Sulfeto e Turbidez fosforo, sulfetos, metais
pesados, arsênio, bário, Cadmo, chumbo, cobre, cromo, ferro, níquel, manganês,
mercúrio e zinco. Cabe ao SEMTMA, através dos relatórios de monitoramento do
aterro sanitário a ela encaminhados, a fiscalização dos mesmos.

4.5.5 Projeto Piloto de Compostagem

Conforme já apresentado, no novo galpão de triagem possui um rasgador de
sacolas possui um tubo giratório dotado de pequenas facas em seu interior
responsável por rasgar as sacolas e uma chapa helicoidal para deslocar as sacolas
na direção da boca de saída. Os resíduos são enviados para a moega, sendo os
resíduos orgânicos ficam armazenados e são separados para processo de
compostagem.
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Figura 70: Rasgador de sacolas – resíduos orgânicos separados.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Estes resíduos orgânicos estão sendo encaminhados para o pátio próximo ao antigo
galpão de triagem, Figura 71, onde está ocorrendo etapa de compostagem. Este
projeto ainda é piloto, pois ainda não foi realizada a análise do composto gerado da
decomposição destes resíduos.
Figura 71: Projeto piloto de compostagem.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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4.6

PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O município contratou em 2021 a empresa Valenza Ambiental Ltda para realizar a
capacitação dos catadores e agentes de saúde, como parte integrante dos recursos
provenientes do Programa Lixão Zero do MMA no qual o município foi contemplado.

A capacitação ocorreu no município nos dias 16 e 17 de junho de 2021 de acordo
com Contrato para Capacitação em gestão de resíduos sólidos contendo:
• Capacitação em gestão de resíduos sólidos, com foco em coleta seletiva para
dois grupos – agentes de Saúde e funcionários da cooperativa que atuam na
usina de triagem de resíduos. Capacitação dos agentes de saúde: elaboração
e execução da capacitação para 50 profissionais com carga horário de 8h
cada;
• Capacitação dos funcionários da cooperativa: elaboração e execução da
capacitação para 18 profissionais turma única com carga horária de 8h.
Quadro 33: Informações sobre a capacitação.
Turma Data Da Capacitação
A
B
C
D
E

16/06 e 17/06
(Período Diurno)
16/06 e 17/06
(Período Diurno)
16/06 e 17/06
(Período Diurno)
16/06 e 17/06
(Período Vespertino)
16/06 e 17/06
(Período Vespertino)

Público-alvo

Unidades

Nº de
Participantes

Agentes de Saúde ESF - Vila Nunes e ESF- São Francisco

15

Agentes de Saúde

ESF- Vale do Amanhecer

13

Agentes de Saúde

ESF - Sonho Meu e ESF - Central

15

Agentes de Saúde

ESF - Rural

11

Cooperativa

COOPERCORI

21

Fonte: Valenza, 2021.

A estrutura do curso, teve como objetivo qualificar os participantes para que possam
implementar e executar o programa de coleta seletiva no município de Costa Rica,
formando multiplicadores com uma visão técnica na melhoria da gestão integrada
dos resíduos sólidos. Para melhor entendimento do conteúdo técnico apresentado e
associação do mesmo a realidade do município foi realizada ao final a oficina HAD
(Hoje, Amanhã e Depois) baseada na “Oficina de conscientização para catadores de
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materiais recicláveis” do XIV SEGeT - Simpósio de Excelência em Gestão e
Tecnologia realizado no Rio de Janeiro em 26 e 27 de outubro de 2017” que teve
como tema a ética e gestão, juntas por um crescimento sustentável. Essa
metodologia foi aplicada com integrantes de cooperativas que enfrentam esse dia a
dia, que através da oficina puderam determinar propostas uma série de melhorias e
alguns programas para conscientização sobre acidentes, saúde e meio ambiente
(Valenza, 2021).

Nas imagens a seguir pode-se visualizar imagens desta capacitação.
Figura 72: Capacitação das agentes de saúde – Turma A.

Fonte: Valenza, 2021.
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Figura 73: Capacitação das cooperados– Turma E.

Fonte: Valenza, 2021.

4.7

OUTRAS AÇÕES EM COLETA SELETIVA

Ainda com relação a coleta seletiva existe no município uma empresa privada que
possui galpão de triagem próximo na Unidade de Triagem de Resíduos Recicláveis
– UTR e que realiza a triagem e comercialização dos resíduos que coleta nos
grandes geradores e comércio em geral.

Esta empresa hoje trabalha com funcionários que já foram cooperados da
COOPERCORI.
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Figura 74: Imagens gerais do Galpão de Triagem de empresa privada.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 75: Imagens gerais do Galpão de Triagem de empresa privada e veículo que realiza a
coleta seletiva.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

4.8

GERAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES

4.8.1 Quantidade de Resíduos Sólidos Coletados

Os dados da quantidade de resíduos sólidos coletados pela coleta convencional e
seletiva estão apresentados no Quadro 34 e na Figura 76 apresenta-se a
representação gráfica desta geração.
Estes quantitativos são referentes a pesagem dos caminhões na balança rodoviária
localizada na entrada da Unidade de processamento de Resíduos. Observa-se que
em 2015 quando elaborado o PGIRS o município ainda não contava com esta
infraestrutura instalada, sendo o histórico existente o apresentado no Quadro 34.
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Quadro 34: Quantidade de Resíduos Sólidos Domiciliares Coletados.
2018

ANO/MÊS

2019

2020

2021

JANEIRO

ÚMIDOS
-

SECOS
-

ÚMIDOS
466,60

SECOS
62,07

ÚMIDOS
582,10

SECOS
56,1

ÚMIDOS
600,51

SECOS
46,82

FEVEREIRO

-

-

432,77

68,18

461,90

50,6

575,80

80,05

MARÇO

-

-

405,97

68,53

485,04

52,9

426,04

43,51

ABRIL

-

-

434,41

67,93

524,93

36,0

558,68

55,82

MAIO

-

-

449,33

53,16

533,84

17,0

531,07

52,54

JUNHO

-

-

395,55

54,33

578,56

62,12

-

-

JULHO

-

-

438,90

69,75

488,31

66,12

-

-

AGOSTO

-

-

464,59

67,51

497,90

77,08

-

-

SETEMBRO

337,07

51,54

430,94

53,14

450,66

42,50

-

-

OUTUBRO

400,64

58,05

495,78

61,28

564,50

63,92

-

-

NOVEMBRO

448,87

63,60

476,72

47,06

517,82

62,32

-

-

DEZEMBRO

494,83

64,80

508,53
51,33
564,31
Fonte: SEMTMA, 2021.

60,23

-

-

Figura 76: Quantidade de Resíduos Sólidos Domiciliares Coletados.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, a partir de dados da SEMTMA.

4.8.2 Geração per capita de Resíduos Domiciliares

A geração de resíduos pode variar de acordo com as características de cada região,
macro ou microrregião, estado, ou ainda, podem variar em função de aspectos
sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os mesmos fatores
que também diferenciam as comunidades entre si.
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Com base nos dados da quantidade de resíduos coletados pela coleta convencional
e seletiva, calculou-se a geração per capita (kg/hab.dia) de resíduos de Costa Rica,
apresentada no Quadro 35.
Quadro 35: Geração Per Capita de resíduos domiciliares.
Dados
2018
2019
2020
População total (hab)
24.895
25.790
26.720
Quantidade Total de Resíduos Domiciliares
(t/mês)
Geração per capita (kg/hab.dia)

2021
27.780

479,85

510,36

574,72

594,17

0,64

0,65

0,71

0,71

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Considerou-se para o cálculo da geração per capita a população total do município,
uma vez que a coleta domiciliar é realizada tanto na área urbana quanto rural.

4.8.3 Índice de Reciclagem

Considerando que todos os resíduos que chegam à Unidade de Triagem de
Resíduos Sólidos - UTR passam pelo processo de triagem, temos que o percentual
total de materiais recicláveis desviados do aterro através do quantitativo de resíduos
comercializados, conforme
Quadro 36 e Quadro 37.

Os dados de comercialização de 2019 e 2020 referem-se à comercialização anual
no período. Já os dados de 2021 referem-se à comercialização dos materiais do
período de março a julho de 2021. Lembrando que desde dezembro de 2020 a
cooperativa está trabalhando no novo galpão de triagem e que a partir de março
deste ano a COOPERCORI passou a operar com novos membros.
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Quadro 36: Quantidade Comercializada.
Material

2021*

2020

2019

VIDRO (t)

--

144,50

42,41

PAPELÃO (t)

-

390,58

404,59

PLÁSTICO (t)

-

589,23

358,46

METAL (t)

-

0,00

-

SUCATA DE FERRO (t)

-

0,00

60,32

Média Mensal (t/mês)
33,70
93,69
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

67,12

Observa-se pelo Quadro 37 abaixo que em 2019 e 2020 e município conseguiu
desviar do aterro sanitário, em torno de 13% e 16%, respectivamente, do total de
resíduos domiciliares gerados. Já em 2021 o índice reflete apenas 5,67%
representando diminuição na quantidade comercializada, podendo estar associada a
nova gestão da Cooperativa que teve início em março de 2021.
Quadro 37: Índice de Reciclagem.
Material
Quantidade de Resíduos Domiciliares

2021

2020

2019

(t/mês)

594,17

574,72

510,36

Quantidade Total Comercializada (t/mês)

33.7

93,69

67,12

Índice de Reciclagem (%)

5,67

16,30

13,15

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

4.8.4 Estudo Gravimétrico

A característica qualitativa da geração de resíduos domiciliares no município é
baseada em estudo da composição gravimétrica dos resíduos. O estudo
gravimétrico representa o percentual de cada componente do lixo em relação ao
peso total de lixo.

Para o presente estudo foi realizado no município de Costa Rica, em outubro de
2021, estudo gravimétrico dos resíduos coletados pela coleta convencional,
conforme planejamento apresentado na Figura 77
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Figura 77: Etapas do Estudo Gravimétrico.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

O método utilizado foi o do quarteamento, conforme determina a NBR 10.007/2004.
Para o estudo dos RSU de Costa Rica foram analisadas 02 amostras de 02 roteiros
diferentes. O estudo foi realizado por membros da COOPERCORI sob supervisão de
técnicos da SEMTMA. No Quadro 38 apresenta-se informações gerais do referido
estudo.
Quadro 38: Informações gerais do estudo gravimétrico.
Informações Estudo Gravimétrico – RSU Costa Rica 2021
Data:

01/09/2021

Local:

Usina de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis – UTR
Rodovia MS-316, KM 05 - Sentido a Paraíso das Águas
Costa Rica / MS

Rota 1:

Av. José Ferreira da Costa, bairro Flor do Campo e Flor do Cerrado

Rota 2:

Centro e bairro Vale do Amanhecer
Volume do tambor: 220 litros
Fonte: COOPERCORI, 2021.

Nas imagens a seguir pode-se observar o caminhão descarregando os resíduos, a
amostra sendo preparada e a separação dos resíduos.
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Figura 78: Chegada e descarregamento do caminhão com resíduos e preparação da amostra.

Fonte: SEMTMA, 2021.
Figura 79: Resíduos sendo separados para posterior pesagem.

Fonte: SEMTMA, 2021.

Os resultados obtidos do estudo gravimétrico apresentam-se no Quadro 39. A partir
dos resultados das 02 amostras calculou-se a média para obtenção da
caracterização dos resíduos municipais.
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Quadro 39: Resultados do Estudo Gravimétrico dos RSU de Costa Rica.
%
Média
Descrição
Rota 1
Rota 2
Peso total do caminhão (kg)

2.080

8.040

-

-

Peso de cada componente após a triagem (kg)
Plástico fino/colorido

1,10

1,40

1,25

4,98

Papel/papelão

1,50

3,00

2,25

8,97

Vidro

2,10

0,10

1,10

4,39

Cascudo branco/colorido

1,20

1,40

1,30

5,18

Tetra pak

0,06

1,00

0,53

2,11

PET

0,70

1,40

1,05

4,19

Metal

0,70

1,00

0,85

3,39

Orgânico

4,50

12,40

8,45

33,69

Rejeito

6,90

9,70

8,30

33,09

18,76
31,40
Fonte: COOPERCORI, 2021.

25,08

100

TOTAL

Com base nos resultados das análises gravimétricas apresentadas, pode-se verificar
a predominância dos resíduos orgânicos em 33,69% do total analisado. Os rejeitos
representaram 33,09%, e o somatório das frações dos resíduos recicláveis secos
representou 33,22%. Dentre a fração reciclável dos resíduos secos o material mais
encontrado foi o papel/papelão, presentes em 8,97%.

O plástico cascudo

branco/colorido representou 5,18%, já o plástico fino/colorido 4,98%, seguido do
PET com 4,18%. Os metais representaram 3,38%. E por fim as embalagens longa
vida representam 2,11% do total.

4.9

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os Resíduos de Serviço de Saúde - RSS, por definição, são os resíduos resultantes
de

atividades

características,

exercidas
necessitam

por
de

estabelecimentos
processos

geradores

diferenciados

que,
no

por

manejo.

suas
São

considerados resíduos perigosos (Classe I) por suas características escarificantes,
contaminantes, infecciosos e outras propriedades dependendo do tipo de material
gerado, segundo as diretrizes da NBR 10.004 (ABNT, 2004).
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O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde é de responsabilidade de
cada gerador, cabendo ao Poder Público Municipal o gerenciamento quando ele
próprio for o gerador e, realizar a fiscalização dos geradores privados.
Na esfera federal a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através da
Resolução RCD ANVISA nº 222, de 28 de março de 2018 na qual Regulamenta as
Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS e dá
outras providências, apresenta as principais classes de RSS (Figura 80).
Figura 80: Exemplificação das Classes de Resíduos de Serviços de Saúde.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, a partir da RDC Anvisa nº 222/2018.

Em Costa Rica ao tema é abordado na Lei Complementar nº 61/2015 que institui o
código municipal de resíduos sólidos do município, define princípios e diretrizes.

Art. 61 Entendem-se como resíduos sólidos dos serviços de
saúde os resíduos advindos de hospitais, postos de saúde,
clínicas médicas, veterinárias, odontológicas, oftalmológicas,
laboratórios de análises clínicas, drogarias, farmácias,
empresas funerárias e todos os estabelecimentos que gerem
resíduos dos serviços de saúde. Constituem-se de resíduos
sépticos, ou seja, que contêm ou podem conter germes, vírus
ou bactérias.
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Art. 62 Os geradores de resíduos de serviço saúde deverão
elaborar Plano de Gerenciamento de seus Resíduos Sólidos,
conforme determina a Resolução ANVISA Nº 306/2004.
Constitui documento obrigatoriamente integrante do processo
de licenciamento das atividades da saúde e deve contemplar
os
aspectos
referentes
à
geração,
segregação,
acondicionamento,
armazenamento,
coleta,
transporte,
tratamento e disposição final, bem como a eliminação dos
riscos, a proteção à saúde e ao ambiente.
O plano a que se refere o caput deste artigo é documento
obrigatório para obtenção de alvará de funcionamento
municipal, devendo ser apresentado anualmente à Secretaria
Municipal de Saúde, que deverá ser consultada peio setor de
cadastro para emitir o alvará de funcionamento do
estabelecimento.

4.9.1 Geradores Municipais de RSS

Para realizar a gestão dos RSS dos geradores municipais (Unidades de Saúde e
outros) a Administração Municipal possui contrato com empresa especializada para
coleta, transporte, armazenamento temporário tratamento e destinação final dos
RSS Classe I A, B, E, gerados nas unidades municipais (Contrato n 3444/2018, 4o
Termo Aditivo).
O serviço de saúde do município de Costa Rica conta com sete unidades públicas
de saúde. Nestas unidades a coleta é realizada quinzenalmente pela empresa,
sendo elas: Estratégia de Saúde da Família - ESF Vale do Amanhecer, ESF Central,
ESF Vila Nunes, ESF Sonho Meu II, ESF São Francisco, Centro de Especialidade
Médicas CEM Eva Livrai Rodrigues Inácio e na Fundação Hospitalar de Costa Rica.

No Mapeamento da Figura 81 apresenta-se a localização destas unidades.

O Quadro 40 apresenta a quantidade coleta de RSS dos estabelecimentos
municipais e o valor pago a empresa contratada em 2020.
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Quadro 40: Quantidade coletada de RSS dos geradores municipais e valor pago.
Resíduos Saúde - Oxinal TP 06/2018 Processo 804/2018 (licitação)
Mês/Ano
kg
VALOR
Jan 20

1.200,00

R$

9.828,00

Fev 20

1.200,10

R$

9.828,82

Mar 20

1.111,80

R$

9.105,64

Abr 20

997,40

R$

8.004,90

Mai 20

733,43

R$

6.080,97

Jun 20

771,20

R$

6.470,36

Jul 20

958,30

R$

8.040,13

Ago 20

1.200,00

R$

10.068,00

Set 20

1.200,00

R$

10.067,99

Out 20

1.714,00

R$

13.712,00

Nov 20

1.714,00

R$

14.380,46

Dez 20

1.714,00

R$

14.380,46

Jan 21

1.458,40

R$

12.235,97

Fev 21

1.643,20

R$

13.786,45

Mar 21

1.714,00

R$

14.380,46

Abr 21

1.714,00
Fonte SEMTMA, 2021.

R$

14.380,46
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Figura 81: Localização das unidades de saúde municipais.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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A título de exemplificação foi realizada visita técnica nas unidades de saúde
municipais, em junho de 2021, por técnicos da empresa Ampla acompanhado de
funcionários da SEMTMA, as quais são apresentados a seguir aspectos gerais
quanto ao local de acondicionamento externo dos RSS.
• Hospital - Fundação Hospitalar de Costa Rica
A seguir na Figura 82 apresenta-se informações gerais da Fundação Hospitalar de
Costa Rica.
Figura 82: Fachada do Hospital de Pronto Socorro- Fundação Hospitalar de Costa Rica.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

A unidade na ocasião encontrava-se em obras e não dispunha de local coberto
adequado para o armazenamento temporário dos RSS, conforme especifica a RCD
ANVISA nº 222/201. Assim, os RSS estavam temporariamente armazenados em
bombonas fechadas em pátio interno da unidade, Figura 83.
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Figura 83: Local onde os RSS estão armazenados temporariamente - Hospital de Pronto
Socorro.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

P.S.F. – Vila Nunes

Na unidade P.S.F. - Vila Nunes, Figura 84, também foi visitado abrigo externo
utilizado para armazenamento dos resíduos. O local é de alvenaria, possui aberturas
para ventilação, o piso e as paredes são revestidos de azulejo para facilitar o
processo de limpeza e higienização do local, estando de acordo com itens da
normativa RDC 222/2018 em seu Art. 35 que trata do Abrigo Externo.
Figura 84: Vista externa da PSF Vila Nunes e lixeira para os Resíduos Comuns.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 85: Vista do Abrigo Externo dos RSS do PSF Vila Nunes.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

• Centro de Especialidades Medicas - CEM Eva Livrai Rodrigues Inácio

As imagens a seguir referem-se ao Centro de Especialidades Medicas - CEM Eva
Livrai Rodrigues Inácio. O local apresenta abrigo externo de alvenaria e abertura
com ventilação adequada e identificação na porta, de acordo com normativa RDC
222/2018 em seu Art. 35.
Figura 86:Vista externa CEM e lixeira para os Resíduos Comuns – Grupo D.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 87: Vista do Abrigo Externo dos RSS do CEM.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

• P.S.F. Sonho Meu III

A seguir pode-se visualizar imagens do P.S.F. Sonho Meu III. O local possui
estrutura em alvenaria, ventilação adequada e piso cerâmico para facilitar a limpeza.
Figura 88: Vista externa P.S.F. Sonho Meu III e abrigo externo de RSS.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

• E.S.F. - Central Afonso Martins Carrijo

As imagens a seguir são da unidade E.S.F. - Central Afonso Martins Carrijo (Figura
89). Observa-se grande acúmulo de resíduos e falta de abrigo externo adequado
para acondicionamento temporário dos RSS. A grande quantidade de resíduos nesta
unidade é devido a mesma ser a referência no município para atendimento a
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pessoas com sintomas de COVID, aumentando muito a geração de RSS em 2020 e
2021 na unidade.

No entanto, os resíduos são armazenados diretamente no chão, não possuindo
número adequado de coletores/contentores para a geração de resíduos da unidade,
em desacordo com as Boas Práticas apresentadas na RDC 222/2018, que
recomenda a utilização de coletor para acondicionar os sacos com resíduos (Figura
90).
Figura 89: Vista externa E.S.F. - Central e lixeira para os Resíduos Comuns.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 90: Abrigo Externo para RSS na ESF – Central.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

• E.S.F. - São Francisco

Já a unidade E.S.F. - São Francisco, também visitada, Figura 89, apresenta abrigo
externo de RSS em alvenaria, com ventilação adequada, e bombonas plásticas
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suficientes para a geração de RSS na unidade, no entanto, não havia identificação
externa no local.
Figura 91: Vista externa da E.S.F. - São Francisco.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 92: Abrigo Externo para RSS na E.S.F. – São Francisco.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

4.9.2 Geradores Privados

A Vigilância Sanitária Municipal realiza a fiscalização do gerenciamento do RSS de
estabelecimentos privados quando da obtenção/renovação do Alvará Sanitário em
que é cobrada a existência do Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços
de Saúde – PGRSS dos estabelecimentos geradores destes resíduos contaminantes
além de cópia com empresa de coleta do RSS, conforme Art.62 da Lei nº 61/2015.

A relação dos geradores privados de RSS apresenta-se no Quadro 41.
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Quadro 41: Relação de geradores privados de RSS.
Clínicas Médicas
Fundação hospitalar de Costa Rica 3247-6600
Clínica Vitale 3247-6800
Clinimed 3247-1339
Consultório odontológico
Saúde bucal clínica odontológica 3247-1304
Clínica odontológica Paulo Sbrogio 3247-1245
Consultório Nilton Sergio 3247-1546
OdontoCompany 3247-3685
Paulo Cezar Tobal 3247-1322
Consultório dr Tatiane 99960-3674
Gou odonto 3247-4821
Instituto bucal 3247-6184
Odontologia especializada 3247Core odontologia 99677-9164
Clinica Joice Melo 3247-1044
Odonto lima 99919-2649
Dr Samuel ezidio 3247-1126
Bianka costa 3247-4306
Clinica Orofacial 99884-3498
Consultório São judas Tadeu 99676-1232
Odontopediatria especializada 99800-4782
Clínicas veterinária porte pequeno:
Clinica pet shop 3247-1417
Anjo de quatro patas 3247-2025
Vida animal 99946-3505
Patas e garras 3247-4052
Fonte: SEMTMA, 2021.

4.10 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)
Os Resíduos Sólidos da Construção Civil – RCC são aqueles gerados nas
construções reformas, reparos, e demolições de obras da construção civil, incluídos
os resultantes da preparação e escavação de terrenos em obras civis, conforme Art.
3° da Lei Federal n° 12.305/2010.

A Resolução do CONAMA n° 307/2002 é a diretriz técnica que estabelece as
diretrizes, critérios, procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil,
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definindo sua classificação e os principais destinos que devem ser empregados aos
materiais por tipo. Nesta normativa, as principais classes são dispostas conforme
Figura 93.
Figura 93: Exemplificação das Classes de Resíduos da Construção Civil.

Fonte: Adaptado a partir da Res. CONAMA nº 307/2002 e suas alterações

Conforme estabelece a Lei Federal n° 12.305/2010 (PNRS) a responsabilidade
sobre o manejo de resíduos da construção civil – RCC é do gerador, exceto nos
casos previstos em legislação local específica. Pela PNRS os geradores de RCC
estão ainda sujeitos à elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil – PGRCC, conforme Art. 20.

A lei complementar nº 61/2015 disciplina o gerenciamento dos RCC no município,
apresentado em seu Art. 73 a responsabilidade do gerador pelo acondicionamento,
transporte e destinação final dos entulhos e RCC gerados em obras. No art. 74 é
estabelecida a obrigatoriedade da elaboração do Plano de Gerenciamento de RCC
para obtenção de alvará de construção de obras.

Ainda a referida lei apresenta em seu Art 78.
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Art. 78 A Prefeitura Municipal poderá determinar e manter sob
controle áreas de disposição provisórias deste tipo de resíduos,
onde os geradores poderão depositar provisoriamente os
resíduos, cujo volume não ultrapasse 3 m³ que deverão ser
transportados pela Prefeitura para área de triagem e
processamento.

Em Costa Rica, os resíduos da construção e entulhos gerados pelos munícipes são
coletados por empresas privados e enviado para a área da Unidade de
Processamento e Disposição Final de Resíduos.

Estão instaladas no município 04 empresas que atuam no segmento de coleta de
entulhos, sendo elas apresentadas no Quadro 39. Estas empresas realizam a coleta
e enviam os resíduos para a Unidade de Processamento de Costa Rica sem custos.

Quadro 42: Relação de empresas que realizam a coleta de entulhos.
Relação de Empresas de caçamba
Nome/contato
Disk entulho do Rony 99938-7070
Tatoz caçamba 99943-6357
JMB caçambas 98180-9404
Joffer locação de equipamento 3247-2800
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Os pequenos geradores de RCC devem contratar estas empresas especializadas
para coletar e dar o destino final dos resíduos gerados em pequenas obras e
reformas. Já os grandes geradores, compostos na sua grande maioria por empresas
do ramo da construção civil, devem elaborar seus respectivos Planos de
Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil - PGRCC.

Na Figura 94 pode-se visualizar caçamba de empresas que prestam os serviços em
Costa Rica.
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Figura 94: Resíduos da Construção Civil coletados pelas empresas de caçamba.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Para evitar o descarte irregular dos RCC em terrenos, vias e lotes vagos a
Administração Municipal recebe dos caçambeiros e geradores em geral os RCC na
Usina de Processamento de Resíduos. Em área especifica as caçambas são
descarregadas e um funcionário da unidade faz a separação do material.

Figura 95: Área da Unidade de Processamento de Resíduos destinada aos RCC e entulhos.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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4.11 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Os serviços de limpeza de praças, varrição, capina rocada de vias e espaços
públicos são realizados diretamente por equipe da SEMTMA conforme já
apresentado.

4.11.1 Serviços de Varrição e Capina das vias Públicas

A equipe de varrição executa as atividades das 04 às 11 horas, enquanto que as
demais equipes de limpeza trabalham das 07 às 17hrs com intervalo de almoço de
das 11hrs às 13hrs.

Para o serviço de varrição são utilizados vassourões, pás e carrinhos para ensacar
os resíduos provenientes da varrição. Estes são acondicionados em sacos de 100
litros, cor preta, que são coletados por caminhão da SEMTMA.

Os serviços de varrição ocorrem através de roteiros pré-estabelecidos, conforme
apresentado no Quadro 43.
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Quadro 43: Roteiro da varrição.

ROTEIRO DE VARRIÇÃO DE TODOS OS BAIRROS POR SETOR
Flor do campo II
SETOR 01

SETOR 08

Flor do cerrado

Res. JK
Jd. Aymoré

Desm. Imbirussu

Vila Santana

Jd. Imbirussu

Res. Santana II

Flor do campo - 25 e 26

SETOR 09

Jd. Afonso II - inicio: 01 - fim: 01

Loteamento Ramez Tebet
Res. Sonho Meu III

Jd. Dos passaros

Novo Horizonte

Jd. Afonso III

Jd. São Domingos

SETOR 02
Jd. Afonso I

Centro

Jd. Eldorado II
Desm. Santa Luzia
Pq. Industrial

SETOR 10 - A
partir da R. Tércio
Teixeira

Vale do amanhecer

SETOR 03

Loteamento Lolo Paes
Costa Vila

Sonho meu V

Loteamento Eminassai

Res. Sonho meu V

SETOR 11

Sonho meu IV A
Vila Rica

SETOR 12

Jd. Santa Mônica
Res. Cachoeira
Loteamento parque Sucuriú

Jd. Eldorado restante club laço

Jd. São Luiz

Pq. Indrustrial III

Loteamento Bela Vista

Pq. Industrial II

Jd. Das Oliveiras

Loteamento Barbosa

Res. Sonho Meu VI

Flamboyant

SETOR 06

Chacara Jd. São Francisco
JD. São Francisco

Estadio, Clube e Posto

SETOR 05 - A
partir da R.
João Bispo

Jd. Das Macaubas
Jd. Santos Dumout

Jd. Che roga mi

Sonho meu IV B

SETOR 04

Loteamento Santa Maria

Res. Jatobás II

Sonho meu II

SETOR 13

Jd. Morada do Sol

Novo sonho meu II

Res. Jatobás

Novo sonho meu III

Jd. Res. Buenos Aires

Jd. Brasil

Jd. Parque dos Ipês

Jd. Alvorada IV

Res. Ipê Roxo

Jd. AlvoradaIII

Res. Buenos Aires II

Vila Alvorada
Jd. Alvorada II
Vila Moreira
Jd. Liberdade
Jd. Canaã I e II
Jd. Sucuriu (coab)
Jd. Planalto

SETOR 07

Jd. Alvorada I
Res. Figueira
Loteamento Nogueira
Jd. Aymoré II
Vila Nunes

Fonte: SEMTMA,2021.

Nas imagens a seguir pode-se visualizar os serviços sendo executados. Os resíduos
dos serviços de varrição e capina são armazenados em sacos pretos, coletados por
equipe da SEMTMA e enviados para Usina de Processamento de Resíduos.
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Figura 96: Serviço de varrição e limpeza de meio fio executados.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 97: Serviço de rocada sendo executado.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Nas Figuras a seguir observa-se os resíduos armazenados em sacos plásticos
pretos e veiculo que realiza a coleta.
Figura 98: Local após serviço de roçada.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 99: Veículo que coleta os residuos da varricao e roçada.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 100: Serviços de limpeza sendo executados pela SEMTMA em praça municipal.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Com relação a lotes vagos, o Art. 1º da Lei Complementar nº 90/2020 estabelece
que:
“Os imóveis urbanos, edificados ou não, lindeiros em via ou
logradouros públicos, beneficiados ou não com meio-fio ou
pavimentação asfáltica, independentemente de notificação
prévia, devem ser mantidos limpos e livre de entulhos,
capinados e drenados, respondendo o proprietário pela sua
utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de
qualquer natureza.”

4.11.2 Serviços de jardinagem

Para conservação de canteiros das avenidas centrais do município a Administração
Municipal possui contrato com empresas terceirizadas para realização dos serviços
de jardinagem, o qual inclui também a limpeza do local. Na Figura 101 pode-se
visualizar os serviços realizados em Costa Rica.
Figura 101: Serviços de jardinagem e limpeza sendo realizados.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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4.12 GERADORES

SUJEITOS

A

ELABORAÇÃO

DOS

PLANOS

DE

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que estão sujeitos a elaboração
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) os responsáveis por:
• Estabelecimentos de Serviços de Saúde;
• Empresas da Construção Civil;
• Serviços Públicos de Saneamento Básico;
• Empresas e terminais de transporte;
• Atividades Industriais;
• Mineradoras;
• Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos
perigosos ou não compatíveis aos resíduos domiciliares.

De acordo com a Lei nº 12.305/2010:
“Art. 24. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é
parte integrante do processo de licenciamento ambiental do
empreendimento ou atividade pelo órgão competente do
Sisnama.
§ 1o Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a
licenciamento ambiental, a aprovação do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal
competente”.

É importante o município possuir cadastro dos geradores sujeitos a elaboração de
PGRS, pois a partir deste cadastro poderá ser efetuada a fiscalização destes
geradores no que tange a elaboração do PGRS.

4.12.1 Resíduos Dos Serviços Públicos de Saneamento Básico

Faz parte deste item os resíduos provenientes dos equipamentos de tratamento dos
serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário que são de
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responsabilidade do SAAE de Costa Rica, autarquia pública vinculada à Prefeitura
Municipal.
Com relação ao abastecimento de água, o sistema de tratamento é simplificado,
uma vez que a água é coletada de poços, assim não há geração de resíduos
passiveis de tratamento.

Já o tratamento do esgoto sanitário gera resíduos, composto de sólidos retidos no
gradeamento e lodo, sendo este último armazenado em caçambas junto à ETE
municipal, Figura 102. Os resíduos do gradeamento e o lodo são encaminhados
para o aterro sanitário municipal.
Figura 102: Gradeamento e lodo armazenado na ETE.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

4.12.2 Relação de Indústrias

De acordo com informações obtidas junto à SEMTMA, todas as indústrias instaladas
no município possuem PGRS, pois este plano é parte integrante do processo de
licenciamento ambiental.

A relação das indústrias instaladas no município apresenta-se no Quadro 44.
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Quadro 44: Relação de Industrias em Costa Rica.
Indústrias instaladas
Madeireira Costa Rica LTDA 3247-1214
Start shop costa rica 99836-1726
Costa Rica ferro e aço LTDA 3247-4767
Costa Rica metalúrgica, calhas e forro pvc 996554386
Serralheria Elshaday 99865-9004
Usina de asfalto tdc engenharia
SAAE 3247-1086
Madegran Costa Rica 3247-3437
Alimentos Primavera 3247-2044
Agro sal – Nutrição animal 3247-3184
PCH Costa Rica
Skal madeireira 99964-1788[
Madeireira Cantarelli 3247-1510
Atvos Usina 3247-7400
Paulo Reis maquinas 99912-5272
RB. Forro de pvc 98432-8377
Fonte: SEMTMA, 2021.

4.12.3 Relação de Lavadores

Os lavadores ficam incluídos nos estabelecimentos de prestação de serviços que
gerem resíduos perigosos ou não compatíveis aos resíduos domiciliares, sendo a
relação apresentada no Quadro abaixo.

Quadro 44: Relação de Lavadores.
Relação de Lavadores
ORD

NOME

ENDEREÇO

01

Keky`s Lavador

Juvenil Pereira da Silva 167

02

Container Lava Car

Av. Kendy Nakay 284

03

Lavador GR Car

Av. Kendy Nakay 472

04

Lavador da Agessul

Av. Kendy Nakay 1078

05

jK lava jato

Rio Cascavel 125

06

Lavador - Educação

Ozório Lemos s/n

07

Lavador - Obras

Horácio Machado 80

08

TM Lava Car

Av. José Ferreira da Costa 141

09

Jato Car Lavador

Avelina Paes Ananias 302

10

Lavex - lavador

Ambrosina Paes coelho 750

118

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS
11

Gugu Lava Car

Ilza Martins de Almeida 284

12

MV Lavador

Av. José F. da Costa 1428

13

Lava Car Premium

Ilza Carvalho de Souza 116

14

Carlinhos lava Rápido

Av. José F. da Costa 2486

15

Lavador StªLuzia

Av. José F. da Costa 3241

16

Dsem

Av. José F. da Costa 3683

17

Vip Car

Braulino 217

18

Lava Jato KI-Brilho

Av. Sebastião P. Ananias 786

19

Lavador do Thiago

Marechal f. Peixoto 800

20

Lava jato Alvorada

Marechal F. Peixoto 660

21

Lava Jato 2 M

Airton P. Gonsalves 212

22

Lava Jato Stock-Car

João R. Dos Santos 336

23

Lava Jato Eskinão

Av. José Francisco da Silva 575

24

Lava Jato Mariola

Onça Pintada s/n

25

Lavador do Marcão

Av. José Ferreira da Costa 971

26

Lava Jato JL

Av. José Ferreira da Costa 502

27

Lava jato Avenida

Av. José Ferreira da Costa 503
Fonte: SEMTMA, 2021.

4.13 RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA
A Logística Reversa de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei no
12.305/2010, “é um instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada”.

Os resíduos com logística reversa obrigatória são constituídos por produtos
eletroeletrônicos; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio,
mercúrio e de luz mista); óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens) e os
agrotóxicos (seus resíduos e embalagens). Sendo que, de acordo com o Art. 33 da
Lei nº 12.305/2010, estabelece que “são obrigados a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de
manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores e comerciantes”. No
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entanto, para que o sistema de logística reversa seja efetivamente implantado tornase necessária a participação da Administração Municipal no que tange a divulgação
do sistema para os usuários e fiscalização da efetivação da prática da logística
reversa por parte dos comerciantes e fabricantes.

Com relação a logística reversa a seguir são apresentados os possíveis geradores
destes resíduos as ações existentes no município.

4.13.1 Óleos Lubrificantes

Os óleos lubrificantes usados são gerados por oficinas e postos de combustível. As
oficinas mecânicas e postos de combustível de Costa Rica, deverão possuir
contratos com empresas especializadas pela coleta e destinação do óleo lubrificante
usado e filtros de óleo. A relação dos estabelecimentos geradores destes resíduos
apresenta-se no Quadro 45.

Quadro 45: Relação de potenciais geradores de óleos lubrificantes usados em Costa Rica.
Postos combustíveis e oficinas mecânicas:
Auto posto ferrato 3247-1166
Auto posto avenida 3247-2360
Posto Petrobras 3247-1281
Auto Posto morada do sol 3247-1156
Auto posto Baus
Mecanica central 3247-1593
Oficina TJ 3247-2352
Carlinhos auto center 3247-1645
Aj manutenção elétrica mecânica e ar cond 99834-9644
Auto peças oliveira 3247-1003
Ricarros
Guaruja moto peças 3247-1509
Mecanica central 99679-1524
Oficina e auto so tratores 3247-2077
Oficina martelinho de ouro 98180-7590
Japones bombas injetoras 3247-5757
Oficina Mecânica garagem 87 98165-4464
Posto de molas e borracharia nunes
M.M radiadores 3247-4290
Mecânica top
Auto peças são Francisco 3247-3362
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Postos combustíveis e oficinas mecânicas:
Mecanica pé de serra 99949-7892
Hidropoços bonafé 99964-1240
Fonte: SEMTMA, 2021.

4.13.2 Embalagens de Agrotóxicos

Com relação às embalagens de agrotóxicos comercializadas no município de Costa
Rica, pode-se considerar que elas possuem um sistema de logística reversa
implantado, cabendo a IAGRO- Agencia Estadual de Defesa Sanitária Animal e
Vegetal por meio das atividades do Núcleo de Controle e Fiscalização de
Agrotóxicos – NCFA, vinculado à Divisão Defesa Sanitária Vegetal, DDSV,
subordinada à Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal, GIDSV, é que são
desenvolvidas as atividades de controle e fiscalização de agrotóxicos e afins, o qual
inclui a destinação final das embalagens e resíduos de agrotóxicos. As ações são
realizadas permanentemente visando identificar descumprimentos das normas
legais ou risco de problemas fitossanitários associados às atividades.

A orientação é que os usuários de agrotóxicos efetuam a devolução das embalagens
vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de
acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, e legislação em vigor.

No município de Costa Rica os estabelecimentos que comercializam agrotóxicos
apresentam-se no Quadro 46.
Quadro 46: Relação do comércio de agrotóxicos.
Comércio de produtos agrotóxicos:
Carvalho agropecuária 3247-1085
Vetmano 3247-1133
Procampo 3247-2495
Agro Crops representações 99988-4924
Saga agrícola 3247-2365
Carrijo nutrição animal 99964-2659
Agropecuária scorpion
Agropecuária atalaia
Fonte: SEMTMA, 2021.
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4.13.3 Pilhas, Baterias, Lâmpadas e Eletroeletrônico

A Administração Municipal de Costa Rica não possui programa permanente de
recolhimento de pilhas, baterias, lâmpadas e eletroeletrônicos.

Não existe no município relação de estabelecimentos geradores que devam
implantar a logística reversa destes resíduos. Infelizmente, ainda, percebe-se muitos
destes resíduos encaminhados juntamente com os resíduos domiciliares, sendo
coletados pela coleta convencional.

4.13.4 Medicamentos Vencidos

Apesar de não ser um resíduo especifico tratado na logística reversa obrigatória, os
medicamentos vencidos e/ou não utilizados devem ter destino adequado, devendo
ser entregues nas farmácias que os comercializaram, para que a mesma efetue a
logística reversa dos mesmos. A relação de farmácias instaladas em Costa Rica
apresenta-se no Quadro 47.
Quadro 47: Relação de farmácias instaladas no município.
Farmácias
Nome/Contato
Big Fort 3247-1320 Santos e Santos medicamentos
Drogaria ultra popular 3247-2231
Drogaria Anderson Dias Ferreira farma popular 3247- 2328 / Genérico farma
Drogaria Alves 3247-1532
MS farma drogaria 3247-5050
DRogalucia 3247-1202 Rede multidrogas 3247-1202
Farmacia drogamed 3247-1919
Drogaria viva mais 3247-5508
Farmácia do Zé Carlos 3247-1206
Total farma – saúde popular 3247-5990
Droga super 3247-3570
Farmácia econômica / sem numero
Drogavida rede minas 3247-4040
Naturalis 3247-6494
Drogavida rede minas popular 3247-1010
Fonte: SEMTMA, 2021.
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4.14 ECOPONTO PARA RECEBIMENTO DE PNEUS E ÓLEOS

O município de Costa Rica possui um Ecoponto (LIO 009/2019) para recebimento e
armazenamento temporário de pneus inservíveis e óleo vegetal usado, localizado
em local de fácil acesso a população, na Avenida Sebastiao Paes Ananias, nº 545,
Parque Industrial III, Figura 103.

123

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS
Figura 103: Localização do Ecoponto Municipal.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

124

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS

A Prefeitura realiza a coleta dos pneus inservíveis nas borracharias e lojas
revendedoras de pneus, através de empresa terceirizada e os encaminham para o
Ecoponto. O Ecoponto fica instalado em um terreno 5.400 m2 e galpão de 1.262 m2.
Para o armazenamento do óleo usado é utilizado tanque de armazenamento de
15.000 L.

Para o destino a ser dado aos pneus inservíveis a Administração Municipal possui
convênio com a RECICLANIP que se responsabiliza pela coleta dos pneus,
respeitando carga mínima de 200 pneus de passeio e 300 pneus de carga. Assim, a
periodicidade da coleta depende da geração destes resíduos no município.

Nas imagens a seguir pode-se observar vista externa e interna do galpão para
armazenamento dos pneus e na Figura 106 o tanque de armazenamento do óleo
comestível usado.
Figura 104: Vista externa do Ecoponto.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
Figura 105: Vista externa e interna, do galpão de armazenamento de pneus inservíveis.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.
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Figura 106: Tanque de armazenamento de óleo usado.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

Com relação ao óleo armazenado no tanque, ainda não foi dado destinação a ele,
devendo ser apresentado em etapa futura do presente planejamento projeto
especifico, como por exemplo ser reutilizado para fabricação de sabão.

4.15 LIXÃO DESATIVADO

O município de Costa Rica possui um antigo lixão desativado próximo a R. Amora
com R. Dourado e R. Mário Alves de Amorim, localização apresentada no
mapeamento da Figura 107. Observa-se que atualmente a área do entorno
encontra-se bastante urbanizada.

Esta área também foi utilizada para a destinação final dos resíduos da construção
civil, pois funcionou também por muito tempo como área de retirada de terra,
formando uma grande depressão, a disponibilização final neste local vem aos
poucos nivelando a topografia da área degradada.
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Figura 107: Localização do Lixão Desativado.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

127

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS

O local encontra-se com identificação e cercado e a vegetação já tomou conta da
área, não sendo possivel observar residuos dispostos no local.
Figura 108: Imagens da área do antigo lixão desativado.

Fonte: Arquivo técnico AMPLA, junho/2021.

4.16 ESTRUTURA FINANCEIRA
4.16.1 Despesas Operacionais – Resíduos Sólidos Domiciliares

As despesas relativas à coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos
domiciliares são referentes ao contrato de terceirização dos serviços prestados o
qual estabelece os valores praticados no ano de 2020 e 2021, apresentados a
seguir:
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Quadro 48:
Despesas
comPARA
o Aterro
Sanitário
VALOR
TOTAL REPASSADO
A COOPERCORI
EM 2020. em 2020.
FORNECEDOR

Nº DA NOTA

DESCRIÇÃO

VALOR

COOPERATIVA DE TRAB. E COM. DE MAT. RECIC.
MUN. COSTA RICA - COOPERCORI

87/82/77/76/75
74/73/72/71/77/6
7/65

Repasse mensal para triagem dos resíduos
produzidos pelo municipio.

R$ 348.622,66

300

Atrativo para controle biologico de moscas

R$ 1.621,00

AGROCHEROBIM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
EIRELI
LUCIMAR RUCASQUE PEREIRA BOCALON
CLAUDIOMAR BOCALON
CASTANHO TRANSPORTES LTDA - ME
BEATRIZ FELICIO LEMOS LTDA
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
FERNANDO FERRAZ FILHO'
WHITEBIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
WHITEBIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
AILTON BARBOSA DE JESUS
NATHAN MARINHO DE REZENDE CATER EIRELI ME
OUTROS CUSTOS

22.901
404.736
168
1
124.836
31
22
256
756
37
30.916
3543

Material para cerca ao redor de represa
R$ 1.086,50
Material para cerca ao redor de represa
R$ 1.245,40
Frete de cacos de vidro p/ o estado de São Paulo R$ 6.500,00
Frete de cacos de vidro p/ o estado de São Paulo R$ 6.500,00
Material para cerca ao redor de represa
R$ 500,00
Manutenção elétrica
R$ 7.850,00
Atrativo para controle biologico de moscas
R$ 1.920,00
Material para manutenção em pá carregadeira
R$ 2.438,60
Material para manutenção em pá carregadeira
R$ 3.254,79
Atrativo para controle biologico de moscas
R$ 2.270,00
Óleo para mauntenção em prensa hidraulica
R$ 2.520,00
Manutenção em balança
R$ 3.400,00
Pequenas manutenções
R$ 25.000,00
VALOR TOTAL R$ 414.728,95

FUNCIONÁRIOS
R$ 12.522,00
R$ 5.739,00
TOTAL R$ 18.261,00
VALOR TOTAL GERAL R$ 432.989,95

SERV GERAIS
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

DIVINO DIAS RODRIGUES
HUDSON SILVA SOARES

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
Quadro 49: Despesas com Coleta Domiciliar.
Mês/Ano

Total

Número Nota Fiscal

jan/20

R$ 103.843,92

1282

fev/20

R$

94.889,37

1393

R$

76.341,76

1431

R$

29.085,91

1442

abr/20

R$

98.927,97

1540

mai/20

R$

94.417,71

1594

jun/20

R$ 109.081,65

1658

jul/20

R$ 103.544,87

1727

ago/20

R$ 105.200,97

1793

set/20

R$

95.815,30

1872

out/20

R$ 108.329,45

1951

nov/20

R$ 105.121,57

2021

dez/20

R$ 107.970,93

2107

jan/21

R$ 106.788,97

2245

fev/21

R$ 110.582,43

2266

mar/21

R$

94.473,19

2410

abr/21

R$ 110.792,19

2440

mar/20

mai/21
R$ 107.989,18
2584
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Nos valores acima inclui-se a coleta convencional da área urbana, a coleta seletiva e
a coleta nos distritos.

4.16.2 Cobrança e Arrecadação

Em Costa Rica não ocorre a cobrança pelo manejo dos resíduos domiciliares,
conforme prevê a Lei nº 11.445/2007 na qual estabelece em seu Art. 29.

Art.29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a
sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de
remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando
necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou
subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos
administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos
seguintes serviços:
(Redação pela Lei nº 14.026, de
2020)
...
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma
de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime
de prestação do serviço ou das suas atividades;

Desta forma, apesar de haver prerrogativas legais para a implantação de
instrumentos de cobrança, o município de Costa Rica integra grande parte dos
municípios do estado do MS que não possuem cobrança específica, representando
60% dos municípios sul mato-grossense sem remuneração específica para os
serviços de limpeza pública (PERS, 2020).

Com relação a forma de cobrança, a principal forma observada nos municípios sulmato-grossenses é por meio de taxa vinculada ao Imposto Territorial Predial Urbano
(IPTU), representando 78,13% do total de municípios com taxa de resíduos sólidos.

4.17 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Quadro 50, a análise comparativa da síntese do diagnóstico do PMGIRS de 2015
e situação apresentada na presente revisão do PMGIRS, em 2021.
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Quadro 50: Análise comparativa da situação apresentada no PMGIRS em 2015 e em 2021.
Síntese do Diagnostico
Tipos de Resíduos

Resíduo Sólido
Domiciliar e
Comercial

Situação em 2015

Situação ATUAL em 2021

Recipientes não adequados para
acondicionamento dos resíduos (latas,
tambores e bombonas);

Implantação de Lixeiras
padronizadas em determinadas
áreas do município.

A população dispõe os resíduos para
coleta em horários e dias que não tem
coleta em sua via pública;

Ainda falta disciplina quanto à
disposição dos resíduos para a
coleta. Bem como a empresa
contratada não cumpre fielmente os
horários.

Ajustes no programa de coleta seletiva
e não tem abrangência de 100% da
zona urbana;

Apesar de ocorrer com falhas
operacionais a coleta seletiva é
disponível para 100% da zona rural e
distritos.

Disponibilização de Ecoponto com
Não existe programa de coleta de óleos
local adequado para recebimento de
comestíveis;
Óleos comestíveis
Posto de combustível e oficinas
mecânicas dando destinação
inadequada aos filtros de óleo
lubrificante;

Cobrado destino correto dos
resíduos das oficinas e postos de
combustíveis

Novo Aterro Sanitário necessitará de
aquisição de veículos e equipamentos
para operação;

Adquiridos veículos e maquinários
em 2020 através do Programa
Federal Lixão Zero.

Quantidade de funcionários
insuficientes para atender a demanda;
Munícipes que não colaboram para
manter a cidade limpa;

Resíduos da
Limpeza Urbana

Resíduo de Serviço
de Saúde

Vários passeios públicos com
problemas para acessibilidade de
pedestre, ante a falta de capinação e
coleta de galhadas;

Os serviços são executados em toda
a área do município, em sistema de
rodizio, sendo considerado
adequado.

Funcionários da empresa de
jardinagem não utilizam EPIs, e
dispositivos de proteção contra
arremesso de pedras e fagulhas pela
roçadeira costal;

Atualmente são utilizados EPIs e
sistemas de proteção.

O município não executa a trituração
das galhadas.

Situação se mantem similar ao
identificado em 2015.

O local de acondicionamento
temporário nas unidades de saúde
pública não atende as recomendações
da ANVISA;

Situação se mantem similar ao
identificado em 2015.
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Síntese do Diagnostico
Tipos de Resíduos

Resíduo da
Construção Civil

Resíduos
Industriais

Resíduo Sólido Da
Zona Rural

Resíduos
Pneumáticos

Situação em 2015

Situação ATUAL em 2021

Grande quantidade Bombonas de
resíduos e expostos fora da sala de
depósito temporário no Hospital;

Situação se mantem similar ao
identificado em 2015.

As Unidades de Saúde Privados não
elaboram seus Planos de
Gerenciamento do Gerador (Resolução
ANVISA 306/2004 e 358/2005 e Lei nº
12.305/2010);

A Vigilância Sanitária cobra dos
estabelecimentos a elaboração dos
PGRS.

Não é executada triagem,
processamento e reaproveitamento dos
resíduos;

É realizada uma triagem na área da
Unidade de Processamento de
Resíduos

Não existe a exigibilidade do Plano de
Gerenciamento do Gerador (Resolução
CONAMA nº 307/2002);

Situação se mantem similar ao
identificado em 2015.

O município não exige das Indústrias o
Plano de Gerenciamento dos Resíduos
por elas gerados.

É cobrado das indústrias do PGRS
como parte integrante do processo
de licenciamento ambiental.

Queima de resíduos nas propriedades
rurais;

São disponibilizadas caçambas para
armazenamento dos resíduos na
área rural. Nesta área á realizada a
coleta seletiva

Não existe programa de coleta seletiva
na zona rural;

Município instalou um Ecoponto para
A disposição temporária dos resíduos é armazenamento temporário destes
feita ao ar livre na UPL
resíduos. Possui convenio com a
reciclanip para a coleta.

Resíduos Sólidos
Perigosos e
Eletrônicos

Não existe campanha ou locais de
entrega voluntária;

Situação se mantem similar ao
identificado em 2015.

Educação
Ambiental

Falta explorar e aplicar mais as
ferramentas de educação ambiental.

Situação se mantem similar ao
identificado em 2015.

Analise Financeira
Sobre a Gestão Dos
Resíduos Sólidos
no Município

O município não cobra da população
pelos serviços prestados na limpeza
urbana;

Situação se mantem similar ao
identificado em 2015.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, a partir de informações do PMGIRS 2015.
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5 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

A partir do diagnóstico do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
formulou-se o prognostico técnico para os próximos 20 anos do município de Costa
Rica, MS. São apresentados os cenários relativos à reciclagem e gestão integrada
dos resíduos sólidos, definidas as diretrizes, os objetivos e as metas a serem
cumpridas no período de planejamento.

5.1

ANÁLISE DOS CENÁRIOS FUTUROS RELATIVOS AOS RESÍDUOS

SÓLIDOS

A construção dos cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento
e a tomada de decisões apropriadas para o manejo dos resíduos sólidos de forma
diferenciada no município, foco do presente Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.

Estas decisões tornam-se mais complexas devido aos diferentes ambientes
institucionais, sociais, ambientais e legais que se inter-relacionam. É importante
também ressaltar que a construção dos cenários permite a integração das ações
que atendem às questões financeiras, ambientais, sociais e tecnológicas,
possibilitando a percepção da evolução do presente para o futuro.

A construção de cenários aqui apresentados fundamentou-se nas estratégias do
documento “Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários Globais e
Regionais”, elaborado por Sérgio C. Buarque, em 2003, para o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), órgão vinculado ao Ministério de Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Assim, para o presente estudo foram definidos como “Cenário Ideal” e “Cenário
Desejado ou Normativo”, os quais são detalhados no Quadro 51, a seguir.
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Quadro 51: Análise dos Cenários.
Análise dos Cenários Futuros
Cenários

Considerações

Cenário aplicado aos Resíduos Sólidos

Cenário Ideal

A geração per capita de resíduos domiciliares irá se
manter constante ao longo do período de
planejamento
(20
anos);
A geração de resíduos domiciliares continuará a
Este cenário representa o futuro
crescer no município, tendo em vista o crescimento
ideal, sem prazos, sem restrições
populacional;
tecnológicas ou de cooperação,
Ocorrerá
100%
de
desvio
dos
materiais
além de não haver limitações de
potencialmente recicláveis (secos e orgânicos) do
recursos materiais, tecnológicos e
aterro sanitário em função do atendimento de 100%
financeiros.
do município de Costa Rica com a coleta seletiva e
participação da população ao programa, sendo
encaminhado para o aterro sanitário somente a
parcela de rejeito.

Cenário
Desejado ou
Normativo

A partir das tendências de
desenvolvimento do passado
recente, considera-se para o
futuro de Costa Rica que os
principais vetores estratégicos
estão associados à mobilização e
à participação da população no
Programa Costa Rica Coleta
Seletiva. Nesse cenário ter-se-á
uma compatibilização da
disponibilidade de recursos
tecnológicos e financeiros para
atendimento de uma situação real,
certamente melhor que o cenário
tendencial, porém não tão
agressiva quanto o cenário de
universalização.

A geração per capita de resíduos domiciliares irá se
manter constante ao longo do período de
planejamento (20 anos);
A geração de resíduos domiciliares continuará a
crescer no município, tendo em vista o crescimento
populacional;
Haverá atendimento pleno da coleta seletiva até o fim
do horizonte de planejamento, fazendo-se o desvio
dos resíduos recicláveis secos e orgânicos de forma
progressiva.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

5.2

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

As Diretrizes e Estratégias estabelecidas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos de Costa Rica têm como objetivos:
• O fortalecimento das polícias públicas conforme o previsto na Lei nº
12.305/2010, tais como a implementação da coleta seletiva e da logística
reversa;
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• O incremento dos percentuais de destinação, tratamento dos resíduos sólidos
e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
• A inserção social dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
• A melhoria da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos como um
todo;
• O fortalecimento do setor de resíduos sólidos por si e as interfaces com os
demais setores da economia;
• O atendimento aos prazos legais.

Buscou-se compatibilizar as Diretrizes e Estratégias definidas no PMGIRS, estando
apresentadas a seguir no Quadro 52.
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Quadro 52: Diretrizes e Estratégias do PCSG.
Diretrizes

Estratégias
Promover ações visando a mudança no setor varejista quanto à inserção de
práticas de sustentabilidade
Consolidar a Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P

Redução da

Desenvolver programas de conscientização no uso de materiais e recursos

Geração de

dentro dos órgãos governamentais

Resíduos Sólidos
Urbanos

Conceber e pôr em prática iniciativas de educação ambiental para o consumo
sustentável
Difundir a educação ambiental visando à segregação dos resíduos na fonte
geradora para facilitar a coleta seletiva
Incentivar a reutilização e reciclagem
Induzir a reciclagem
Implementar melhorias na segregação da parcela seca dos RSU

Promover a
redução
progressiva dos

Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais
provenientes da coleta seletiva
Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades de

resíduos recicláveis capacitação sobre a importância de uma adequada segregação na fonte
secos dispostos em geradora dos resíduos secos
aterros sanitários

Induzir e incentivar os grandes geradores para que sejam responsáveis em
destinar a parcela de resíduos secos à reciclagem
Promover ações de educação ambiental formal e não formal especificamente
aplicadas à temática da reciclagem
Implantar a coleta seletiva com a participação de cooperativas e outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
Fomentar as cooperativas e associações de catadores, priorizando a
mobilização para a inclusão de catadores informais
Fortalecer iniciativas de integração e articulação de políticas e ações dos

Inclusão de
Catadores de
Materiais
Reutilizáveis e
Recicláveis

poderes públicos direcionadas aos catadores
Prestar assistência técnica permanente e apoio financeiro à realização de
projetos, instalação e operação da unidade de triagem
Incentivar ações de capacitação técnica e gerencial permanente e continuada
dos catadores e dos membros das cooperativas e associações
Desenvolver ações de educação ambiental especificamente aplicadas às
temáticas da separação na fonte geradora, coleta seletiva, atuação das
associações, cooperativas e redes de cooperativas de catadores junto à
população
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Diretrizes

Estratégias
Induzir o encaminhamento prioritário dos resíduos recicláveis secos para
cooperativas e/ou associações de catadores de materiais recicláveis e
reutilizáveis
Envolver o setor empresarial e consumidores no processo de segregação,
triagem para a destinação às associações e cooperativas de catadores por meio
da coleta seletiva
Induzir e fomentar a compostagem
Implementar melhorias na segregação da parcela úmida dos RSU
Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais
provenientes de capinação e poda de árvores, integrando ao processo de
compostagem

Promover a
redução
progressiva dos
resíduos úmidos
dispostos em
aterros sanitários

Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades de
capacitação sobre a importância de uma adequada segregação na fonte
geradora e tratamento por compostagem domiciliar
Incentivar a compostagem domiciliar no quintal como destino do resíduo
orgânico, quando de baixo volume gerado.
Induzir e incentivar os grandes geradores para que sejam responsáveis em
destinar áreas específicas nos seus estabelecimentos para a prática da
compostagem.
Promover ações de educação ambiental formal e não formal especificamente
aplicadas à temática da compostagem.
Induzir, incentivar e fiscalizar os geradores específicos para que sejam
responsáveis em destinar adequadamente os RCC com base em planos de

Promover ou
incentivar o
gerenciamento de
Resíduos da
Construção Civil –
RCC conforme

gerenciamento e procedimentos de licenciamento ambiental ou outros, no que
couber.
Incentivar a destinação adequada de RCC de pequenos geradores através dos
Ecopontos municipais e usinas de reciclagem.
Promover ações de educação ambiental para RCC evitando-se que eles sejam
destinados a locais indevidos como terrenos, vias, cursos de água, APP, etc.

legislação e

As obras públicas devem prever o gerenciamento adequado de RCC conforme

potencializando

legislação vigente, na fase de elaboração dos projetos e contratação das

reciclagem ou

executoras, no que couber, preferencialmente definindo meios de não geração,

reutilização.

redução, reutilização ou reciclagem dos materiais gerados. A não geração ou
redução ou reutilização deve contemplar, por exemplo, o uso de materiais ou
modos construtivos para tal.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021. Adaptado de PLANARES (2012).
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5.3

METAS NACIONAIS

A partir da Lei nº 12.305/2010 a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos o cenário do manejo dos resíduos sólidos municipais deverá se adequar
através de planejamento específico que vise aumentar os índices de reciclagem
atuais, objetivando o atendimento as metas nacionais que preveem a diminuição da
quantidade de resíduos sólidos encaminhados para aterro sanitário, tanto dos
resíduos secos quanto dos resíduos orgânicos.

O Quadro 53 e o Quadro 54, apresentam os percentuais de desvio indicados no
PLANARES (MMA, 2020) ao longo dos anos, até 2040. O Ano de 2020 previu, por
exemplo, para a Região Centro-oeste, o desvio dos aterros sanitários de 1,9% dos
resíduos secos e 0% dos resíduos úmidos gerados, considerando a média da
composição gravimétrica nacional. Para o horizonte final (2040), para a mesma
região o desvio de secos é da ordem de 14,70% e o de úmidos de 9,60%.

REGIÃO/ANO

2020

Quadro 53: Desvio de Resíduos Secos.
2024
2028
2032

2036

2040

Norte

1,20%

3,20%

5,20%

7,20%

9,20%

11,20%

Nordeste

1,60%

3,60%

5,60%

7,60%

9,60%

11,50%

Centro-Oeste

1,90%

4,50%

7%

9,60%

12,10%

14,70%

Sudeste

1,90%

6,60%

11,40%

16,20%

21%

25,80%

Sul

4,70%

9,50%

14,30%

19,10%

23,90%

28,70%

Brasil

2,20%

5,70%

9,20%

12,80%

16,40%

20%

2036

2040

Fonte: PLANARES (MMA, 2020).

REGIÃO/ANO

Quadro 54: Desvio de Resíduos Úmidos.
2020
2024
2028
2032

Norte

0%

1,50%

3,00%

4,50%

6,00%

7,50%

Nordeste

0%

1,50%

3,00%

4,50%

6,00%

7,50%

Centro-Oeste

0%

1,90%

3,90%

5,80%

7,70%

9,60%

Sudeste

0%

3,60%

7,20%

10,80%

14,40%

18,10%

Sul

0%

3,60%

7,20%

10,80%

14,40%

18,10%

Brasil

0%

2,70%

5,40%

8,10%

10,80%

13,50%

Fonte: PLANARES (MMA, 2020).
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Segundo o que foi apresentado na fase de diagnóstico, o município de Costa Rica
desvia em torno de 3,16% de resíduos secos do total de resíduos domiciliares
gerados. Considerando a gravimetria, ou seja, o percentual de resíduos secos
gerados no município (33% de resíduos secos do total coletado), tem-se que são
desviados do aterro sanitário em Costa Rica 9% do total de resíduo seco gerado.
Assim, o município já atingiu a meta proposta para o longo prazo para a região
centro oeste. Assim, para o cenário normativo serão considerado os índices mais
audaciosos, apresentados para a região sul do Brasil.

Quanto aos resíduos úmidos (orgânicos) nenhum desvio foi possível de ser
mensurado, uma vez que se encontra em fase piloto o projeto de compostagem
junto a Unidade de Tratamento de Resíduos.

Sendo assim, atualmente o município de Costa Rica estaria atendendo às metas de
desvio de secos e úmidos estabelecidas no PLANARES (MMA, 2020).

Outra meta que o PLANARES (MMA, 2020) traz é com relação ao contrato
formalizado de prestação de serviços de manejo de materiais recicláveis por
cooperativas e associações de catadores, conforme pode ser observado no Quadro
55.
Quadro 55: Percentual dos Municípios com Presença de Catadores com Contrato Formalizado.
REGIÃO/ANO
2020
2024
2028
2032
2036
2040
Norte

3,00%

21,40%

40%

58,20%

76,60%

95,00%

Nordeste

2,40%

20,90%

39,40%

58,00%

76,50%

95,00%

Centro-Oeste

9,90%

26,90%

43,90%

60,90%

78,00%

95,00%

Sudeste

11,70%

28,40%

45,00%

61,70%

78,30%

95,00%

Sul

4,40%

22,60%

40,70%

58,80%

76,90%

95,00%

Brasil

7,90%

24,50%

42,10%

60%

77,40%

95,00%

Fonte: PLANARES (MMA, 2020).

Segundo o PLANARES (MMA, 2020) até 2040, 95% dos municípios que utilizam
serviços de catadores e cooperativas deverão formalizar contrato com cooperativas
e associações de catadores para prestação de serviço de manejo de materiais
recicláveis.
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No município de Costa Rica, conforme já apresentado, a cooperativa de catadores
atua na operação do aterro sanitário, com destaque a etapa de triagem dos resíduos
sólidos, tanto da coleta convencional quanto da coleta seletiva. No entanto a coleta
seletiva ainda é realizada por empresa terceirizada, devendo ocorrer também
através de Cooperativas de Catadores, cabendo à Administração Municipal definir
os objetos de contratação das cooperativas, no âmbito do manejo dos materiais
recicláveis.

Ainda com relação às metas apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente na
versão de 2020 do PLANARES, destaca-se a necessidade de sustentabilidade
econômico-financeira do manejo de resíduos pelo município. Para isso, tem-se a
evolução proposta do percentual dos municípios que cobram pelos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos por instrumento de
remuneração específica, apresentada no Quadro 56.
Quadro 56: Percentual dos Municípios que Cobram pelos Serviços de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.
REGIÃO/ANO
2020
2024
2028
2032
2036
2040
Norte

10,70%

18,70%

32,70%

47,90%

70,20%

100%

Nordeste

4,10%

8,50%

17,60%

31,90%

57,80%

100%

Centro-Oeste

16,50%

26%

40,90%

55,60%

75,60%

100%

Sudeste

36,50%

53,40%

78,20%

84,70%

91,70%

100%

Sul

69%

77,70%

87,40%

92,80%

98,50%

100%

Brasil

29,20%

39%

53,90%

64%

79,10%

100%

Fonte: PLANARES (MMA, 2020).

A cobrança pelos serviços de manejo de resíduos é fundamental para alcançar a
sustentabilidade econômico-financeira do sistema, sendo assim, a Administração
Municipal deverá através de seus instrumentos específicos, definir e regulamentar
os dispositivos de cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos urbanos.
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5.4

OBJETIVOS E METAS MUNICIPAIS

Os objetivos e as metas foram definidos considerando-se as informações da fase de
diagnóstico do município de Costa Rica bem como em função do cenário pretendido
no período de planejamento como sendo minimante o Cenário Normativo,
vislumbrando o Cenário Ideal.

É importante ainda destacar que o município de Costa Rica já possui um Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS (2015) elaborado
como forma de atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei
nº 12.305/2010, porém o mesmo não traz metas de desvio de resíduos secos e
orgânicos. Sendo assim, o presente PMGIRS apresentará as metas de desvio de
acordo com as apresentadas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2020)
para a região Centro-Oeste referente aos resíduos úmidos e Região Sul para os
resíduos secos, considerando metas mais factíveis com a realidade local.

As metas compreendem o período de planejamento de 20 anos, sendo considerado
como Ano 1 o Ano de 2022, indo até o Ano 20 (2043) como final de plano. As metas,
os programas, os projetos e as ações foram estabelecidos considerando os
seguintes prazos estabelecidos abaixo.
• Curto prazo: Ano 1 ao Ano 5;
• Médio prazo: Ano 6 ao Ano 10;
• Longo prazo: a partir do 11º (décimo primeiro ano) ano até o fim de horizonte
de planejamento (Ano 20).

A definição das metas para Costa Rica considerou cenário atual, onde as práticas,
ações e programas em desenvolvimento não poderiam ser descartados e sua
manutenção, ampliação e melhoria devem corroborar para o atendimento das metas
propostas neste para este planejamento.
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As metas a seguir apresentadas terão resultados mensuráveis que contribuirão para
que os objetivos sejam alcançados, sendo propostas de forma gradual e
mensuradas através de indicadores de acompanhamento e controle.

5.4.1 Universalização da Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares

Deverá ser garantida a universalização dos serviços de coleta dos resíduos sólidos
domiciliares, através da manutenção modelo porta-a-porta da coleta convencional e
seletiva e implantação do modelo de coleta voluntária, através da disponibilização,
por parte da Administração Municipal, de Pontos de Entrega Voluntaria - PEV’s para
os materiais recicláveis, conforme demonstrado no Quadro 57.
Quadro 57: Objetivo e Meta da Universalização da coleta domiciliar.
Objetivo
Garantir que toda a população seja atendida com o serviço de coleta domiciliar (convencional e
seletiva), seja na modalidade porta-a-porta e/ou através de Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s.
Prazo

Meta

Indicador

Medida do Indicador

Imediato
até Longo
Prazo

Garantir Atendimento
de 100% da
População com os
serviços de coleta de
resíduos sólidos
domiciliares

Indicador de cobertura da
coleta domiciliar.

Relação entre o número de
imóveis atendidos e o número
total de imóveis na área atendida,
em porcentagem;

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Para a coleta na modalidade PEV deverá ser considerado a disponibilidade de ao
menos 01 Unidade nas localidades do Lage, da Capela e Baús. Para a área urbana
serão consideradas a implantação das unidades em áreas públicas e de fácil acesso
à população. Maiores detalhes será apresentado nos Programas, Projetos e Ações.

5.4.2 Manutenção da Geração Per Capita dos Resíduos Domiciliares

Considerando-se que são objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
através da Lei nº 12.305/2010, Art. 7°, a redução da geração de resíduos e o
estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços; então, é necessário e primordial que, mesmo havendo tendência ao
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aumento da geração per capita ao longo dos anos, busquem-se medidas e
programas que visem à conscientização e a efetiva redução dessa geração no
município.

Nos anos de 2020 e 2021 a geração per capita dos resíduos domiciliares de Costa
Rica se manteve em 0,71 kg/hab.dia, conforme já apresentado na etapa de
diagnóstico, deste modo será admitida a manutenção desta geração per capita atual.
Quadro 58: Objetivo e Meta da Geração Per Capita de Resíduos Domiciliares.
Objetivo
Incentivar os princípios de não geração, redução, reutilização, reciclagem dos resíduos domiciliares
através da manutenção da geração per capita de resíduos urbanos.
Prazo

Meta

Indicador

Medida do Indicador

Imediato
até Longo
Prazo

Garantir geração de
resíduos domiciliares
máxima admitida de
0,71 kg/hab.dia

Indicador da geração per
capita de resíduos
domiciliares

Relação entre a quantidade geral
coletada de resíduos domiciliares e
o número total de habitantes por
dia, em porcentagem;

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

A geração per capita deverá ser mensurada mensalmente para acompanhamento
das metas estipuladas, através dos dados diários da quantidade de resíduos
domiciliares coletados.

5.4.3 Redução dos Resíduos Recicláveis Secos enviados para Aterro
Sanitário

A meta de reciclagem dos resíduos recicláveis secos está baseada nas metas
nacionais apresentadas no PLANARES (2020) para a região Sul. Será mensurada
através do desvio da quantidade destes resíduos do aterro sanitário, sendo medida
pelo Indicador de Redução dos Resíduos Secos encaminhados para aterro sanitário
– IRRS (Quadro 59), devendo ser acompanhada mensalmente.
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Quadro 59: Objetivo e Meta de redução dos resíduos secos enviados para aterro sanitário.
Objetivo
Diminuir a quantidade de resíduos recicláveis secos enviados para aterro sanitário, através do da
triagem e comercialização dos resíduos recicláveis secos.
Prazo

Ano*

Meta (%) Cenário
Normativo

Meta (%)
Cenário Ideal

Ano 1

Mínimo 9%

Mínimo 50%

Ano 3

Mínimo 11%

Mínimo 60%

Ano 7

Mínimo 14,3%

Mínimo 70%

Ano 11

Mínimo 19,1%

Mínimo 80%

Ano 15

Mínimo 23,9%

Mínimo 90%

Ano 19

Mínimo 28,7 %

100%

Indicador

Medida do IRRS

Indicador de
Redução dos
Resíduos Secos
encaminhados
para aterro
sanitário (IRRS)

Relação da quantidade
de Resíduos Secos
enviados para
reciclagem pela
quantidade total
resíduo seco gerado
(gravimetria), em
percentual.

Curto

Médio

Longo

*Ano 1=2022.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Salienta-se ainda a necessidade de elaboração de estudos gravimétricos ao longo
do horizonte de planejamento, com o intuito de verificação do comportamento
qualitativo da geração de resíduos domiciliares no município para confirmação e/ou
readequação das metas estimuladas no presente Plano. Também quando da revisão
do PMGIRS esta meta deverá ser revista.

5.4.4 Redução dos Resíduos Orgânicos (Úmidos) enviados para Aterro
Sanitário

A meta de reciclagem dos resíduos orgânicos será mensurada através do desvio de
quantidade destes materiais para aterro sanitário, sendo medida pelo Indicador de
Reciclagem de Resíduo Orgânico – IRRO, devendo ser calculado anualmente,
conforme demonstrado no Quadro 60.
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Quadro 60: Objetivo e Meta de redução dos resíduos orgânicos enviados para o aterro
sanitário.
Objetivo
Diminuir a quantidade de resíduos orgânicos/úmidos enviados para aterro sanitário, através do
incentivo a reciclagem dos resíduos orgânicos.

Prazo

Ano

Meta (%)
Cenário
Normativo

Meta (%)
Cenário
ideal

Ano 1

Mínimo 1%

30%

Ano 3

Mínimo 1,9%

40%

Indicador

Medida do IRRO

Curto

Médio

Longo

Ano 7

Mínimo 3.9%

50%

Ano 11

Mínimo 5,8%

60%

Ano 15

Mínimo 7,7%

80%

Ano 19

Mínimo 9,6%

100%

Indicador de
Relação da quantidade
Redução dos
de Resíduos Orgânicos
Resíduos Orgânicos
enviados para reciclagem
(Úmidos)
pela quantidade total
encaminhados para
resíduo orgânico gerado,
aterro sanitário
em percentual.
(IRRO)

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

A redução do envio dos resíduos orgânicos (úmidos) para aterro sanitário poderá
ocorrer através da recuperação dos mesmos por meio da prática de compostagem,
ou outras técnicas de tratamento.

5.4.5 Sustentabilidade Econômica e Financeira mediante Taxa específica

Esta meta está intimamente relacionada à cobrança pela execução dos serviços
referentes ao manejo dos resíduos sólidos com taxa especifica que remunere os
custos operacionais e de investimento para execução dos serviços.

Esta meta municipal está relacionada à estabelecida no Plano Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) que apresenta como meta a cobrança por serviços de RSU, sem
vinculação ao IPTU, uma vez que esta forma de cobrança apresenta altos índices de
inadimplência.

Deverá ser calculado conforme apresentado no Quadro 61.
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Quadro 61: Objetivo e Meta para Sustentabilidade Econômica e Financeira.
Objetivo
Assegurar a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos urbanos, conforme Lei nº 11.445/2007, através da remuneração pela cobrança
destes serviços, por meio de taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o
regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
Prazo

Curto

Ano

1

Meta

Medida

Implantar a cobrança

Cobrança através de Taxa

pelos serviços de

específica que remunere os

limpeza urbana

serviços

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

5.5

PROJEÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Para o presente planejamento realizou-se a projeção da geração de resíduos
domiciliares ao longo dos próximos 20 anos.

A projeção dos resíduos dos serviços complementares como varrição, limpeza de
feiras e mercados, roçada, capina, poda e raspagem, coleta de entulhos e RCC não
poderão ser realizadas pontualmente tendo em vista a falta de informações
primárias por tipo de serviços.
As projeções de resíduos sólidos domiciliares consideram a evolução populacional
do município de Costa Rica e a geração per capita de resíduos sólidos domiciliares.
Considerando que a geração per capita identificada na etapa de Diagnóstico e fixada
como meta.

Para as projeções da quantidade de resíduos secos e orgânicos gerados utilizou-se
os dados do estudo gravimétrico realizado para o presente planejamento e
apresentado na etapa de Diagnóstico, sendo 33% resíduos secos, 34% resíduos
orgânicos e 33% rejeito. A partir da estimativa de geração de resíduos secos, aplicase a meta de reciclagem e obtém-se a quantidade que deverá ser desviada do aterro
sanitário sendo apresentada para os cenários normativo e ideal.
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No Quadro 62 apresenta-se a projeção e estimativa dos resíduos secos, orgânicos e
rejeitos e no Quadro 63 apresenta-se as metas de reciclagem e quantidade a ser
desviada de resíduos do aterro sanitário.

Quadro 62: Projeção Total de resíduos domiciliares.
Qtidade
Estimativa Estimativa da
Estimativa da
População Geração Per Gerada de da Geração Geração de
Ano/ Período de
Geração de
Total
capita
Resíduos de Resíduos
Resíduos
Planejamento
Rejeito
(hab)
(kg/hab.dia) Domiciliares
Secos *
Orgânicos **
***(t/ano)
(t/ano)
(t/ano)
(t/ano)

2022

1

28.723

0,71

7.342

2.423

2.496

2.423

2023

2

29.707

0,71

7.593

2.506

2.582

2.506

2024

3

30.734

0,71

7.856

2.592

2.671

2.592

2025

4

31.805

0,71

8.129

2.683

2.764

2.683

2026

5

32.922

0,71

8.415

2.777

2.861

2.777

2027

6

34.085

0,71

8.712

2.875

2.962

2.875

2028

7

35.298

0,71

9.022

2.977

3.068

2.977

2029

8

34.905

0,71

8.922

2.944

3.033

2.944

2030

9

36.269

0,71

9.270

3.059

3.152

3.059

2031

10

39.249

0,71

10.032

3.311

3.411

3.311

2032

11

40.677

0,71

10.397

3.431

3.535

3.431

2033

12

42.163

0,71

10.777

3.556

3.664

3.556

2034

13

43.711

0,71

11.173

3.687

3.799

3.687

2035

14

45.322

0,71

11.584

3.823

3.939

3.823

2036

15

46.999

0,71

12.013

3.964

4.084

3.964

2037

16

48.744

0,71

12.459

4.111

4.236

4.111

2038

17

50.560

0,71

12.923

4.265

4.394

4.265

2039

18

52.449

0,71

13.406

4.424

4.558

4.424

2040

19

54.415

0,71

13.908

4.590

4.729

4.590

2041

20

56.460

0,71

14.431

4.762

4.907

4.762

Percentual da composição gravimétrica dos RSU de Costa Rica - MS: 33,% material reciclável
seco; 34 % resíduo orgânico e 33% outros (rejeitos).

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Quadro 63: Metas de Reciclagem e quantidade a ser desviada do aterro sanitário.

Ano/ Período de
Planejamento

Meta da
Meta da
Meta da
Quantidade
Quantidade
Redução da
Quantidade
Redução da
Qtidade
Redução da de resíduos
de resíduos
quantidade
de resíduos quantidade de
Geração Per Gerada de quantidade de
secos
secos
População
de resíduos
organicos
residuos
capita
Resíduos resíduos secos enviados
enviados
Total (hab)
organicos enviados para
secos
(kg/hab.dia) Domiciliares enviados para
para
para
enviados
compostage enviados para
(t/ano)
aterro sanitário reciclagem
reciclagem
para aterro
m (t/ano)
aterro
(%)
(t/ano)
(t/ano)
sanitário (%)
sanitário (%)
Dados Gerais

Cenário Normativo

Meta da
Redução da
quantidade
de resíduos
organicos
enviados
para aterro
sanitário (%)

Quantidade de
residuos
organicos
enviados para
compostagem
(t/ano)

Cenário Ideal

2022

1

28.723

0,71

7.342

9,0%

218,05

1%

24,96

50,0%

1.211,4

30,0%

2023

2

29.707

0,71

7.593

10,0%

250,57

1,5%

38,72

55,0%

1.378,1

35,0%

903,58

2024

3

30.734

0,71

7.856

11,0%

285,16

1,9%

50,75

60,0%

1.555,4

40,0%

1.068,36

2025

4

31.805

0,71

8.129

12,0%

321,92

2,5%

69,10

65,0%

1.743,7

45,0%

1.243,79

2026

5

32.922

0,71

8.415

13,0%

361,00

3%

85,83

70,0%

1.943,8

50,0%

1.430,53

2027

6

34.085

0,71

8.712

14,0%

402,50

3,9%

115,52

70,0%

2.012,5

50,0%

1.481,06

2028

7

35.298

0,71

9.022

14,3%

425,76

4%

122,70

75,0%

2.233,0

50,0%

1.533,77

2029

8

34.905

0,71

8.922

15,5%

456,35

5%

151,67

75,0%

2.208,1

55,0%

1.668,36

2030

9

36.269

0,71

9.270

16,5%

504,77

5,5%

173,36

80,0%

2.447,4

55,0%

1.733,56

2031

10

39.249

0,71

10.032

17,5%

579,35

5,5%

187,60

80,0%

2.648,5

60,0%

2.046,54

2032

11

40.677

0,71

10.397

19,1%

655,33

5,8%

205,03

85,0%

2.916,4

60,0%

2.121,00

2033

12

42.163

0,71

10.777

20,0%

711,27

6%

219,85

90,0%

3.200,7

70,0%

2.564,89

2034

13

43.711

0,71

11.173

21,0%

774,26

7%

246,91

90,0%

3.318,2

80,0%

3.038,93

2035

14

45.322

0,71

11.584

22,0%

841,02

7%

275,71

90,0%

3.440,5

80,0%

3.150,93

2036

15

46.999

0,71

12.013

23,9%

947,46

7,7%

314,50

95,0%

3.766,1

85,0%

3.471,74

2037

16

48.744

0,71

12.459

25,0%

1.027,86

8%

338,88

95,0%

3.905,9

90,0%

3.812,44

2038

17

50.560

0,71

12.923

26,0%

1.108,81

8,5%

373,48

95,0%

4.051,4

95,0%

4.174,17

2039

18

52.449

0,71

13.406

27,0%

1.194,47

9%

410,22

95,0%

4.202,8

95,0%

4.330,13

2040

19

54.415

0,71

13.908

28,7%

1.317,27

9,5%

449,24

100,0%

4.589,8

100,0%

4.728,88

2041

20
56.460
0,71
14.431
30,0%
1.428,69
9,6%
471,03
100,0%
4.762,3
100,0%
Percentual da composição gravimétrica dos RSU de Costa Rica - MS: 33,% material reciclável seco; 34 % resíduo orgânico e 33% outros (rejeitos).

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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5.6

CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

MUNICIPAIS

A concepção do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de Costa
Rica - MS, Figura 109, apresenta a gestão integrada dos resíduos sólidos indo de
acordo com o que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº
12.305/2010 que privilegia a redução, o reaproveitamento e a reciclagem dos
resíduos sólidos gerados, através do manejo diferenciado dos mesmos.

Neste modelo considera-se que todos dos resíduos sólidos urbanos coletados no
município deverão ser encaminhados para a Unidade de Processamento e
Disposição Final de RSU, onde ocorrerá a etapa de triagem dos resíduos e suas
distintas frações terão destino adequado, considerando envio à reciclagem dos
resíduos secos, compostagem dos resíduos orgânicos e os rejeitos enviados para o
aterro sanitário.

Considerando as metas propostas de desvio de resíduos secos do aterro sanitário,
torna-se necessário a melhoria na qualidade do serviço de coleta seletiva ofertado
atualmente, bem como a participação da população na segregação dos resíduos na
fonte geradora e na coleta. Deverão ser implantados no município Pontos de
Entrega Voluntária – PEV’s de materiais recicláveis, devendo ser implantados
minimamente em espaços públicos de fácil acesso e nos Distritos.

Também para a gestão dos materiais recicláveis secos deverá ser intensificado o
incentivo à associação já existente, bem como dos futuros grupos que possam ser
criados ao longo do período de planejamento, incluindo capacitações técnicas
continuada aos trabalhadores. Essas capacitações visam, por exemplo: melhorar a
capacidade produtiva das unidades de triagem, possibilitar processos padronizados
no cenário municipal quanto à triagem dos materiais melhorando a qualidade final
dos materiais à comercialização (padronização técnica), bem como criando
condições melhores de trabalho e operação das unidades.
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Para os resíduos orgânicos o tratamento poderá ocorrer através de compostagem
e/ou biodigestão, aproveitando a infraestrutura Unidade de Processamento e
Disposição Final de RSU. Ainda deverá considerar os resíduos verdes e orgânicos
de grandes geradores municipais, como feiras e mercados.

Os resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde deverão ter tratamento
específico e serem as etapas do manejo abordadas em seus respectivos Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS destes estabelecimentos, e
atenderem a Resolução ANVISA nº 222/2018.

Para o manejo dos resíduos da construção civil sugere-se a implantação de
Ecoponto de RCC e Resíduos Volumosos, que será um local apto a receber este
tipo de material do pequeno ou grande gerador, a ser definido por legislação
específica. Este local poderá ser na Unidade de Processamento e Disposição Final
de RSU ou em local mais central de fácil acesso, a depender da disponibilidade de
área pública e de estudos específicos. O grande gerador deverá contratar os
serviços de empresas especializadas em coleta de RCC.

De maneira análoga aos demais, os resíduos dos serviços de limpeza como
varrição, roçagem, capina e poda, também deverá ser priorizada a separação na
fonte geradora, ou local de atuação dos serviços, sendo os resíduos encaminhados
conforme sua origem, com destaque ao tratamento dos resíduos verdes.

Já os resíduos especiais tratados no Art. 33 da Lei nº 12.305/2010 como sendo
resíduos com logística reversa obrigatória serão tema de item especifico do presente
relatório.
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Figura 109: Fluxograma prospectivo das principais etapas do Manejo dos Resíduos Sólidos
Municipais.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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5.7

PROCEDIMENTOS

OPERACIONAIS,

ESPECÍFICAÇÕES

MÍNIMAS

E

REGRAS PARA SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

Este item visa estabelecer os procedimentos operacionais e as especificações
mínimas a serem adotadas no manejo dos resíduos sólidos e atividades de limpeza
urbana do município de Costa Rica - MS, como também definindo regras para a
coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e a sua disposição final para
seus rejeitos, observando as Leis nº 11.445/2007, nº 12.305/2010 e outras normas
técnicas aplicáveis (Quadro 64).
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Etapa

Quadro 64: Especificações e procedimentos mínimos a serem observados no manejo dos Resíduos Sólidos.
Regras Principais
Procedimento
Descrição/Aspectos
Resp./Atuação

Segregar os
resíduos de acordo
com a sua origem
para a coleta e
transporte, pois o
correto
Acondicionamento acondicionamento
evita acidentes,
proliferação de
vetores, minimiza
impactos visuais e
olfativos e facilita a
coleta.

Coleta Domiciliar
Convencional

Coleta Domiciliar
Seletiva

Coleta
Convencional: não
há a separação dos
resíduos na fonte
geradora.

Coleta Seletiva: há
separação dos
resíduos na fonte,
por exemplo,
resíduos secos,
orgânicos e/ou
rejeitos.

Sacos de lixo classificados pela
norma NBR 9.191 ABNT 2008 que
estabelece: dimensões, capacidade
volumétrica, resistência ao
levantamento e a queda, resistência
a perfuração estática, a
estanqueidade de líquidos
acumulados no fundo e a não
transparência.

NBR 12.980 (ABNT, 1993)
Coleta Convencional: Caminhão
Coletor Compactador.

Etapa de
acondicionamento
(responsabilidade
do gerador): O
gerador deve
dispor os resíduos
para a coleta
devidamente
acondicionados.

Prefeitura de Costa
Rica

Deverá ocorrer a segregação obrigatória na fonte
geradora entre resíduos recicláveis secos e
orgânicos e rejeitos.
O acondicionamento deverá ocorrer CONFORME
especificado no Art. 23 da Lei Complementar nº 61,
de 29 de maio de 2015. Institui o Código Municipal de
Resíduos Sólidos do Município de Costa Rica, define
princípios e diretrizes.
Lei Federal nº 12.305/2010 – item sobre
responsabilidade compartilhada.
Deverá ocorrer a regularidade da coleta, ou seja, os
veículos coletores devem passar regularmente nos
mesmos dias, locais e horários, previamente
divulgados à população.
As equipes de coleta deverão utilizar Equipamentos
de Proteção Individual – EPIs nas atividades.

Coleta Seletiva: deverá ser utilizado
caminhão com carroceria fechada e
metálica, podendo também ser
Prefeitura de Costa
utilizado caminhão compactador
Rica
desde que com compactação
reduzida.
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Etapa

Procedimento

Descrição/Aspectos

Resp./Atuação

Regras Principais
A Usina de Triagem dos Resíduos deverá ser
operada conforme especificado em Contrato, visando
garantir à máxima produtividade e atingimento das
metas de reciclagem.

Destinação dos
Resíduos
Recicláveis Secos

Encaminhar os
Resíduos Secos
para a reciclagem
após etapa de
triagem

Triagem
prioritariamente
através de grupos
Manter atualizados:
de catadores
Documentos de criação da associação/cooperativa
formados por
(estatutos, etc.); Contratos com as cooperativas ou
Etapas de triagem dos resíduos
pessoas de baixa
Associações
de catadores; Termo de Cessão de Uso
secos, prensagem e enfardamento renda, devidamente
(no caso de cessão de galpões ou espaços públicos);
para comercialização para indústrias
organizados
Alvará de Funcionamento e do Corpo de Bombeiros;
de reciclagem dos distintos materiais
através de
Licenças Ambientais dos galpões existentes.
(papel, plástico, metal, vidro).
Associações e/ou
Cooperativas de
Deverá ocorrer o controle quantitativo permanente
Catadores.
(entrada e saída) para acompanhamento de metas
de desvio dos resíduos secos do aterro sanitário.
Promover a comercialização dos materiais.

Destinação dos
Resíduos
Orgânicos

Resíduos
Orgânicos
presentes nos RSU
deverão ser
enviados para a
Compostagem,
bem como os
resíduos verdes
originados nas
atividades de poda
e capina.

Implantar leiras de compostagem
e/ou outras técnicas de tratamento.
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Etapa

Disposição Final

Serviços de
Varrição

Procedimento

Descrição/Aspectos

Resp./Atuação

O aterro sanitário consiste na
utilização de técnicas de engenharia
Encaminhamentos
visando a minimização da poluição
dos rejeitos, para a
ambiental através da
disposição final
impermeabilização da base onde
ambientalmente
serão depositados os resíduos,
adequada.
compactação e tratamento do
chorume gerado.

Consiste na
limpeza das vias
ocorrendo em geral
em toda a área
urbana do
município.

Administração
Municipal

Regras Principais

Manter Licença Ambiental e demais autorizações
pertinentes;
Atender Legislação Ambiental pertinente, para
monitoramentos e controles.
Os serviços deverão ocorrer conforme Plano de
Varrição, contendo minimamente os locais, equipes,
equipamentos e extensão de vias dos serviços a
serem executados.

A varrição manual ocorre com
auxílio de equipamentos como
vassoura, pá e lixeira de 120 litros
com rodinhas.

Administração
Municipal

Deverá ocorrer a segregação dos resíduos no
momento da execução dos serviços sendo os
mesmos devidamente acondicionados para posterior
coleta e destinação adequada.
Equipe de coleta deverá utilizar Equipamentos de
Proteção Individual – EPIs nas atividades.

Serviços de
Roçagem

O serviço de
roçagem consiste
no corte de
vegetação, a uma
altura de até 5
(cinco) centímetros
acima do nível do
solo.

A roçada pode ser manual ou
mecanizada. A roçagem manual é
executada em áreas de difícil
acesso, com foices tipo bico de
gavião‖ e/ou terçados.

Serviço tem sua frequência ditada pela especificidade
local.
Administração
Municipal

Os resíduos verdes deverão ser devidamente
acondicionados e enviados para compostagem.

A roçagem mecanizada é realizada
Equipe de coleta deverá utilizar Equipamentos de
com roçadeiras costais, em
Proteção Individual – EPIs nas atividades.
canteiros centrais das principais
avenidas, praças e áreas públicas.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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5.8

FORMAS E LIMITES DA PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL NA

COLETA SELETIVA E LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa é um "instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada”, segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA,
esquematicamente representado na Figura 110:

Figura 110: Logística Reversa no entendimento do MMA conforme a Lei nº 12.305/2010.

Fonte: Retirado de Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos – SINIR, MMA, 2020.

Os resíduos com logística reversa obrigatória são constituídos por: produtos
eletroeletrônicos; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio,
mercúrio e de luz mista); óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens) e os
agrotóxicos (seus resíduos e embalagens).

O Art. 33 da Lei nº 12.305/2010 estabelece que:

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso
pelo consumidor, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os
fabricantes, importadores e comerciantes.
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Ainda, é importante citar que:

Art. 33.
§ 7o: Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo
de compromisso firmado com o setor empresarial,
encarregar-se de atividades de responsabilidade dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos
sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que
se refere este artigo, as ações do poder público serão
devidamente remuneradas, na forma previamente acordada
entre as partes.

Cabe ainda citar que a Política estabelece o esquema da logística reversa também
para as embalagens:

§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos
setoriais e termos de compromisso firmado entre o poder
público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput
serão estendidos a produtos comercializados em
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais
produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o
grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio
ambiente dos resíduos gerados.

Atualmente, no Brasil, já estão firmados dentro do âmbito da logística reversa
acordos setoriais para: embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes
de vapor de sódio, mercúrio e luz mista, embalagens em geral e resíduos eletrônicos
(Ministério do Meio Ambiente – MMA e, por exemplo, o Decreto Federal nº 10.240,
de 12 de fevereiro de 2020, o qual regulamentou quanto ao sistema de logística
reversa para produtos eletrônicos e seus componentes de uso doméstico).

Para os resíduos eletrônicos (Decreto nº 10.240/2020) o qual estabeleceu a
estruturação, implementação e operacionalização de sistema de logística reversa
destes, existentes no mercado interno, o mesmo é claro em seus Arts. 38 e 39 que:

Art. 38. No sistema de logística reversa de que trata este
Decreto, os titulares dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos não são
encarregados de executar as ações e atividades de
responsabilidade dos fabricantes, dos importadores, dos
distribuidores e dos comerciantes.
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Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, os
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos poderão realizar, em caráter voluntário, às
suas expensas e desvinculados do sistema de logística
reversa, campanhas ou programas paralelos de destinação
final
ambientalmente
adequada
de
produtos
eletroeletrônicos.
Art. 39. O disposto no § 7º do art. 33 da Lei nº 12.305, de
2010, poderá ser aplicado mediante acordo prévio firmado
entre a empresa ou a entidade gestora e os titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos.

Assim, em resumo tem-se o Quadro 65 o qual expõe as principais obrigações e/ou
atuação do município de Costa Rica - MS frente ao tema da logística reversa:
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Quadro 65: Responsabilidades do Município quanto a Logística Reversa Obrigatória.
Resíduo com
Logística Reversa

Atuação e/ou Responsabilidade do Município

Aspectos Legais e/ou Normativos

Não há atuação direta, apenas conscientização e/ou educação ambiental em
campanhas ou programas paralelos.

Decreto Federal n° 10.240/2020.

Resíduos
Eletrônicos de uso
doméstico

Embalagens de
Agrotóxicos

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação e
retorno das embalagens aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, etc.
Poder público pode atuar em programas educativos e estímulo à devolução das
embalagens vazias por parte dos usuários.

Lei Federal nº 7.802/1089 e sua alteração
Lei nº 9.974/200;
Decreto Federal nº 4.074/2002;
Res. CONAMA nº 465/2014.
Res. CONAMA nº 362/2005;
Conforme o Acordo setorial de

Óleo lubrificante
usado ou
contaminado

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação e
retorno para reciclagem do óleo lubrificante usado ou contaminado.
Município pode estar atuando quanto ao licenciamento ambiental de atividades
potencialmente usuárias e/ou geradoras de óleos lubrificantes para que cumpra a
legislação federal.

embalagens plásticas dos óleos
lubrificantes publicado no Diário Oficial da
União - D.O.U em 07/02/2013.
Outras resoluções da ANP – Agência
Nacional do Petróleo e gás.
Instrução Normativa do IBAMA nº 08 de

Pilhas e/ou baterias

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação e
retorno das embalagens aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, etc.

Pneus

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação e
retorno das embalagens aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, etc.
Município poderá fazer convênio com a RECICLANIP para pequenos geradores e/ou
quando o poder público é o gerador ou ainda pneus coletados em ações de prevenção
de dengue e outras endemias. Neste sentido o município de Costa Rica já possui
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Resíduo com
Logística Reversa

Atuação e/ou Responsabilidade do Município

Aspectos Legais e/ou Normativos

convenio e Ecoponto para recebimento dos pneus a serem coletados pela
RECICLANIP.
Lâmpadas
Fluorescentes de
vapor de sódio,

Conforme o Acordo setorial publicado no
Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação e
retorno das lâmpadas aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, etc.

mercúrio e luz mista
Baterias de chumbo
ácido

Diário Oficial da União - D.O.U
12/03/2015.
Conforme o Acordo setorial publicado no

O município não possui ações diretas, devendo apenas fiscalizar ou orientar a cadeia
produtiva de baterias de chumbo para atender ao Acordo setorial e/ou PNRS.

Diário Oficial da União - D.O.U
27/09/2019.

Município é o responsável pela coleta seletiva, triagem, destinação, comercialização de
embalagens plásticas, através de seus programas de coleta seletiva com apoio às
Conforme o Acordo setorial publicado no
Associações e/ou Cooperativas de catadores, o que inclui as atividades de
Embalagens
Diário Oficial da União - D.O.U
conscientização, campanhas e educação ambiental.
plásticas em geral
Poderá firmar apoio com empresas privadas ou com governo federal e ter acesso à
27/11/2015.
recursos públicos, financiamentos e outros para implantação de infraestrutura à coleta
seletiva, etc.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021 a partir de informações do Ministério do Meio Ambiente – MMA e legislações citadas.
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5.8.1 Proposta de Projeto de Lei para a Gestão Municipal da Logística
Reversa

No Anexo 1 do presente documento apresenta-se a proposta do Projeto de Lei para
a Gestão Municipal da Logística Reversa.

5.9

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS – PGRS

5.9.1 Geradores Específicos

Um dos pontos importantes de que trata a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei
nº 12.305/2010, diz respeito à elaboração dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS). A lei determina a elaboração dos PGRS os responsáveis
por:

a) atividades industriais;
b) agrosilvopastoris;
c) estabelecimentos de serviços de saúde;
d) serviços públicos de saneamento básico;
e) empresas e terminais de transporte;
f) mineradoras;
g) construtoras;
h) grandes estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem
resíduos perigosos ou não similares aos resíduos domiciliares.

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão ser exigidos anualmente
pelo município, conforme estabelece o Art. 56 do Decreto Federal nº 7.404/2010:

Os responsáveis pelo plano de gerenciamento deverão
disponibilizar ao órgão municipal competente, ao órgão
licenciador do SISNAMA e às demais autoridades
competentes, com periodicidade anual, informações
completas e atualizadas sobre a implementação e a
operacionalização do plano, consoante às regras
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estabelecidas pelo órgão coordenador do SINIR, por
meio eletrônico.

De acordo com o Art. 21, da Lei nº 12.305/2010, o plano de gerenciamento de
resíduos sólidos deverá ter o seguinte conteúdo mínimo:

I - descrição do empreendimento ou atividade;
II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou
administrados, contendo a origem, o volume e a
caracterização dos resíduos, incluindo os passivos
ambientais a eles relacionados;
III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos
do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver o plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:
a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do
gerenciamento de resíduos sólidos;
b) definição dos procedimentos operacionais relativos às
etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob
responsabilidade do gerador;
IV - identificação das soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros geradores;
V - ações preventivas e corretivas a serem executadas
em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;
VI - metas e procedimentos relacionados à minimização
da geração de resíduos sólidos e, observadas as normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do
Suasa, à reutilização e reciclagem;
VII - se couber, ações relativas à responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma
do art. 31;
VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais
relacionados aos resíduos sólidos;
IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber,
o prazo de vigência da respectiva licença de operação a
cargo dos órgãos do Sisnama.

5.9.2 Estabelecer

a

apresentação

do

PGRS

como

condição

para

obtenção/renovação de Alvará de Funcionamento e/ou licenças
ambientais

Visando disciplinar a elaboração dos PGRS pelos geradores específicos, a
Administração Municipal, poderá exigir, na forma de regulamentação específica,
como condição para obtenção/renovação de Alvará de Funcionamento e/ou licenças
ambientais junto ao município, a apresentação do PGRS e os documentos que
comprovem sua implementação dos geradores sujeitos a elaboração dos PGRS’s.
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5.9.3 Definição do Grande Gerador de Resíduo Sólido

A caracterização dos resíduos sólidos dos estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços que gerem resíduos caracterizados como não perigosos e que
não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal deve
ser definida em função da quantidade gerada de resíduos.

No gerenciamento dos resíduos sólidos é importante que sejam caracterizados e
identificados os "pequenos" e "grandes" geradores, uma vez que a coleta dos
resíduos dos grandes geradores pode ser tarifada e, portanto, se transformar em
fonte de receita adicional para sustentação econômica do sistema. Deste modo a
identificação do grande gerador é importante para que este tenha seus resíduos
coletados e transportados por empresa particular credenciada pela prefeitura, ou
coletados pela própria Administração municipal.

Deste modo a Administração Municipal definirá, através de legislação específica, o
grande gerador de resíduos sólidos, que deverá elaborar seu Plano de
Gerenciamento de Resíduos- PGRS, conforme Art. 20 da Lei nº 12.305/2010.

5.10 ANÁLISE DO POTENCIAL PARA CONSORCIAMENTO

5.10.1 Noções sobre Consórcios Públicos

Os consórcios são entidades que reúnem diversos municípios para a realização de
ações conjuntas que se fossem produzidas individualmente, não atingiriam os
mesmos resultados ou utilizariam um volume maior de recursos, além de demandar
mais tempo, sendo os consórcios públicos regulamentados pela Lei nº 11.107/2005.

Os consórcios intermunicipais são criados para que juntos, os municípios tenham
recursos para implantação de aterro sanitário e usina de triagem e compostagem,
sendo que a Lei nº 12.305 em seu art. 18 define uma priorização de recursos da
União para incentivar tal prática.
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A Lei Federal nº 11.107 de 06/04/2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017 de
17/01/2007 dispõe sobre normas gerais para a União, os estados, o Distrito Federal
e os municípios constituírem consórcios públicos para a realização de objetivos
comuns.

No caso de soluções consorciadas e/ou compartilhadas entre municípios, é
importante mencionar que o planejamento pode ser realizado na forma de
planejamentos municipais e/ou intermunicipais. Desta forma, facilitando ações que
extrapolem o alcance da própria capacidade das Prefeituras e/ou da Companhia
prestadora dos serviços em resíduos sólidos e limpeza urbana, isto em termos de
capacidade de investimentos, recursos humanos e financeiros para o custeio e o
desenvolvimento de ações específicas.

Neste sentido é possível mencionar que consórcios representam uma forma
economicamente viável para a prestação de serviços públicos, onde soluções
podem ser compartilhadas e custos divididos.

Contudo, muitas vezes as limitações em optar ou desenvolver com sucesso
soluções consorciadas entre municípios diz respeito a interesses político-partidários
que dificultam coordenações. Além disso, a inadimplência de alguns municípios
consorciados pode comprometer as ações de todo um grupo dentro de sua gestão
estratégica.

Com base no exposto, podemos citar como algumas potencialidade e fragilidades
(Quadro 66) em Costa Rica optar pela inserção em um consórcio público para o
manejo dos Resíduos Sólidos.
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Quadro 66: Potencialidades e Fragilidades da inserção em Consórcio Público.
Potencialidades
Fragilidades
• Compartilhamento de instalações e ganhos de escala;
• Aumento da capacidade de cooperação técnica;
• Racionalização no uso de recursos financeiros e
tecnológicos;
• Favorecimento da adoção de tecnologia e técnicas que
já são utilizadas em alguns municípios e que podem ser

• As reivindicações entre os entes

expandidas;

associados precisam ser semelhantes;

• Minimização dos riscos e impactos ambientais;

• Interesses político-partidários podem

• Custos per capita dos investimentos para instalação de

dificultar a celebração de consórcios ou

unidades operacionais são inversamente proporcionais à

de negociações sobre sua administração;

quantidade de habitantes atendidos (em especial no caso

• A inadimplência de alguns municípios

de aterros sanitários, por exemplo – etapa de disposição

pode vir a prejudicar o andamento das

final de resíduos);

atividades consorciadas.

• Prioridade na obtenção de recursos nas esferas federal
e estadual;
• Planejamento integrado entre municípios consorciado;
• Auxílio na organização de planos, estudos e avaliações;
• Superação de problemas locais.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

5.10.2 Estudo da Regionalização da Gestão dos Resíduos Sólidos

Conforme apresentado no Plano Estadual de Resíduos do Estado do Mato Grosso
do Sul - PERS, Quadro 67, elaborado em 2020, o estado possui seis consórcios
públicos instituídos, no qual município de Costa Rica encontra-se inserido em
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio
Taquari (COINTA).
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Quadro 67: Consórcios intermunicipais instituídos no Mato Grosso do Sul.
Consórcios Intermunicipais no Mato Grosso do Sul
Consórcios

Municípios Integrantes

Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento da Colônia (CIDECO)

Glória de Dourados, Deodápolis, Jatei, Vicentina, Fátima
do Sul, Itaporã, Douradina, Rio Brilhante, Novo Horizonte
do Sul e Nova Alvorada do Sul.

Consórcio Intermunicipal para
Desenvolvimento da Costa Leste
(CIDECOL)

Água Clara, Aparecida do Taboado, Cassilândia,
Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio
Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Integrado das Bacias
Hidrográficas do Rio Miranda e Apa
(CIDEMA)

Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Bonito,
Camapuã, Caracol, Corguinho, Corumbá, Guia Lopes da
Laguna, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda,
Nioaque, Porto Murtinho, Rio Negro, Rochedo e
Sidrolândia

Consórcio Público de Desenvolvimento
do Vale do Ivinhema (CODEVALE)

Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã,
Brasilândia, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte
do Sul, Santa Rita do Pardo e Taquarussu.

Consórcio Intermunicipal para
Desenvolvimento Sustentável da Bacia
do Rio Taquari (COINTA)

Alcinópolis, Bandeirantes, Costa Rica, Coxim,
Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso,
São Gabriel do Oeste e Sonora.

Consórcio Intermunicipal para
Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado,
Desenvolvimento Sustentável da Região
Iguatemi, Itaquirai, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí,
Sul de Mato Grosso do Sul (CONISUL)
Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.
Fonte: PERS, 2020.

Na Figura 111 pode-se verificar os municípios integrantes do COINTA e no Quadro
68 apresentam-se as características populacionais e distância relativa ao município
de Costa Rica os municípios.
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Figura 111: Mapeamento dos municípios pertencentes ao COINTA.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Quadro 68: Características dos municípios pertencentes à regionalização do COINTA.
Município

População* (hab.)

Distancia (Km)**

5.489

90,4

Rio Verde de Mato Grosso

7.281
21.456
33.547
3.066
7.568
20.025

258,2
0
217,1
70,3
269,7
267,1

São Gabriel do Oeste

27.660

271,4

Alcinópolis
Bandeirantes
Costa Rica
Coxim
Figueirão
Pedro Gomes

20.158
Sonora
*Estimativa Populacional IBGE para o ano de 2021.
**Dados de acordo com o Google Maps, 2021.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

325,5

O presente trabalho consolida a preocupação do município de Costa Rica em
relação ao tema, o município possui aterro sanitário próprio com central de triagem e
coleta seletiva implantada. Deve-se considerar que a partir da implantação do Plano
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos diminuirá significativamente a quantidade
de resíduos enviados para aterro sanitário, através do aumento da reciclagem.
Desta forma, uma eventual solução consorciada merecerá estudo específico
considerando o passivo ambiental que o Costa Rica arcará caso passe a receber
resíduos de outros municípios.

5.11 ANÁLISE DE ÁREAS POTENCIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO
SANITÁRIO

Com o objetivo de selecionar áreas potenciais para a implantação de aterro sanitário
no município de Costa Rica, foi realizada análise, a partir das ferramentas do
software ArcGIS 10.5, dos critérios ambientais e sociais restritivos quanto a
instalação destas unidades.

A seleção de áreas para implantação de aterros sanitários é uma das principais
dificuldades enfrentadas pelos municípios, principalmente porque uma área, para ser
considerada adequada, deve reunir um grande conjunto de condições técnicas,
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econômicas e ambientais, que demandam o conhecimento de um grande volume de
dados e informações, normalmente indisponíveis para as administrações municipais.

Segundo a NBR 13.896 (1997), a avaliação da adequabilidade de um local a ser
utilizado para implantação de um aterro sanitário deve ser tal que os impactos
ambientais gerados na sua implantação e operação sejam mínimos. A instalação do
aterro deve ser bem aceita pela população vizinha; além disso, é necessário que ele
esteja de acordo com o zoneamento local e que possa ser utilizado por longo
período de tempo.

Por meio de técnicas de geoprocessamento, realizou-se análise preliminar de
futuras áreas para implantação de aterro sanitário no município de Costa Rica,
considerando os critérios relacionados às informações obtidas:
• Unidades de Conservação;
• Declividade;
• Distância de recursos hídricos;
• Distância de Aeroportos;
• Distância de vias;
• Distância de Centros Urbanos.

5.11.1 Unidades de Conservação

De acordo com o Art. 2º da Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências, a
unidade de conservação é definida como “espaço territorial e seus recursos
ambientais,

incluindo

as

águas

jurisdicionais,

com

características

naturais

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação
e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção”.
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Tendo em vista o objetivo de preservação e de manutenção do equilíbrio ambiental
das unidades de conservação, as áreas destinadas à implantação de aterros
sanitários devem estar localizadas fora de qualquer Unidade de Conservação.

No município de Costa Rica estão presentes as seguintes unidades de conservação
(Figura 112):
• Parque Estadual - Nascentes do Rio Taquari;
• Parque Nacional das Emas;
• Parque Natural Municipal da Lage;
• Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú;
• APA das Nascentes do Rio Sucuriú.

Para a análise restritiva, considerou-se a zona de amortecimento das unidades,
tendo em vista que estas são entendidas, pela Lei Federal nº 9.985/20, como “o
entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos
negativos sobre a unidade”.

170

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS
Figura 112: Unidades de Conservação.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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5.11.2 Declividade

A declividade do terreno é um parâmetro importante para a construção de um aterro
sanitário, tendo em vista que áreas com relevo acentuado ou alta declividade não
são adequadas para a instalação de aterros. Segundo Moreira et al. (2016),
encostas muito planas também não são ideais, visto que têm um risco devido à
possibilidade de alagamento e posterior contaminação nas proximidades dos corpos
d'água e águas subterrâneas.

A escolha do critério para a escolha de áreas de aterros sanitários voltou-se ao valor
adotado pelos autores Moreira et al. (2016), que se limita a 30% de declive. Com
isso, serão considerados locais favoráveis aos aterros sanitários as áreas com
declividade entre 1% e 30%.

A análise das restrições de declividade foi realizada em ambiente SIG (Sistema de
Informação Geográfica), utilizando o software ArcGIS 10.5 (Figura 113).

A partir do modelo digital de terreno (MDT) disponibilizado pela Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, foi gerado um raster de declividade (em
porcentagem) utilizando a ferramenta slope. Ressalta-se que foi utilizado este MDT
pela falta de dados municipais quanto às curvas de nível pela Administração
Municipal. Este compreenderia um resultado mais exato para a situação de
declividade do município.
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Figura 113: Declividade.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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5.11.3 Distância de Cursos d’água

De acordo com a Portaria nº 124, de 20/08/1980, do Ministério do Interior, que
estabelece normas para a localização de indústrias potencialmente poluidoras junto
a coleções hídricas, tem-se que:

I - Quaisquer indústrias potencialmente poluidoras, bem como
as construções ou estruturas que armazenam substâncias
capazes de causar poluição hídrica, devem ficar localizadas a
uma distância mínima de 200 (duzentos) metros das coleções
hídricas ou cursos d’água mais próximos.

A distância de cursos d’água tem grande importância na proteção contra possíveis
acidentes ambientais, por potencializar a mobilidade do contaminante no meio
ambiente (VAZ et al., 2017). Desse modo, adotou-se medida mínima de 200 metros
de distância para todos os cursos d’agua identificados na área de estudo, em que
foram atribuídos buffers para esta e as demais faixas de avaliação (Figura 114). A
base de dados referente à hidrografia foi obtida a partir de dados de rede
hidrográfica dispostos pela Agência Nacional das Águas – ANA.
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Figura 114: Distância de cursos d’água.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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5.11.4 Distância de Centros Urbanos

Outra condicionante restritiva adotada é a distância de centros urbanos. Visando
proteger o bem-estar e a qualidade de vida da população, a NBR 15.849/2010
recomenda que essa distância seja de no mínimo de 500 metros.

Considerando-se a mancha urbana disponibilizada pela Administração Municipal de
Costa Rica, aplicou-se buffers a partir das distâncias definidas como faixas de
avaliação para este critério (Figura 115).
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Figura 115: Distância de Centros Urbanos.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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5.11.5 Distância de Vias

As intensidades de certos impactos ambientais, como ruídos, odores e modificações
da paisagem, dependem diretamente da distância da fonte poluidora em relação ao
receptor (BELATTO, 2016). Desse modo, adotou-se distância mínima de 100 metros
entre vias e aterro sanitário (Figura 116). A base de dados referente às vias,
compreendida neste estudo, foi disponibilizada pela Administração Municipal de
Costa Rica.
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Figura 116: Distância de Acessos Viários.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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5.11.6 Distância de Aeroportos

Conforme Resolução CONAMA nº 04/1995, que estabelece as Áreas de Segurança
Portuária – ASAs, tem-se:
Art. 1o São consideradas “Área de Segurança Aeroportuária ASA” as áreas abrangidas por um determinado raio a partir do
“centro geométrico do aeródromo”, de acordo com seu tipo de
operação, divididas em 2 (duas) categorias:
I - raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com
as regras de voo por instrumento (IFR); e
II - raio de 13 km para os demais aeródromos.
Parágrafo único. No caso de mudança de categoria do
aeródromo, o raio da ASA deverá se adequar à nova categoria.

De acordo com a base de dados disponibilizada pelo Ministério de Infraestrutura
estão inseridos em Costa Rica dois aeródromos, Aeródromo Costa Rica e Fazenda
Beira Rio. Dessa forma, estes devem receber raio de segurança de 13 km (Figura
117).
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Figura 117: Distância de Aeroportos.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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5.11.7 Identificação Preliminar de Áreas Favoráveis

Após a identificação dos critérios anteriormente citados, devem ser definidas as
prioridades e os pesos de cada critério e a nota a ser atribuída a cada área, em
relação ao atendimento ao critério. A pontuação é obtida pela multiplicação do peso
pela nota.

A partir dos estudos apresentados no Programa de Pesquisas em Saneamento
Básico (PROSAB), foram atribuídas notas às diversas classes existentes na base de
dados obtida, ou seja, cada critério foi dividido em classes e atribuído uma nota a
cada classe. Foram dadas notas de 0 a 10 aos diversos critérios adotados para a
realização da análise, sendo 0 para exclusão da área e 10 para a área mais
adequada. Apresenta-se no Quadro 69 os critérios, observações, notas e pesos
adotados.
Quadro 69: Critérios ponderáveis adotados para a análise.
Parâmetro
Faixa
Nota
0-1 %
0
1-5 %
10
Declividade
5-10 %
7
10-30 %
5
> 30%
0
< 200 m
0
200 - 499 m
6
Hidrografia
500 - 1000
8
> 1000
10
< 500 m
0
500 - 1000
2
Centro Urbano
1000 - 2000
6
> 2000
8
< 100 m
0
100 - 499 m
6
Sistema Viário
500 - 1000
8
> 1000
10

Peso

3

3

1

1

Unidades de Conservação

Área Restritiva

0

-

Distância de Aeroportos

Área Restritiva

0

-

Fonte: Elaboração própria a partir de Castilhos Junior (2007) e demais fontes apresentadas ao
longo do estudo.
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Após análise de cada critério, os mapas gerados foram sobrepostos e tiveram suas
informações cruzadas para formar o mapa que resultou na análise preliminar de
áreas apropriadas para instalação de aterro sanitário em Costa Rica (Figura 118).

A Figura corresponde ao resultado da análise multicritérios. Observa-se que a maior
parte do município é restrita quanto a áreas possíveis de implantação de aterros
sanitários. Deve-se destacar que o município já possui aterro sanitário instalado e
que futuras ampliações devem considerar a área existente.

Ressalta-se que é de grande importância que sejam realizadas visitas in loco bem
como estudos técnicos mais aprofundados para confirmar a aptidão das áreas
apresentadas para implantação de aterros sanitários.
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Figura 118: Identificação preliminar de áreas para implantação de aterro sanitário em Costa Rica.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

184

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS

6 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Para permitir o alcance das metas estipuladas, foram estabelecidos os programas,
projetos e ações para a gestão integrada de resíduos sólidos, com base na análise
técnica realizada durante a etapa de Diagnóstico do sistema de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos.

Serão propostos programas dispostos em três categorias:
•

Programas de Reciclagem;

•

Programas de Melhorias Operacionais e Qualidade dos Serviços;

•

Programa para Implementação e Monitoramento do Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos.

6.1

PROGRAMA DE RECICLAGEM
6.1.1 Projeto de Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s para os Materiais
Recicláveis

Os PEV’s a serem instalados na área urbana e rural serão locais aptos a receber da
população em geral os materiais recicláveis já segregados para a coleta seletiva. O
modelo a ser definido deverá identificar os materiais a serem entregues visando a
divulgação e conscientização ambiental.
Os Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s podem ser caçambas, contêineres ou
conjunto de recipientes devidamente identificados para o depósito de resíduos
recicláveis secos segregados pelos próprios geradores. Na Figura 119 a seguir
apresentam-se modelos de PEV’s a título de exemplificação.
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Figura 119: Modelos de PEV’s para os materiais recicláveis secos.

Estas unidades de pequeno porte podem ser instaladas em pontos estratégicos da
municipalidade, em geral locais com grande fluxo de pessoas e de fácil acesso para
carga ou descarga, tal como ocorre em praças e em prédios públicos e da
administração municipal. Sugere-se minimamente que sejam implantados no curto
prazo Pontos de Entrega Voluntária - PEV’s nos locais abaixo citados e numerados,
no Quadro 70 e Figura 120:
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Quadro 70: PEV's, de acordo com seu ponto de referência.
Locais

Número
1

PEV na Praça Central

2

PEV no Parque Ecológico Vilibaldo Rodrigues Barbosa

3

PEV na Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura –
SEMTMA

4

PEV Sonho Meu III

5

PEV no Centro de Eventos Ramez Tebet

6

PEV na Avenida Sebastião Paes Ananias junto à caçamba existente

7

PEV na zona rural na rua Anísio Pereira de Oliveira junto à caçamba existente

8

PEV na zona rural no Distrito da Lage junto à caçamba existente

9

PEV na zona rural no Distrito da Baús junto à caçamba existente

10

PEV na zona rural no Distrito da Capela junto à caçamba existente
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

As principais ações e prazos do projeto apresentam-se no Quadro 71.
Quadro 71: Detalhamento do Projeto de Implantação de PEV’s.
Projeto
Ação
Definição

do

modelo

de

PEV

e

definição

de

estratégias de Divulgação e Educação Ambiental
Implantação da infraestrutura nos locais pretendidos –
Projeto de
Implantação de
PEV’s

ao menos 05 PEV’s
Implantação da infraestrutura nos locais pretendidos –
ao menos 05 PEV’s
Elaboração

de

Decreto

municipal

prevendo

Prazo
Ano 1

Ano 1

Ano 2

a

destinação destes materiais às Unidades de Triagem

Ano 2

(Associações e Cooperativas atuantes no município).
Prever a ampliação/substituição dos PEV’s
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Figura 120: Mapeamento de possíveis locais para implantação de PEV’s.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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6.1.2 Projeto de Manutenção das Caçambas Comunitárias - Área Urbana e
Área Rural

As caçambas comunitárias existentes deverão ser aprimoradas quanto a divulgação
do tipo de material a ser dispostos, bem como utilização de caçambas distintas em
função da tipologia, visando a destinação correta dos resíduos. Assim sugere-se que
sejam implantados junto às caçambas modelos de PEV’s para os materiais
recicláveis secos, conforme já descrito em item anterior.

Além da caçamba para recebimentos dos resíduos orgânicos e rejeitos, deve-se
implantar outra estrutura para resíduos volumosos e/ou separar a estrutura através
de compartimento especial. Os locais deverão possui placas informativas.

As principais ações e prazos do projeto apresentam-se no Quadro 72.

Quadro 72: Detalhamento do Projeto de Manutenção das Caçambas Comunitárias.
Projeto
Ação
Prazo
Manter infraestrutura adequada com dispositivos específicos
Projeto de
Manutenção das
Caçambas
Comunitárias

para os resíduos domiciliares e resíduos volumosos
Manter os locais com identificação adequada e sistema de
monitoramento via câmeras
Realizar a coleta e a destinação adequada dos resíduos com
frequência mínima semanal

Ano 1 em diante

Ano 1 em diante

Ano 1 em diante

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

6.1.3 Projeto de Incentivo às Associações/Cooperativas de Catadores

O Projeto de Incentivo às Associações e/ou Cooperativas de Catadores visa a
participação de grupos interessados, em especial integradas por pessoas físicas de
baixa renda a se inserirem no processo de coleta seletiva municipal.

O município de Costa Rica já incentiva o trabalho de cooperativas através da
contratação da COOPERCORI para operação da Unidade de Processamento e
Disposição Final dos Resíduos Sólidos, composta por aterro sanitário e 02 unidades
de triagem. Assim, deve-se manter a contratação deste serviço e sugere-se que a
189

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS

COOPERCORI realize também a etapa de coleta seletiva municipal, hoje realizada
por empresa terceirizada.

As principais ações relativas a este projeto apresentam-se no Quadro 73.
Quadro 73: Detalhamento do Projeto de Incentivo às Associações/Cooperativas de Catadores.
Projeto
Etapas
Ações
Prazo
Levantamento do perfil socioeconômico de
Identificação de
potenciais
catadores para
inserção no projeto

catadores autônomos e informais que
atuam

no

município

identificando

interessados na inserção na coleta seletiva
municipal.

Poderá utilizar as agentes de

Início Ano 1Todo horizonte
planejamento

saúde como instrumento de identificação
dos potenciais trabalhadores.
Os

Formalização de

catadores

anterior

e

identificados

interessados

na

etapa

deverão

ser

Início Ano 2-

Projeto de

vínculo de trabalho

inseridos na COOPERCORI, ou, formarão

Todo horizonte

incentivo as

dos catadores

novos grupos organizados em associações

planejamento

Associações

ou cooperativas.

e/ou

Realizar cursos de capacitação técnica aos

Cooperativas

Capacitação

de Catadores

técnica e

continuada, visando garantias de aumento

Todo horizonte

operacional

de produtividade e melhoria das condições

planejamento

associados/cooperados

de

forma

Início Ano 1-

de trabalho.
Elaborar e implementar programas visando
Melhoria das

atendimento de normas de segurança e de

condições de

saúde do trabalhador

trabalho dos

Realizar

catadores

manutenção

equipamentos

preventiva

disponíveis

dos
nas

Cooperativas/associações
Coleta Seletiva

Realizar a coleta seletiva dos recicláveis
secos no modelo porta-a-porta e PEV’s.

Ano 1

Todo horizonte
planejamento

Ano 1 em diante

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

O projeto de incentivo às associações e cooperativas deverá dar o enfoque do
catador enquanto agente ambiental parceiro do poder público municipal. Neste
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sentido, no modelo proposto, os catadores de materiais recicláveis organizados
serão agentes fundamentais para a operação do sistema de coleta seletiva.

Capacitação Técnica

Deverá ser realizada de forma continuada a capacitação técnica dos catadores de
materiais recicláveis organizados em cooperativas/associações.

Este projeto deverá capacitar continuamente os associados/cooperados através de
capacitação técnica, cursos na área tecnológica, curso sobre economia, gestão de
negócios e sobre como planejar conceitualmente o funcionamento e administração
da Unidade de Triagem e Coleta Seletiva. Também deverão ser realizados cursos
de alfabetização e elevação da escolaridade (EJA) para os catadores e catadoras,
membros da associação/cooperativa, incluindo os integrantes da família, bem como
incentivo à participação de cursos de capacitação.

A capacitação técnica continuada para as Associações/Cooperativas deverá buscar
estabelecer uma padronização de processos para melhorar a produção e introduzir
um entendimento sobre a importância dos padrões como recurso para criar escala
comercial e atender as necessidades do mercado de reciclados de forma mais
profissional, seguindo padrões técnicos.

A Administração Municipal deverá dar subsídio na unidade de triagem e coleta
seletiva referente ao atendimento as normas de segurança, que deverão ser
adotadas nas atividades, em especial:
✓

Elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –

PPRA, na forma da NR-09;
✓

Elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional - PCMSO, na forma da NR-07;
✓

Elaborar os laudos de insalubridade e periculosidade, na forma da NR-15 e

NR-16;
✓

Realizar a análise ergonômica do trabalho, na forma da NR-17;
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✓

Providenciar o treinamento dos catadores e catadoras, na forma da NR-1,

sobre os seguintes temas: uso dos equipamentos de proteção, segurança para
movimentação no trânsito, físico para as atividades de esforço físico (aquecimento
e alongamento), levantamento seguro de pesos e cinta abdominal em
levantamento de grandes pesos.

6.1.4 Projeto de Implantação de ECOPONTO

O Ecoponto deverá funcionar como um local onde a população poderá destinar os
materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil entulhos,
como móveis e objetos em desuso. Desta maneira, estes resíduos podem ser
destinados pela própria população ao Ecoponto. Na Figura 121 pode-se visualizar
modelo de um Ecoponto.

Quando implantado o Ecoponto, a Administração Municipal deverá realizar
campanhas de divulgação deste local e realizar a fiscalização de descarte
inadequado de resíduos volumosos e entulhos em vias públicas.
Figura 121: Exemplo de um Ecoponto.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente.
(Cartilha - Modelo tecnológico e de gestão para manejo de resíduos sólidos)

Deverá ser instalado no município um Ecoponto, Quadro 74, para auxiliar no
gerenciamento dos RCC e entulhos de pequenos e grandes geradores. Este
Ecoponto poderá receber os resíduos dos geradores, cabendo a Administração
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Municipal a operação e cobrança pelo serviço. Sugere-se a implantação do
Ecoponto junto à Unidade de Processamento e Disposição Final dos RSU, que hoje
já recebe os Resíduos da Construção Civil e Entulhos em Geral.

Projeto

Quadro 74: Ações necessárias para implantação de Ecoponto.
Ação

Prazo

Definir Modelo e Local de implantação

Ano 1

Elaboração de Projeto

Ano 1

Projeto de
Implantação de
Ecoponto

Definição de estratégias de Divulgação e Educação

Ano 1

Ambiental
Implantação do Ecoponto: Infraestrutura, equipamentos,

Ano 2

funcionário.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

No Ecoponto deverá ficar um funcionário responsável pela manutenção do lugar, o
controle quantitativo do material recebido deverá ocorrer através da pesagem dos
veículos na balança rodoviária da Unidade de Processamento de RSU.

6.1.5 Projeto de Reciclagem dos Resíduos Orgânicos

Considerando as metas de reciclagem aplicadas para Costa Rica, deverá ser
desviada parcela de resíduos orgânicos presentes nos resíduos domiciliares, uma
vez que estes resíduos são passiveis de tratamento através de técnicas de
compostagem.

Com a atual infraestrutura instalada no município, na Unidade de Processamento de
Resíduos irá ocorrer a separação de parcela dos resíduos orgânicos presentes nos
RSU. No entanto, deve-se destacar também ações que visem o tratamento
descentralizado

destes

resíduos

através

da

compostagem

domiciliar,

e

compostagem dos resíduos verdes, conforme as ações específicas apresentadas no
Quadro 75.
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Quadro 75: Detalhamento Projeto de Reciclagem dos Resíduos Orgânicos.
Projeto
Etapas
Ação
Prazo

Unidade de
Processamento
de Resíduos

Projeto de
Reciclagem
dos Resíduos
Orgânicos Compostagem

Projeto
Compostagem
para Grandes
Geradores

Projeto de
incentivo à
Compostagem
Domiciliar

Adequar o licenciamento ambiental da
unidade para processamento dos resíduos
orgânicos através da técnica compostagem

Ano 1

Implantar pátio de compostagem com
equipamentos e maquinários adequados

Ano 1

Realizar a separação dos resíduos
orgânicos na etapa de triagem e
encaminhamento para a compostagem

Ano 1

Realizar cadastramento dos grandes
geradores
de
resíduos
orgânicos
existentes
no
município,
a
citar:
restaurantes, lanchonetes, supermercados,
empresas de jardinagem, entre outros.

Início Ano 1 - Todo
horizonte
planejamento

Cobrar a elaboração do PGRS do grande
gerador de resíduo orgânico.

Início Ano 2 - Todo
horizonte
planejamento

Responsabilizar o grande gerador de
resíduo orgânico pelo tratamento e
disposição final do resíduo gerado. Caso o
tratamento
seja
realizado
pela
Administração Municipal, a mesma deverá
prever mecanismos de cobrança.

Início Ano 2 - Todo
horizonte
planejamento

Realizar a capacitação de técnicos da
Prefeitura e de pessoas da comunidade
(multiplicadores) para desenvolvimento de
conceitos sobre a compostagem.

Início Ano 2 - Todo
horizonte
planejamento

Cadastrar os interessados para oficinas,
cursos e capacitações visando à
construção de composteiras domiciliares.

Início Ano 2 - Todo
horizonte
planejamento

Desenvolver
um
programa
de
comunicação e campanhas informativas de
divulgação da compostagem unifamiliar.

Início Ano 2 - Todo
horizonte
planejamento

Criar legislação Municipal que privilegie a
compostagem domiciliar

Ano 2

Projeto de
Realizar
a
coleta
diferenciada
e
Compostagem
compostagem
dos
resíduos
verdes
de Resíduos
gerados pela Administração municipal
Verdes
(poda e roçada).
Municipais
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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6.2

PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE DOS

SERVIÇOS

6.2.1 Projeto de Melhoria da Coleta Domiciliar (Convencional e Seletiva)

Para melhorar a etapa de coleta domiciliar (convencional e Seletiva), algumas ações
específicas devem ser realizadas, conforme apresentado no Quadro 76.

Quadro 76: Projeto de Melhoria da Coleta Domiciliar (Convencional e Seletiva).
Projeto
Etapas
Ação
Prazo
Disciplinar o acondicionamento distinto do
Acondicionamento
dos Resíduos
Sólidos

resíduo seco, resíduo orgânico e rejeitos.
Prever

parcerias

supermercados

para

com

grandes

disponibilização

de

Ano 1

sacolas diferenciadas por cor e identificada
por tipo de resíduo.
Fiscalizar o serviço de coleta domiciliar
realizado

quanto

ao

cumprimento

dos

roteiros estabelecidos e frequência.
Coleta Domiciliar
Convencional
Projeto de

Monitorar
rastreamento

os

serviços
online

através

dos

terceirizada,

Coleta

prever

no

caminhões

contrato

diante

de

coletores. Caso o serviço ocorra por empresa

Melhoria da

Ano 1 em

tal

Ano 1 em
diante

dispositivo.

Domiciliar
Realizar a coleta seletiva porta-a-porta e dos
PEV’s

Ano 1 em
diante

Manter o caminhão da coleta seletiva com
Coleta Seletiva

identificação

visual

do

projeto

e

se

necessário utilizar equipamento de som
acoplado ao veículo identificando o momento

Ano 1 em
diante

em que a coleta está ocorrendo.
Controle da
Qualidade da

Realizar coleta de dados e de pesquisa junto

Prestação dos

à população quanto à satisfação dos serviços

Serviços

prestados

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Os serviços de coleta domiciliar deverão ser acompanhados 01 fiscal definido pela
Administração Municipal. A fiscalização deverá ocorrer intensivamente buscando a
máxima produtividade e qualidade nos serviços. Deverão ser verificados
constantemente os procedimentos executados, as principais reclamações com
levantamento e sistematização das ocorrências, das deficiências e fragilidades do
operacional. A partir disso, deverá ocorrer a definição de estratégias e ações
administrativas, gerenciais e operacionais para a melhoria das atividades prestadas
à população.

A coleta domiciliar deverá ser realizada em todo perímetro urbano e nos
Distritos/Localidades através de PEV’s e/ou caçambas comunitárias.

6.2.2 Projeto de Melhorias na Unidade de Processamento de Resíduos
Sólidos Urbanos

Deverão ocorrer melhorias na Unidade de Processamento de Resíduos Sólidos de
forma continuada durante todo o período de planejamento. Deste modo,
recomendam-se as seguintes ações para melhorar os serviços, Quadro 77:
Quadro 77: Detalhamento do Projeto de Melhorias na Unidade de Processamento de Resíduos
Sólidos Urbanos.
Projeto
Ação
Prazo
Realizar estudo do layout produtivo dos galpões de triagem.
Necessidade de desativar o galpão antigo para estudos
estruturais e de infraestrutura do mesmo.
Projeto de Melhorias
na Unidade de
Processamento de
Resíduos Sólidos
Urbanos

Ano 1

Elaborar Plano operacional do novo Galpão de Triagem visando
otimizar o trabalho dos cooperados.
Realizar estudo estrutural e Projeto de Melhorias do antigo
galpão de triagem
Realizar melhorias no antigo galpão de triagem

Ano 1
Ano 2
Ano 5,

Aquisição/reposição de novos equipamentos para a triagem

10, 15 e
20

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Ainda, continuamente deverá ser realizada a manutenção preventiva dos
equipamentos disponibilizados, e não somente o suporte à manutenção corretiva,
além da aquisição de novos equipamentos.

6.2.3 Projeto de Melhoria dos Serviços de Limpeza Urbana

Os serviços de limpeza pública devem ser planejados através de uma rotina de
trabalho com funcionários específicos para executar as tarefas as quais são
propostos.

A falta de controle da produtividade e da frequência de varrição, poda, capina,
roçada, limpeza de boca-de-lobo, entre outros, também é uma dificuldade para o
planejamento e execução das atividades de limpeza urbana de forma otimizada e
eficiente. Deste modo, recomendam-se as seguintes ações para melhorar os
serviços, Quadro 78:
Quadro 78: Detalhamento Projeto de Melhoria dos Serviços de Limpeza Urbana.
Projeto
Ação
Prazo
Possuir funcionários específicos para a realização das atividades.
Fornecer uniformes e Equipamentos de Proteção Individual –
EPI’s para os funcionários envolvidos nas atividades de limpeza
pública.
Projeto de Melhoria

Realização de levantamento e mapeamentos das áreas passíveis

dos Serviços de

de varrição, capina, roçada, poda, entre outras atividades.

Limpeza Urbana

Montagem de um banco de informações sobre os trabalhos
realizados, produtividade alcançada e quantidade de resíduos

Ano
1em
diante

Ano 1

Ano 2

gerados realizado por empresa terceirizada.
Dar destino adequado dos resíduos coletados pelos mutirões de
limpeza.

Ano 1
em
diante

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

A maior parte dos resíduos gerados na limpeza publica (varrição, capina, poda) são
formados por resíduos orgânios que podem ser tratados através da compostagem,
evitando simples descarte incorreto. Sugere-se que os resíduos orgânicos do
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sistema de limpeza pública tenham um destino mais nobre, sendo destinados à
compostagem.

6.2.4 Projeto de Controle Quali-Quantitativo dos resíduos gerados

O controle da geração de resíduos sólidos gerados pelo município deverá ser
aprimorado, necessitando do conhecimento tanto da quantidade de resíduos, quanto
das caraterísticas dos resíduos que são encaminhados para a Unidade de
Processamento e Disposição Final dos RSU (Quadro 79).
Quadro 79: Detalhamento do Projeto de Controle Quali-Quantitativo dos resíduos gerados.
Projeto
Etapas
Ação
Prazo
Realizar estudo gravimétrico dos resíduos
Características

domiciliares

qualitativas dos

Realizar

estudo

com

os

resíduos

resíduos

provenientes da coleta convencional e,

domiciliares –

separadamente com os resíduos da coleta

estudo da

seletiva, para verificação da qualidade da

Projeto de

composição

participação da população na separação

Controle Quali-

gravimétrica

dos resíduos secos e úmidos em suas

Quantitativo

residências.

dos resíduos

Criação de banco de dados sobre os

gerados pela

resíduos gerados nos serviços de coleta e
limpeza

municipalidade
Controle
Quantitativo de
Resíduos
Sólidos

pública,

com

as

Coleta domiciliar

Anualmente

seguintes

quantidades coletadas:
-

Anualmente

Ano 1 até
e

coleta seletiva,

separadamente;
- Resíduos coletados nos PEV’s;

final do
período de
planejamento

- Resíduos da varrição, capina e roçada
(separadamente);
-Resíduos do Ecoponto.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

A caracterização dos resíduos sólidos domiciliares será realizada através da
determinação da composição gravimétrica, ou seja, o percentual de cada
componente em relação ao peso total do dos resíduos. Este estudo é importante
para se verificar, por exemplo, se o percentual de materiais recicláveis presentes
198

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS

nos resíduos sólidos está se mantendo constante, além de indicar a possibilidade de
aproveitamento das frações recicláveis para comercialização e da matéria orgânica
para a produção de composto orgânico. Para a realização dos estudos futuros,
sugere-se a metodologia através do quarteamento da amostra, conforme a
NBR10.007/2004.

O estudo da composição gravimétrica deverá ser realizado anualmente para
verificação do comportamento dos resíduos gerados no município.

A partir deste estudo, se os dados utilizados para as metas de reciclagem
mostrarem-se muito discordantes, deverão ser revistas as metas visando adequação
da quantidade de materiais recicláveis gerados no município.

Ainda, para auxiliar uma correta quantificação dos resíduos sólidos produzidos
deverá ser criado um sistema de indicadores para acompanhamento das metas de
reciclagem.
6.2.5 Projeto de Gerenciamento dos Resíduos de Saúde – RSS

O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde deverá ser aprimorado quanto
as etapas internas de manejo das unidades municipais através da implantação dos
Planos de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS e
infraestrutura adequada para acondicionamento externo (Quadro 80).
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Quadro 80: Detalhamento do Projeto de Gerenciamento dos Resíduos de Saúde – RSS.
Projeto
Etapas
Ação
Prazo
Elaborar e Implantar os respectivos Planos de

Início Ano 1 –

Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de

Todo período

Saúde

PGRSS,

de

todas

as

unidades

municipais.
RSS Municipais

Planejamento

Manter o contrato de coleta, tratamento e
destinação

adequada

desses

resíduos

perigosos de todas as unidades municipais.
Manter os locais com infraestrutura adequada
Projeto de

referente ao acondicionamento externo.

Gerenciamento
A Vigilância Sanitária deverá solicitar quando

dos RSS

de

RSS de

da obtenção/renovação do Alvará Sanitário

geradores

dos estabelecimentos que geram RSS, cópia

privados

do Plano de Gerenciamento dos Resíduos
dos Serviços de Saúde.

Todo
horizonte de
planejamento
Todo
horizonte de
planejamento
Início Ano 1 –
Todo período
de
Planejamento

Atualizar o cadastro dos geradores de RSS

Geral

apresentando a quantidade e os tipos de

Início Ano 1 –

resíduos gerados, bem como um sistema de

Todo período

informações dos RSS, a ser monitorado pela

de

Administração Municipal, em parceria com a

Planejamento

Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

A responsabilidade pelo gerenciamento dos RSS é do gerador, assim o município
deverá continuar a manter em todo o horizonte de plano o contrato de coleta,
tratamento e destinação adequada desses resíduos perigosos de todas as unidades
municipais e dotar as unidades com infraestrutura adequada para o manejo dos
resíduos. Destaca-se que foi verificado na etapa de diagnóstico que alguns locais
não possuíam Abrigo Externo com área adequada para o acondicionamento dos
RSS.
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6.2.6 Projeto de Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS

Conforme já apresentado, a Lei nº 12.305/2010 em seu Art. 20 estabelece que
estejam sujeitos a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS) os responsáveis por:
• Estabelecimentos de Serviços de Saúde;
• Empresas da Construção Civil;
• Serviços Públicos de Saneamento Básico;
• Empresas e terminais de transporte;
• Atividades Industriais;
• Mineradoras;
• Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos
perigosos ou não compatíveis aos resíduos domiciliares.

Deste modo, deverá ser elaborado projeto visando a implementação e fiscalização
dos respectivos PGRS, conforme especificações apresentadas no Quadro 81, a
seguir.
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Quadro 81: Detalhamento do Projeto de Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS.
Projeto
Responsáveis
Ações
Prazo
Realizar cadastro de todos
Início Ano 1 –
geradores municipais sujeitos à
Todo período de
elaboração do PGRS. Definir
Planejamento
secretaria municipal competente.

Projeto de
Elaboração
dos Planos de
Gerenciamento
de Resíduos
Sólidos –
PGRS

Administração
Municipal: Controle e
Fiscalização

Geradores Específicos

Fiscalizar a elaboração e
implantação dos PGRS por parte
dos geradores (análise documental
e vistorias).

Início Ano 2 –
Todo período de
Planejamento

Criar inventário anual de geração
de resíduos

Início Ano 2 –
Todo período de
Planejamento

Estabelecer a apresentação do
PGRS como condição para
obtenção/renovação de Alvará de
Funcionamento e/ou licenças
ambientais

Início Ano 2 –
Todo período de
Planejamento

Elaborar e implementar seus
respectivos PGRS.

Início Ano 2 –
Todo período de
Planejamento

Apresentar o Plano de
Gerenciamento à SEMTMA para
análise e aprovação
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Início Ano 2 –
Todo período de
Planejamento

Sobre estes resíduos merece destaque os resíduos dos lavadores de veículos, pois
na lavagem saem resíduos como areia e terra e se misturam com os resíduos de
combustíveis, óleos e graxas. Nestas unidades o efluente deve ser enviado para
uma caixa separadora de água e óleo. O efluente deverá ser encaminhado para uma
caixa de sedimentos para depósito da areia e terra contaminada, após este resíduo
deverá ser encaminhado para um aterro industrial. A responsabilidade pelo correto
gerenciamento destes resíduos é do gerador, neste caso os proprietários dos
respectivos estabelecimentos.

6.2.7 Projeto para os Resíduos com Logística Reversa Obrigatória

A logística reversa também possui ações específicas a serem praticadas, devendo
ser dado o enfoque da responsabilidade compartilhada no ciclo de vida dos
produtos.

202

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS

Referente à logística reversa o município poderá atuar como facilitador através de
orientação e fiscalização, conforme descrito no

Quadro 82, a seguir.

Projeto

Quadro 82: Detalhamento do Projeto de Logística Reversa obrigatória.
Resíduos
Ações
Prazo
Regulamentar a gestão destes resíduos
por legislação específica. Considerar
Todos de Logística

Anexo

1

do

presente

documento-

Reversa Obrigatória

Projeto de Lei para a Gestão Municipal

Ano 1

da Logística Reversa

A

Administração

Municipal

deverá

realizar campanhas de divulgação da
logística reversa.
Público Alvo:
Pilhas, baterias e
lâmpadas
Projeto de

-

Comerciantes:

Início Ano 1 –
que

disponibilizem

locais adequados para o recebimento

Todo período de
Planejamento

dos resíduos.

Logística

- Consumidores: que retornem os

Reversa

resíduos de pilhas, lâmpadas e baterias

obrigatória.

aos locais de compra.

Pneus

Manter convênio com a Reciclanip para
realizar a coleta dos pneus inservíveis.
A

Eletroeletrônicos

Administração

Municipal

deverá

firmar convênios com empresas do
setor. Implantar projeto de Ecoponto.
A

Embalagens de
Agrotóxicos

Administração

realizar

a

estabelecimentos

Municipal

deverá

fiscalização

nos

que

comercializam

Início Ano 1 –
Todo período de
Planejamento
Início Ano 1 –
Todo período de
Planejamento

Ano 1 em diante

agrotóxicos quanto ao cumprimento da
logística reversa das embalagens.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Deverá ser realizado um levantamento de todas as empresas instaladas no
município e que devam se enquadrar às diretrizes de logística reversa, a partir deste
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cadastro, criar mecanismos através de legislação municipal que vise assegurar a
implantação da logística reversa.

As redes de estabelecimentos que comercializa produtos da logística reversa
poderão reservar áreas para concentração destes resíduos e definir os fluxos de
retorno aos respectivos sistemas produtivos. Os acordos setoriais definirão os
procedimentos. Os responsáveis por estes resíduos deverão informar continuamente
ao órgão municipal competente, e outras autoridades, as ações de logística reversa
a seu cargo, de modo a permitir o cadastramento das instalações locais, urbanas ou
rurais, inseridas nos sistemas de logística reversa adotados.

6.2.8 Projeto da Agenda A3P Municipal

A A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente que busca incorporar os
princípios da responsabilidade socioambiental nas atividades da Administração
Pública, através do estímulo a determinadas ações que vão, desde uma mudança
nos investimentos, compras e contratações de serviços pelo governo, passando pela
sensibilização e capacitação dos servidores, pela gestão adequada dos recursos
naturais utilizados e resíduos gerados, até a promoção da melhoria da qualidade de
vida no ambiente de trabalho.

Os principais objetivos deste projeto relacionado por eixo temático apresentam-se no
Quadro 83. As ações iniciais deverão ser realizadas através da SEMTMA após
serem ampliadas para os demais órgãos e secretarias municipais.
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Quadro 83: Ações da Implementação da A3P em suas Secretarias e Órgãos Municipais.
Eixo Temático
Objetivo(s)
•
•
•
•
•
Uso racional dos •
recursos naturais •
e bens públicos

•
•
•

•
•
•
Gestão
adequada dos

•
•

resíduos
gerados

•

•
•
Sensibilização e
Capacitação

•

•
Licitações
Sustentáveis

•

Implementar programa de protocolo digital e tramitação digital dos
processos internos e comunicações internas (memorandos, etc.).
Implementar projeto de assinatura digital de processos e envio de
documentação digital aos cidadãos e interessados (ofícios, etc.).
Digitalização gradual e constante de processos e documentos e
manutenção de arquivo digital para acesso e consulta.
Aquisição e/ou locação de impressoras de baixo consumo
energético e racionamento de tinta de impressão.
Aquisição e/ou troca de aparelhos de ar-condicionado com baixo
consumo energético;
Realizar manutenção anual de ar-condicionado.
Implementar o uso obrigatório de papel 100% reciclado nas
repartições.
Realizar impressão de papel frente e verso;
Avaliar (projeto) para readequação da iluminação artificial por uso
de iluminação natural, onde couber.
Racionalizar o uso de ar-condicionado em períodos do ano e prever
(projeto e/ou automatização) para acionamento automático do
desligamento de ar-condicionado e luzes ao final do dia por
comando geral.
Prever projeto de readequação de descargas sanitárias econômicas
e de torneiras com acionamento e fechamento automático.
Implantar sistema de secagem para mãos com ar, sem uso de papel
toalha (banheiros coletivos).
Implantação de coletores de coleta seletiva setorial dos resíduos
recicláveis secos (lixeiras específicas);
Implantação da coleta seletiva setorial dos resíduos recicláveis
orgânicos.
Elaboração do(s) Plano(s) de gerenciamento de resíduos sólidos –
PGRS das repartições públicas aderidas.
Implementar uso obrigatório de copos e/ou canecas reutilizáveis
pelos funcionários das repartições participantes (vidro ou plástico
durável).
Prever logística reversa para lâmpadas.
Implantação do programa de educação ambiental para a coleta
seletiva em todas as secretarias participantes com foco na
segregação de materiais, na redução, reutilização e reciclagem.
Focar em aspectos sobre gerenciamento de resíduos sólidos
orgânicos através das compostagens e educar para compostagem
domiciliar.
Todas as licitações das secretarias participantes devem priorizar: a
aquisição de materiais considerados reciclados (sacos de lixo,
papéis, copos reutilizáveis, produtos de limpeza certificados e
móveis com registro de origem florestal, etc.).
Todos os fornecedores/contratados devem comprovar devido
licenciamento ambiental pertinente e/ou nos casos em que não
couber a documentação que a dispense.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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O prazo de implementação da A3P é o curto prazo (até Ano 5) para o município
como um todo (Quadro 84). A responsabilidade será de cada órgão/secretaria,
contudo sempre com orientação e/ou supervisão da SEMTMA no que couber e
através de uma Comissão Municipal da A3P.

Projeto

Quadro 84: Ações do Projeto da agenda A3P Municipal.
Ação

Prazo

Definir e/ou criar Comissão da A3P e/ou responsável
Ano 1

em cada setor/secretaria participante.

Projeto da Agenda
A3P Municipal

Desenvolvimento continuado da Comissão municipal
A3P com reuniões continuadas podem ocorrer a cada 3
ou 4 meses demonstrando resultados

Ano 1 em diante

Implantar Grupo de Trabalho para fomento e adesão de
novas secretarias ao programa (sensibilização de
outras áreas da administração pública);

Ano 2

Implanta a Agenda A3P na SEMTMA

Ano 2

Implantar a Agenda A3P nas demais secretarias
municipais

Ano 3

Manter a Agenda A3P nas secretarias municipais
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

6.3

Ano 4 em diante

PROGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

6.3.1 Projeto

de

Capacitação

Técnica

para

Implementação

e

Operacionalização

Para implementação e operacionalização das ações propostas no presente PMSB
complementado pelo PGIRS, algumas ações tornam-se necessárias, conforme
apresentado no Quadro 85, a seguir.
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Quadro 85: detalhamento do Projeto de Capacitação Técnica para implementação do PMGIRS.
Público
Projeto
Ações
Prazo
Alvo
Montar grupo de trabalho com os principais gestores
municipais envolvidos no gerenciamento dos resíduos
sólidos, envolvendo as secretarias de meio ambiente,
secretaria de serviços municipais e vigilância sanitária, entre
outras correlatas.
Discutir em encontros os seguintes temas:
Gestores
Projeto de

Municipais

Noções da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS)

Capacitação

e Metas estipuladas para o município relativas ao desvio de

Técnica para

resíduos dos aterros sanitários;
Ano 2

implementação e

Capacitar os gestores municipais quanto a utilização dos

operacionalização

indicadores de desempenho operacional

da gestão

Realizar treinamento e capacitação a cada nova contratação

integrada de

de colaborador, funcionário ou servidor que atue no sistema

resíduos sólidos

em
diante

operacional
Geradores
sujeitos a
elaboração
do PGRS e
logística
reversa

Realizar cursos de capacitação sobre a responsabilidade de
elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos e diretrizes sobre a logística reversa, através de
parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Associação
Comercial, Industrial, Autônomos e Liberais de Costa Rica.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

A capacitação visa ainda englobar os setores administrativos e técnicos, que
integram o nível estratégico, das organizações municipais que atuam diretamente
nas ações estratégicas relacionadas à operacionalização do sistema de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos gerados no município.

Ainda, relativo à implementação do PMGIRS o município deverá possuir um gestor
(engenheiro sanitarista) exclusivo para o gerenciamento dos resíduos sólidos para
coordenar e implementar as ações propostas neste planejamento.
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6.4

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

A educação ambiental deverá ser trabalhada durante o período de planejamento de
forma continuada visando aumentar a participação popular na coleta seletiva e
tratamento dos resíduos orgânicos, diminuindo a quantidade de materiais enviados
ao aterro sanitário.

O Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade deverá ser desenvolvido
pela SEMTMA e Sec. Mun. de Educação, sendo apresentado no Quadro 86 as
propostas de educação ambiental, público alvo e principais ações.

Destaca-se que também neste programa serão mantidas ações já praticadas no
município e que foram inseridas no âmbito dos recursos do Programa Lixão Zero do
Ministério do Meio Ambiente.
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Quadro 86: Propostas ao Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade.
Propostas
para o
Projeto

Público-Alvo

Reciclagem

Entes da
Administração
Direta e Indireta

Educação
Ambiental
continuada
em escolas
públicas
municipais

Estudantes da rede
municipal de
ensino e, por
consequência, os
pais dos alunos

Ações e Temas a serem abordados

• A Administração Municipal Direta ou os entres por ela contratados deverão priorizar a utilização de
materiais reciclados e reutilizáveis em suas compras.
•

Implantação e manutenção do “Projeto Riquinho” nas escolas;

•

Inserção de temas transversais na grade curricular;

•

Realizar cursos sobre fabricação de sabão a partir da reciclagem do óleo usado em parceria com as
escolas municipais;

•

Oficinas escolares, gincanas ambientais para arrecadação de resíduos recicláveis;

•

Ações pedagógicas abordando o princípio dos 3R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar;

•

Promover visitas técnicas na Unidade de Processamento de Resíduos e outras áreas ligadas ao tema;

•

Promover palestras e encontros com profissionais que atuam no setor do manejo de resíduos sólidos
(técnicos da prefeitura, das empresas prestadoras de serviços, cooperativas de catadores, etc.).

•

Incentivar peças teatrais com a temática meio ambiente e outras ações culturais para serem
disseminados à população do município;
• Educação ambiental continuada através das agentes de saúde, realizando visitas as residências e
informando sobre as ações de reciclagem praticadas no município.
• Fornecer a população materiais informativos sobre a coleta seletiva, como imas de geladeira com
os dias da coleta, folders, entre outros.

Campanhas
informativas,
cursos e
palestras

População em
geral

• Informar sobre por que e como segregar na fonte os resíduos gerados; sobre as formas de
acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos;
•

Informar sobre a localização, função e modo de operação dos PEV’s e Ecopontos, etc.

• Informar sobre os horários e frequências das coletas de resíduos em cada bairro e localidade e
outros serviços que estejam à disposição da população sobre esse tema;
• Abordar temas como a responsabilidade quanto à gestão de resíduos da construção civil e outros
resíduos;
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Propostas
para o
Projeto

Público-Alvo

Ações e Temas a serem abordados
•

Incentivar e disseminar do uso de composteiras domésticas (cursos e oficinas).

• Abordar temas ligados à importância da participação da população na limpeza pública e
preservação de ambientes comunitários e públicos diversos;
•

Incentivar a população a reutilizar óleo de cozinha usado para outro fim;

• Campanhas de coleta seletiva continuadas (quanto mais constantes, mais efetivos serão os
resultados alcançados).

Reuniões
Públicas,
Campanhas
informativas

Setores
econômicos:
comércio, serviços,
indústria,
fornecedores, etc.,
e grandes
geradores

•
Informações relacionadas à necessidade de separar os materiais recicláveis e quanto aos PGRS
(quando for cabível);
•
Incentivar para que auxiliem a coleta seletiva municipal, inclusive auxiliando nas campanhas
municipais;
•
Incentivar ações do setor privado ligadas à manutenção da limpeza de praças, canteiros e outros
espaços públicos do município;
•
Ações de conscientização como forma de anteceder a fiscalização desses empreendimentos e
setores.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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7 PLANO DE AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

As ações de emergência e contingência têm origem na necessidade de assegurar a
continuidade dos processos e atendimento dos serviços, assim como acelerar a
retomada e a normalidade em caso de sinistros de qualquer natureza.

Nos Quadros a seguir constam as principais ações de emergência e contingências
identificadas com o desenvolvimento do Plano e que devem ser implementadas.
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Quadro 87: Ações Emergenciais do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos.
Ocorrência

Paralização do
sistema de roçada
e capina

Origem

Plano de Contingência e Ações de Emergência

Greve geral da operadora
ou do setor responsável da
prefeitura;

• Acionar cota mínima de funcionários da Secretaria responsável pelos serviços para
efetuarem a limpeza de pontos mais críticos;
• Realizar campanhas para conscientizar a população a manter a cidade limpa;
• Realizar mutirões excepcionais com associações de moradores e bairros em locais críticos;
• Contratação de empresa terceirizada em caráter emergencial;

Greve geral da operadora
ou do setor responsável da
prefeitura;
Paralização da
coleta (total ou
parcial)

Veículos e equipamentos
indisponíveis
(manutenção,
disponibilização para
outras ações, etc.).

• Contratação de empresa terceirizada em caráter emergencial;
• Realizar campanhas para conscientizar a população a reduzir a geração e evitar o acúmulo
de resíduos nas vias;
• Acionar cota mínima de funcionários e outros veículos da Prefeitura para efetuarem a
limpeza de pontos mais críticos;

• Realizar reparo imediato dos equipamentos e veículos, se necessário.
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Quadro 88: Ações Emergenciais do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos - Continuação.
Ocorrência

Origem

Plano de Contingência e Ações de Emergência

• Greve geral da operadora;

• Enviar os resíduos orgânicos provisoriamente para um aterro alternativo;

• Esgotamento da área de disposição;

• Contratação de empresa terceirizada em caráter emergencial aos serviços;

• Explosão / incêndio / acidente;

• Evacuação da área cumprindo os procedimentos internos de segurança;

Paralização total do • Vazamento tóxico;
aterro
• Obstrução do sistema viário;

• Acionamento do órgão de meio ambiente e do corpo de bombeiros;

• Impedimento de uso de máquinas e veículos;

• Resolução de problemas de cunho burocrático e técnico junto ao órgão
ambiental fiscalizador.

• Embargo às atividades pelo órgão fiscalizador
• Realizar reparo imediato dos equipamentos e veículos.
do meio ambiente;
• Ruptura de taludes;
Paralização parcial
• Ruptura de valas;
do aterro
• Obstrução do sistema viário;

• Reparo dos taludes;
• Se houver acidentes com trabalhadores acionar corpo de bombeiros e
unidades de atendimento de emergência de saúde.

• Excesso de chuvas;
Vazamento
chorume

de • Problema operacional
drenagem de chorume;

no

• Problemas estruturais no aterro;

sistema

• Contenção e remoção através de caminhão limpa fossa, e envio para estação
de tratamento de esgoto;
de
• Acionamento do órgão de meio ambiente;
• Inicialização de procedimentos de remediação emergenciais da área;

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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8 INDICADORES OPERACIONAIS E DE MONITORAMENTO

No Quadro 89 a seguir, apresenta-se uma listagem inicial para acompanhamento
dos principais indicadores de desempenho para o sistema de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos.
Quadro 89: Indicadores de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos.
Descrição do Indicador
Medida do Indicador
(Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de
Incidência de despesas
RSU [R$] + Despesa com agentes privados executores de serviços de
com RSU na prefeitura [%]
manejo de RSU [R$]) * 100 / Despesa corrente total da prefeitura [R$]
(Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de
Autossuficiência financeira
RSU [R$] + Despesa com agentes privados executores de serviços de
[%]
manejo de RSU [R$]) * 100 / População urbana do município
(Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de
Despesas per capita com
RSU [R$] + Despesa com agentes privados executores de serviços de
RSU [R$/habitante]
manejo de RSU [R$]) / População urbana do município
Taxa de cobertura da
(População urbana do município, atendida com serviço de coleta de
coleta RDO em relação à
RDO [Toneladas] + População rural do município atendida com serviço
população urbana [%]
de coleta de RDO) * 100 / População urbana do município
(Quantidade de RDO coletada pelo agente público [Toneladas] +
Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados [Toneladas] +
Quantidade de resíduos sólidos recolhidos através da coleta seletiva
Massa RDO coletada per
feita por organizações de catadores com parceria ou apoio técnicocapita em relação à
operacional do agente público [Toneladas] + Quantidade de RDO
população total atendida
coletada por outros agentes executores, exceto cooperativas ou
[Kg/habitante/dia]
associações de catadores [Toneladas]) * 1000 / ((População urbana do
município, atendida com serviço de coleta de RDO [Toneladas] +
População rural do município atendida com serviço de coleta de RDO) *
365)
(Despesas dos agentes públicos com o serviço de coleta de RDO e
RPU [R$] + Despesa com agentes privados para execução do serviço
de coleta de RDO e RPU [R$]) / (Quantidade de RDO e RPU coletada
Custo unitário da coleta
pelo agente público [Toneladas] + Quantidade de RDO e RPU coletada
[R$/Tonelada]
pelos agentes privados [Toneladas] + Quantidade de resíduos sólidos
recolhidos através da coleta seletiva feita por organizações de
catadores com parceria ou apoio técnico-operacional do agente público
[Toneladas])
(Despesas dos agentes públicos com o serviço de coleta de RDO e
Incidência do custo da
RPU [R$] + Despesa com agentes privados para execução do serviço
coleta no custo total do
de coleta de RDO e RPU [R$]) * 100 / (Despesa dos agentes públicos
manejo [%]
executores de serviços de manejo de RSU [R$] + Despesa com agentes
privados executores de serviços de manejo de RSU [R$])
Quantidade total de materiais recuperados exceto matéria orgânica e
rejeito [Toneladas] * 100 / (Quantidade de RDO e RPU coletada pelo
agente público [Toneladas] + Quantidade de RDO e RPU coletada pelos
Taxa de recuperação de
agentes privados [Toneladas] + Quantidade de resíduos sólidos
recicláveis em relação à
recolhidos através da coleta seletiva feita por organizações de
quantidade de RDO e RPU catadores com parceria ou apoio técnico-operacional do agente público
[%]
[Toneladas] + Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes
executores [Toneladas])
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Descrição do Indicador

Medida do Indicador

Incidência de
papel/papelão sobre total
material recuperado [%]
Incidência de plásticos
sobre total material
recuperado [%]
Massa de RSS coletada
per capita [Kg/ 1.000
habitantes/dia]
Incidência de metais sobre
total material recuperado
[%]
Incidência de vidros sobre
total de material
recuperado [%]

Quantidade de papel e papelão recuperada [Toneladas] * 100 /
Quantidade total de materiais recuperados exceto matéria orgânica e
rejeito [Toneladas]
Quantidade de plásticos recuperada [Toneladas] * 100 / Quantidade
total de materiais recuperados exceto matéria orgânica e rejeito
[Toneladas]
Quantidade total coletada de RSS pela prefeitura, próprio gerador ou
empresa contratada por ela [Toneladas] * 1000000 / (População urbana
do município * 365)
Quantidade de metais recuperada [Toneladas] * 100 / Quantidade
total de materiais recuperados exceto matéria orgânica e rejeito
[Toneladas]

Custo unitário da varrição
[R$/km]

Produtividade média dos
varredores
[km/empregado/dia]

Incidência do custo da
varrição no custo total do
manejo [%]

Relação entre quantidades
da coleta seletiva e RDO
[%]

Índice de cobertura de
coleta domiciliar [%]
Meta de cobertura da
coleta domiciliar, segundo
PMSB [%]
Índice de geração per
capita de resíduos
domiciliares pela coleta
domiciliar [kg/habitante/dia]

Quantidade de vidros recuperada [Toneladas] * 100 / Quantidade total
de materiais recuperados exceto matéria orgânica e rejeito [Toneladas]
(Despesa dos agentes públicos com o serviço de varrição [R$] +
Despesa com empresas contratadas para o serviço de varrição [R$]) /
Extensão anual total de sarjetas varridas no município executados pela
prefeitura e empresas contratadas por ela [km]
Extensão anual total de sarjetas varridas no município executados
pela prefeitura e empresas contratadas por ela [km] / ((Quantidade de
varredores dos agentes públicos, alocados no serviço de varrição +
Quantidade de varredores de agentes privados, alocados no serviço de
varrição) * 313)
(Despesa dos agentes públicos com o serviço de varrição [R$] +
Despesa com empresas contratadas para o serviço de varrição [R$]) *
100 / (Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo
de RSU [R$] + Despesa com agentes privados executores de serviços
de manejo de RSU [R$])
Quantidade total de resíduos sólidos recolhidos por todos os agentes
executores da coleta seletiva [Toneladas] * 100 / (Quantidade de RDO
coletada pelo agente público [Toneladas] + Quantidade de RDO
coletada pelos agentes privados [Toneladas] + Quantidade de resíduos
sólidos recolhidos através da coleta seletiva feita por organizações de
catadores com parceria ou apoio técnico-operacional do agente público
[Toneladas] + Quantidade de RDO coletada por outros agentes
executores, exceto cooperativas ou associações de catadores
[Toneladas])
Número de imóveis atendidos * 100 / Número de imóveis existentes
no município
Meta de cobertura de coleta domiciliar, segundo PMSB [%]

Geração diária de resíduos domiciliares coletados pela coleta
domiciliar [kg/dia] / População urbana do município

Meta de geração per capita
de resíduos domiciliares
Meta para geração per capita de resíduos domiciliares pela coleta
pela coleta domiciliar,
domiciliar, segundo PMSB [kg/habitante]
segundo PMSB
[Kg/habitante/dia]
Quantidade de resíduos recicláveis secos comercializados
Índice de reciclagem dos
[Toneladas] / Quantidade de resíduos recicláveis secos gerados
resíduos secos [%]
[Toneladas] * 100
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Descrição do Indicador
Meta de reciclagem dos
resíduos secos, segundo
PMSB [%]
Índice de reciclagem do
resíduo orgânico [%]

Medida do Indicador
Meta de reciclagem dos resíduos secos, segundo PMSB [%]
Quantidade de resíduos orgânicos reciclados [Toneladas]
Quantidade de resíduos orgânicos gerado [Toneladas] * 100

/

Meta de reciclagem dos
resíduos orgânicos,
Meta de reciclagem dos resíduos orgânicos, segundo PMSB [%]
segundo PMSB [%]
Índice de cobertura dos
Extensão anual total de sarjetas varridas no município executados
serviços de limpeza pública pela prefeitura e empresas contratadas por ela [km] / Extensão total de
[%]
vias na área de prestação do serviço de limpeza pública [km] * 100
Meta para universalização
Meta para universalização dos serviços de limpeza pública, segundo
dos serviços de limpeza
PMSB [%]
pública, segundo PMSB [%]
Índice de elaboração de
Número de estabelecimentos geradores de resíduos sólidos que
Planos de Gerenciamento
elaboraram o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos [PGRS] /
de Resíduos Sólidos
Número total de estabelecimentos sujeitos a elaboração de PGRS * 100
[PGRS] [%]
Meta de elaboração de
Meta de elaboração de PGRS, segundo PMSB [%]
PGRS, segundo PMSB [%]
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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9 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

O sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos estarão baseados nos prazos e valores estimados a
serem investidos, bem como custos operacionais, tendo como objetivo final a
universalização e a qualidade dos serviços e respeitando os objetivos e diretrizes
estabelecidos pelas Leis nº 12.305/2010 e Lei nº 11.445/2007.

É de extrema importância que a Administração Municipal realize as atualizações do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos- PMGIRS no mesmo
período de ajustes do Plano Plurianual – PPA, de forma a vincular os investimentos
necessários com as diretrizes orçamentárias municipais.

Para elaboração da metodologia para cálculo dos custos da prestação dos serviços
de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos devem-se considerar
separadamente os serviços de:
•

Manejo dos resíduos sólidos domiciliares (etapas de coleta, tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, incluindo a reciclagem)
cobertos pela Taxa de Coleta de Lixo, a ser estabelecida pelo Código Tributário
Municipal por cobrança específica;

•

Demais serviços de limpeza pública: varrição, capina, operação do aterro de
resíduos inertes, entre outros, que deverão ser cobertos por outras fontes
financeiras difusas da Administração Municipal.

Tem-se desta maneira os custos divisíveis (coleta e manejo dos resíduos
domiciliares) e os custos indivisíveis (varrição e capina, por exemplo).

Deste modo, a viabilidade econômica e financeira recaí sobre os serviços de coleta,
transporte, destinação e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, sendo
utilizados para o estudo os seguintes parâmetros econômicos:
•

Despesas – Custo operacional;
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•

Investimentos em Obras e Serviços;

•

Receitas – Faturamento, Inadimplência e Arrecadação.

Esquematicamente a modelagem da viabilidade econômica do PMGIRS pode ser
visualizada na Figura 122.
Figura 122: Esquema da Modelagem Econômica.

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Para efeito de data-base para o estudo de viabilidade adotou-se o ano de 2022,
tanto para as receitas como para as despesas, sendo que esses valores serão
tratados oportunamente nos estudos econômico-financeiros, atendendo ao conceito
de Valor Presente Líquido – VPL.

Para análise da viabilidade econômico-financeira do estudo foram utilizados dois
indicadores usuais:
•

VPL – Valor Presente Líquido, e

•

TIR – Taxa Interna de Retorno
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O VPL é uma função financeira utilizada na análise da viabilidade de um projeto de
investimento. É definido como o somatório dos valores presentes dos fluxos
estimados de uma aplicação, calculados a partir de uma taxa dada e de seu período
de duração.

Os fluxos estimados podem ser positivos ou negativos, de acordo com as entradas
ou saídas de caixa. A taxa fornecida à função representa o rendimento esperado.

Caso o VPL encontrado no cálculo seja negativo, o retorno do projeto será menor
que o investimento inicial, o que sugere que ele seja reprovado. Caso ele seja
positivo, o valor obtido no projeto pagará o investimento inicial, o que o torna viável.
A TIR é um método utilizado na análise de projetos de investimento. É definida como
a taxa de desconto de um investimento que torna seu valor presente líquido nulo, ou
seja, que faz com que o projeto pague o investimento inicial quando considerado o
valor do dinheiro no tempo.

Os custos referem-se aos projetos das obras a serem realizadas, à operação e
manutenção do sistema e outras necessidades previstas. Para os serviços já
executados estão incluídos os custos operacionais praticados atualmente. Também,
nem todo Programa, Projeto e Ação proposta na etapa de Prognóstico reflete em um
custo adicional ao sistema, muitas vezes as ações propostas já estão inseridas em
custos já praticados.

9.1

ALTERNATIVAS PARA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE,

COLETA E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

A composição dos serviços de coleta e tratamento dos resíduos sólidos no município
de Costa Rica envolverá a melhora na qualidade da coleta seletiva e campanhas de
educação e divulgação para maior participação da população. A qualidade dos
serviços deverá ocorrer através do aumento da disponibilização da coleta seletiva
considerando a implantação de PEV’s e rotina operacional adequada da coleta porta
a porta, além de fiscalização mais atuante pelo poder público.
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Quanto ao tratamento dos resíduos o município já possui Unidade de
Processamento e Disposição Final de RSU, com infraestrutura e tecnologia
adequada para etapa de triagem dos resíduos, indo de acordo com o que estabelece
Política Nacional de Resíduos Sólidos que prevê aumento da reciclagem e
diminuição da quantidade de resíduos a serem enviados para aterro sanitário. Ainda,
o município conta também com aterro sanitário licenciado, devendo manter ao logo
do período todos os dispositivos de controle ambientais adequados.

Assim as alternativas econômicas a serem utilizadas não dizem respeito as etapas
do gerenciamento, e sim a maneira de execução dos serviços, sendo consideradas
o modelo atual de terceirização da coleta convencional e seletiva e outra alternativa
seria a municipalização dos serviços de coleta.

9.2

ALTERNATIVA 1- MANUTENÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE COLETA

9.2.1 Despesas Operacionais

As despesas operacionais consideradas foram relativas à coleta domiciliar,
destinação final (reciclagem material seco e orgânico) e disposição final, uma vez
que se entende que estes são os serviços a serem contemplados pela taxa de coleta
de resíduos.

Os investimentos apresentados representam uma estimativa global, devendo ser
ajustados à uma situação mais realista após a elaboração de projetos, uma vez que
nesta ocasião estará detalhado o processo operativo, devendo estes novos valores
constar da primeira revisão do PMGIRS.

Uma vez que o contrato de terceirização (coleta, transporte e disposição final dos
resíduos domiciliares) em vigor foi decorrente de um processo licitatório e que o
mesmo vem sendo renovado ano a ano, pressupõe-se que os valores praticados
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estejam de acordo com o mercado de preço regional e atenda simultaneamente os
interesses da Administração e da iniciativa privada. Assim, adotou-se para os
estudos financeiros os preços das etapas de serviço na presente data, corrigidos
para 2022 pela projeção do IPCA como valores-base para os mesmos.

Para a projeção das despesas operacionais futuras foram utilizados os seguintes
valores e parâmetros:
✓ Coleta Convencional área Urbana e Rural: coleta e transporte dos resíduos
sólidos e comerciais R$212,79 a tonelada coletada, sendo utilizada para
estimativa a projeção de resíduos a serem coletados considerando a
composição gravimétrica e metas de reciclagem;

✓ Coleta Seletiva: a coleta seletiva projetou-se o valor de R$303,24 a tonelada
coletada pela empresa terceirizada.
•

Coleta da Área rural foi mantido o valor contratual de R$6.115 mensal.

•

A quantidade a ser coletada pela coleta convencional (resíduo úmido e rejeito)
e coleta seletiva (resíduo seco), considerou as metas de reciclagem definidas
no cenário normativo PMGIRS.

•

A operação da Unidade de Processamento e Disposição Final dos RSU
considerou-se um auxílio financeiro à Cooperativa COOPERCORI de R$
32.442 referente ao contrato atual.

•

A operação da Unidade de Processamento de Resíduos e Aterro Sanitário
também conta com funcionários da própria Prefeitura, estimando-se um gasto
mensal de R$ 20.000.

•

Considerou-se para os gastos de luz e manutenção da unidade com valor
mensal de R$1.500.

•

A manutenção do aterro, considerando a manutenção dos dispositivos de
controle ambiental foram estimados R$5.000 por mês.

•

Para o programa continuado de educação ambiental voltado para ações
visando a reciclagem estimou-se um valor mensal de R$2.000.
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•

Para recursos de R$1.500 ao mês.

9.2.2 Investimentos:

Os investimentos considerados no estudo econômico-financeiro foram previstos
através da etapa de prognóstico dos sistemas, sendo eles:
•

Implantação de LEV`s com contentores padronizados (lixeiras para a coleta
seletiva) para armazenamento dos resíduos secos com custo unitário de R$
2.000 devendo cada LEV ter ao menos 04 contentores distintos.

•

Para a Unidade de Processamento e Disposição Final dos RSU previu-se
investimentos pontuais, a depender de projetos específicos a serem realizados.

Não foi utilizada a possibilidade de a Administração obter financiamento para os
investimentos, o que com certeza resultaria em resultados econômicos/financeiros
mais favoráveis, sendo considerado para o presente estudo a situação mais
desfavorável.

Nos Quadro 90 a Quadro 93 apresentam-se as despesas operacionais e os
investimentos anualizados necessários.
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Quadro 90: Alternativa 1- Despesas Operacionais- Ano 1 ao 10.
Unidade

Valor unitário
(R$)

ANO 1

Coleta Convencional

tonelada

211,79

1.508.712

Coleta Seletiva

tonelada

303,24

66.119

75.983

86.470

97.618

109.467

122.052

129.105

138.380

153.065

175.680

Coleta Área Rural

VG/mês

6.115,06

73.381

73.381

73.381

73.381

73.381

73.381

73.381

73.381

73.381

73.381

R$

45.392.912

1.574.831

Repasse a COOPERCORI

VG/mês

32.442

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

Funcionários da Prefeitura

VG/mês

20.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

VG/mês

1.500

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

VG/mês

5.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

R$

12.945.960

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

VG/mês

2.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Sub-total

R$

480.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Total Despesas Operacionais

R$

58.818.872

2.246.129

1. DESPESAS DE OPERAÇÃO

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

ANO 10

1.1.Coleta dos Resíduos Domiciliares

Sub-total

1.555.091 1.603.361 1.653.552 1.705.744 1.759.912 1.820.651 1.792.898 1.856.481 2.002.005

1.631.073 1.689.831 1.751.171 1.815.212 1.881.965 1.949.756 1.931.278 2.009.545 2.177.685

1.2. Operação Unidade de Processamento de Resíduos

Manutenção do Unidade de Processamento (contas de luz e água)
Manutenção Aterro Sanitário
Sub-total
1.3. Projeto Educação Ambiental e Sustentabilidade

2.302.371 2.361.129 2.422.469 2.486.510 2.553.263 2.621.054 2.602.576 2.680.843 2.848.983

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Quadro 91: Alternativa 1- Despesas Operacionais- Ano 11 ao 20 (continuação).
Unidade

Valor unitário
(R$)

ANO 11

ANO 12

Coleta Convencional

tonelada

211,79

2.063.217

2.131.811

Coleta Seletiva

tonelada

303,24

198.718

215.683

234.782

255.027

Coleta Área Rural

VG/mês

6.115,06

73.381

73.381

73.381

73.381

R$

45.392.912

2.261.936

2.347.495

Repasse a COOPERCORI

VG/mês

32.442

389.298

389.298

389.298

Funcionários da Prefeitura

VG/mês

20.000

240.000

240.000

VG/mês

1.500

18.000

VG/mês

5.000

R$
VG/mês

1. DESPESAS DE OPERAÇÃO

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

ANO 17

ANO 18

ANO 19

ANO 20

2.343.581

2.421.016

2.502.181

2.586.297

2.666.716

2.753.823

287.304

311.685

336.229

362.206

399.444

433.229

73.381

73.381

73.381

73.381

73.381

73.381

2.630.885

2.732.701

2.838.410

2.948.503

3.066.160

3.187.052

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

12.945.960

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

2.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

1.1.Coleta dos Resíduos Domiciliares

Sub-total

2.202.271 2.275.341

2.437.054 2.530.369

1.2. Operação Unidade de Processamento de Resíduos

Manutenção do Unidade de Processamento (contas de luz e água)
Manutenção Aterro Sanitário
Sub-total
1.3. Projeto Educação Ambiental e Sustentabilidade
Sub-total

R$

480.000

24.000

24.000

Total Despesas Operacionais

R$

58.818.872

2.933.234

3.018.793

3.108.352 3.201.667

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

3.302.183

3.403.999

3.509.708

3.619.801

3.737.458

3.858.350
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Quadro 92: Alternativa 1 – Investimentos – Ano 1 ao 10.
2. INVESTIMENTOS

Unidade

2.1. Implantação de Locais de Entrega Voluntária - LEV`s para materiais
VG/contentor
recicláveis
2.2. Melhorias e Equipamentos Unidade de Triagem

VG

2.3. Unidade de Compostagem (Infraestrutura e equipamentos)

VG

Total Investimentos

R$

Valor unitário
(R$)

ANO 1

ANO 2

2.000

40.000

40.000

ANO 3

ANO 4

150.000
150.000
1.740.000

190.000

190.000

0

0

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

ANO 10

40.000

40.000

100.000

200.000

150.000

150.000

250.000

0

0

0

40.000

390.000

ANO 19

ANO 20

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
Quadro 93: Alternativa 1 – Investimentos – Ano 11 ao 20 (Continuação).
2. INVESTIMENTOS

Unidade

2.1. Implantação de Locais de Entrega Voluntária - LEV`s para materiais
VG/contentor
recicláveis

Valor unitário
(R$)

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

2.000

ANO 17

ANO 18

40.000

40.000

2.2. Melhorias e Equipamentos Unidade de Triagem

VG

100.000

200.000

2.3. Unidade de Compostagem (Infraestrutura e equipamentos)

VG

150.000

150.000

Total Investimentos

R$

1.740.000

0

0

0

0

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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0

40.000

40.000

0
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9.2.3 Faturamento e Arrecadação

No cálculo da projeção anual do faturamento e da arrecadação (receita) foram
utilizados os seguintes critérios e parâmetros:
•

Para o cálculo do faturamento e arrecadação foram simulados valores a serem
pagos por imóvel, capazes de garantir a sustentabilidade do sistema.
Considerou-se a taxa ser cobrada com fatura da Taxa de Água e Esgoto. Esta
medida visa diminuir o índice de inadimplência.

•

Considerou-se para cálculo da evolução do faturamento o número de
economias de água. Atribui-se um valor por imóvel, devendo ser a forma de
cobrança realizada hoje através de área construída reavaliada.

•

Projetou-se como faturamento anual, o valor financeiro que será necessário e
suficiente para remunerar os serviços prestados e viabilizar os investimentos
propostos para atendimento ao Plano de Metas, garantindo assim a auto
sustentabilidade do serviço, conforme previsto na Lei nº 11.445/07.

Os parâmetros utilizados, a evolução anual de faturamento, inadimplência e
arrecadação são apresentados nos Quadro 94 e Quadro 95.
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Quadro 94: Alternativa 1 – Parâmetros utilizados, Projeção do Faturamento e Arrecadação – Ano 1 ao 10.
ANO
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
ANO 6
ANO 7
ANO 8
Número de Economias de água
10.676
11.093
11.526
11.977
12.445
12.932
13.437
13.962
Média Taxa de Lixo (R$/Unidade.ano)
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
Faturamento
2.241.876 2.329.572 2.420.544 2.515.128 2.613.492 2.715.636 2.821.728 2.932.020
Inadimplência %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Inadimplência R$
112.094
116.479 121.027 125.756 130.675 135.782 141.086 146.601
Arrecadação
2.129.782 2.213.093 2.299.517 2.389.372 2.482.817 2.579.854 2.680.642 2.785.419
Recuperação de Receita - R$
0
56.047
58.239
60.514
62.878
65.337
67.891
70.543
Arrecadação Total
2.129.782 2.269.140 2.357.756 2.449.885 2.545.696 2.645.192 2.748.533 2.855.962
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

ANO 9
14.508
210,00
3.046.596
5%
152.330
2.894.266
73.301
2.967.567

ANO 10
15.074
210,00
3.165.624
5%
158.281
3.007.343
76.165
3.083.508

Quadro 95: Alternativa 1 – Parâmetros utilizados, Projeção do Faturamento e Arrecadação – Ano 11 ao 20 (Continuação).
ANO
Número de Economias de água
Média Taxa de Lixo (R$/Unidade.ano)
Faturamento
Inadimplência %
Inadimplência R$
Arrecadação
Recuperação de Receita - R$
Arrecadação Total

ANO 11
15.664
210,00
3.289.356
5%
164.468
3.124.888
79.141
3.204.029

ANO 12
16.276
210,00
3.417.876
5%
170.894
3.246.982
82.234
3.329.216

ANO 13
16.912
210,00
3.551.520
5%
177.576
3.373.944
85.447
3.459.391

ANO 14
17.573
210,00
3.690.288
5%
184.514
3.505.774
88.788
3.594.562

ANO 15
18.260
210,00
3.834.516
5%
191.726
3.642.790
92.257
3.735.047

ANO 16
18.973
210,00
3.984.372
5%
199.219
3.785.153
95.863
3.881.016

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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ANO 17
19.715
210,00
4.140.108
5%
207.005
3.933.103
99.609
4.032.712

ANO 18
20.485
210,00
4.301.892
5%
215.095
4.086.797
103.503
4.190.300

ANO 19
21.286
210,00
4.469.976
5%
223.499
4.246.477
107.547
4.354.025

ANO 20
22.118
210,00
4.644.696
5%
232.235
4.412.461
111.749
4.524.211
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9.2.4 Imposto e Agência Reguladora

Foi prevista uma verba anual correspondente a 2% do faturamento bruto para a
Agência Reguladora. Para PIS/COFINS também o percentual utilizado foi de 1%.

9.2.5 Resultados Obtidos
O detalhamento do Demonstrativo de Resultado – DRE e do Fluxo de Caixa - FLC,
que levaram aos resultados obtidos estão apresentados nos Quadro 96 ao Quadro
99, a seguir.
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Quadro 96: Alternativa 1 – Demonstrativo de Resultado – DRE – Ano 1 ao 10.
DESCRIÇÃO

TOTAL

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

ANO 10

1.Fatutamento

66.126.816 2.241.876 2.329.572 2.420.544 2.515.128 2.613.492 2.715.636 2.821.728 2.932.020 3.046.596 3.165.624

2.Despesas de Operação

58.818.872 2.246.129 2.302.371 2.361.129 2.422.469 2.486.510 2.553.263 2.621.054 2.602.576 2.680.843 2.848.983

3. Agência Reguladora
4. Impostos
5. Resultado Operacional - Lucro Liquido

1.322.536

44.838

46.591

48.411

50.303

52.270

54.313

56.435

58.640

60.932

63.312

661.268

22.419

23.296

24.205

25.151

26.135

27.156

28.217

29.320

30.466

31.656

5.324.140

-71.509

-42.686

-13.202

17.205

48.578

80.904

116.022

241.483

274.355

221.673

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
Quadro 97: Alternativa 1 – Demonstrativo de Resultado – DRE – Ano 11 ao 20 (Continuação).
DESCRIÇÃO

TOTAL

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

ANO 17

ANO 18

ANO 19

ANO 20

1.Fatutamento

66.126.816

3.289.356

3.417.876

3.551.520

3.690.288

3.834.516

3.984.372

4.140.108

4.301.892

4.469.976

4.644.696

2.Despesas de Operação

58.818.872

2.933.234

3.018.793

3.108.352

3.201.667

3.302.183

3.403.999

3.509.708

3.619.801

3.737.458

3.858.350

3. Agência Reguladora

1.322.536

65.787

68.358

71.030

73.806

76.690

79.687

82.802

86.038

89.400

92.894

661.268

32.894

34.179

35.515

36.903

38.345

39.844

41.401

43.019

44.700

46.447

5.324.140

257.442

296.547

336.623

377.913

417.298

460.842

506.197

553.034

598.419

647.005

4. Impostos
5. Resultado Operacional - Lucro Liquido

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Quadro 98: Alternativa 1- Fluxo de Caixa – Ano 1 ao 10.
DESCRIÇÃO

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

ANO 10

1. Resultado Operacional

-71.509

-42.686

-13.202

17.205

48.578

80.904

116.022

241.483

274.355

221.673

-112.094

-116.479

-121.027

-125.756

-130.675

-135.782

-141.086

-146.601

-152.330

-158.281

0

56.047

58.239

60.514

62.878

65.337

67.891

70.543

73.301

76.165

4. Saldo Operacional (1+2+3)

-183.603

-103.118

-75.990

-48.037

-19.219

10.460

42.827

165.425

195.325

139.556

5. Plano de Investimentos

190.000

190.000

0

0

250.000

0

0

0

40.000

390.000

6. Saldo de Caixa

-373.603

-293.118

-75.990

-48.037

-269.219

10.460

42.827

165.425

155.325

-250.444

7. Saldo de Caixa Acumulado

-373.603

-666.721

-742.710

-790.748

-1.059.967

-1.049.507

-1.006.680

-841.255

-685.930

-936.374

2. Evasão de Receita
3.Recuperação da Evasão de Receita

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
Quadro 99: Alternativa 1 - Fluxo de Caixa – Ano 11 ao 20 (Continuação).
DESCRIÇÃO

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

ANO 17

ANO 18

ANO 19

ANO 20

1. Resultado Operacional

257.442

296.547

336.623

377.913

417.298

460.842

506.197

553.034

598.419

647.005

2. Evasão de Receita

-164.468

-170.894

-177.576

-184.514

-191.726

-199.219

-207.005

-215.095

-223.499

-232.235

79.141

82.234

85.447

88.788

92.257

95.863

99.609

103.503

107.547

111.749

172.115

207.887

244.494

282.186

317.829

357.486

398.800

441.442

482.467

526.520

0

0

0

0

250.000

0

40.000

40.000

0

350.000

6. Saldo de Caixa

172.115

207.887

244.494

282.186

67.829

357.486

358.800

401.442

482.467

176.520

7. Saldo de Caixa Acumulado

-764.259

-556.372

-311.879

-29.693

38.136

395.622

754.423

1.155.865

1.638.332

1.814.852

3.Recuperação da Evasão de Receita
4. Saldo Operacional (1+2+3)
5. Plano de Investimentos

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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No cálculo do VPL considerou-se a taxa de retorno de 6,4%. O VPL e a TIR obtidos
no Estudo da Viabilidade Econômica e Financeira apresenta-se abaixo (Quadro
100).
Quadro 100: VPL e TIR obtidos.
VPL

-1.136.546

TIR

8%

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Foram efetuadas diversas simulações num reajuste real na taxa que permitisse a
sustentabilidade do serviço e que ainda o saldo de caixa acumulado não fosse por
demais negativo.

O resultado da modelagem efetuado, a partir dos indicadores econômicos, o que
demonstra a viabilidade da sustentabilidade do Plano considerando a cobrança de
um valor unitário anual de R$210 por imóvel/economia de água.

9.3

ALTERNATIVA 2 - MUNICIPAZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA

9.3.1 Despesas Operacionais

Considerando a municipalização dos serviços de coleta convencional e coleta
seletiva foram utilizados os seguintes valores e parâmetros:
•

Para a projeção do valor de combustível considerou-se que o município
possui 400km de vias e que a coleta convencional é executada três vezes na
semana. O valor do diesel foi de R$4,15 e os caminhões fazem 3km/l. Do ano
1 ao ano 10 considerou-se o custo referente a 2 veículos, e a partir do ano 10
considerou-se o valor referente à 3 veículos, considerando que a quantidade
de resíduos aumenta o que demandará mais viagens até a Unidade de
Tratamento e Disposição Final dos RSU.
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•

A coleta seletiva foi projetada de maneira análoga, porem considerando os
custos operacionais de 1 veículo até o ano 4, a partir do ano 5 considerou-se
os custos para 02 veículos e a partir do ano 10 considerou-se 03 veículos.

•

Para a mão de obra foi considerado o valor de R$ 3.000 para motorista
(salário e encargos) e R$ 2.800 por coletor (salário e encargos).

•

Ainda se considerou verba para Equipamentos de proteção individual – EPI,
compostos por roupa e capa de chuva (03 unidades por ano), Luvas e
mascaras (01 unidade por mês) e botas (02 unidades ao ano)

•

Por fim, para a operacionalização considerou-se a contratação de um gestor
exclusivo para o gerenciamento dos resíduos sólidos, preferencialmente com
formação em engenharia sanitária, com verba de R$ 12.000 mensal referente a
salário e encargos.

•

Os outros custos operacionais são semelhantes a alternativa 1 já apresentada.

9.3.2 Investimentos

Os investimentos considerados no estudo econômico-financeiro foram previstos
através da etapa de prognóstico dos sistemas, sendo eles:
•

Aquisição de caminhões coletores para a coleta convencional e seletiva com
valor de R$400.000 cada caminhão, considerou-se a aquisição de novos
caminhões e substituição dos mesmos a cada 7 anos.

•

Os demais investimentos são semelhantes à alternativa 1, já apresentada.

Não foi utilizada a possibilidade de a Administração obter financiamento para os
investimentos, o que com certeza resultaria em resultados econômicos/financeiros
mais favoráveis, sendo considerado para o presente estudo a situação mais
desfavorável.

No Quadro 101 ao Quadro 104 apresentam-se as despesas operacionais e os
investimentos anualizados necessários.
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Quadro 101: Alternativa 2 – Despesas Operacionais – Ano 1 ao 10.
1. DESPESAS DE OPERAÇÃO - MUNICIPALIZAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR

Unidade

Valor unitário
(R$)

ANO 1 (2022)

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

ANO 10

1.1.Coleta dos Resíduos Domiciliares
Coleta Convencional (combustível e manutenção)

VG/mês

7.000,00

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

252.000

Coleta Convencional (02 motoristas e 06 coletores - Salário e encargos)

VG/mês

22.800,00

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

Coleta Seletiva (combústivel e manutenção)

VG/mês

7.000,00

84.000

84.000

84.000

84.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

Coleta Seletiva (02 motorista e 06 coletores - Salário e encargos)

VG/mês

22.800,00

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPI`s.

VG/ano

15.360,00

15.360,00

R$

4.284.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

168.000

252.000

Repasse a COOPERCORI - Operação da Unidade de

VG/mês

32.442

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

Funcionários da Prefeitura que atuam na operacao do aterro

VG/mês

20.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

VG/mês

1.500

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

VG/mês

5.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

R$

12.945.960

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

1.3. Projeto de Educação Ambiental

VG/mês

2.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

1.4. Gestor - Engenheiro Sanitarista (salário e encargos)

VG/mês

12.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

Sub-total

R$

480.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Total Despesas Operacionais

R$

17.709.960

839.298

839.298

839.298

839.298

839.298

839.298

839.298

839.298

839.298

923.298

Sub-total

15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00

1.2. Operação Unidade de Processamento de Resíduos

Manutenção do Unidade de Processamento (contas de luz e água)
Manutenção Aterro Sanitário
Sub-total

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Quadro 102: Alternativa 2 – Despesas Operacionais – Ano 11 ao 20 (Continuação).
1. DESPESAS DE OPERAÇÃO - MUNICIPALIZAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR

Unidade

Valor unitário
(R$)

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

ANO 17

ANO 18

ANO 19

ANO 20

1.1.Coleta dos Resíduos Domiciliares
Coleta Convencional (combustível e manutenção)

VG/mês

7.000,00

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

Coleta Convencional (02 motoristas e 06 coletores - Salário e encargos)

VG/mês

22.800,00

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

Coleta Seletiva (combústivel e manutenção)

VG/mês

7.000,00

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

Coleta Seletiva (02 motorista e 06 coletores - Salário e encargos)

VG/mês

22.800,00

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

273.600

Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPI`s.

VG/ano

15.360,00

15.360,00

15.360,00

15.360,00

15.360,00

15.360,00

15.360,00

15.360,00

15.360,00

R$

4.284.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

252.000

Repasse a COOPERCORI - Operação da Unidade de

VG/mês

32.442

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

389.298

Funcionários da Prefeitura que atuam na operacao do aterro

VG/mês

20.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

VG/mês

1.500

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

VG/mês

5.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

R$

12.945.960

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

647.298

1.3. Projeto de Educação Ambiental

VG/mês

2.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

1.4. Gestor - Engenheiro Sanitarista (salário e encargos)

VG/mês

12.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

144.000

Sub-total

R$

480.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Total Despesas Operacionais

R$

17.709.960

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

Sub-total

15.360,00 15.360,00

1.2. Operação Unidade de Processamento de Resíduos

Manutenção do Unidade de Processamento (contas de luz e água)
Manutenção Aterro Sanitário
Sub-total

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Quadro 103: Alternativa 2 – Investimentos – Ano 1 ao 10.
2. INVESTIMENTOS

Unidade

Valor unitário (R$)

2.1 Veículos para a Coleta Seletiva

VG

400.000

2.2. Veículos para Coleta Convencional

VG

400.000

400.000

2.000

40.000

2.3. Implantação de Locais de Entrega Voluntária - LEV`s para materiais recicláveis
VG/contentor
2.4. Melhorias e Equipamentos Unidade de Triagem

VG

2.5. Unidade de Compostagem (Infraestrutura e equipamentos)

VG

Total Investimentos

R$

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

400.000

400.000

400.000

40.000

150.000
190.000

ANO 10

400.000

400.000

400.000
40.000

150.000

1.740.000

ANO 9

190.000

0

0

40.000

100.000

200.000

150.000

150.000

250.000

0

0

0

40.000

390.000

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
Quadro 104: Alternativa 2 – Investimentos – Ano 11 ao 20 (Continuação).
Unidade

Valor unitário
(R$)

2.1 Veículos para a Coleta Seletiva

VG

400.000

2.2. Veículos para Coleta Convencional

VG

400.000

2. INVESTIMENTOS

2.3. Implantação de Locais de Entrega Voluntária - LEV`s para materiais recicláveis
VG/contentor

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

400.000

ANO 16

ANO 17

400.000

400.000

ANO 18

ANO 19

ANO 20

400.000

2.000

40.000

40.000

2.4. Melhorias e Equipamentos Unidade de Triagem

VG

100.000

200.000

2.5. Unidade de Compostagem (Infraestrutura e equipamentos)

VG

150.000

150.000

Total Investimentos

R$

1.740.000

0

0

0

0

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

235

250.000
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0
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9.3.3 Faturamento e Arrecadação

O cálculo da projeção anual do faturamento e da arrecadação (receita) foi feito de
maneira análoga a alternativa 1.

Os parâmetros utilizados, a evolução anual de faturamento, inadimplência e
arrecadação são apresentados no Quadro 105 e no Quadro 106.
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Quadro 105: Parâmetros utilizados, Projeção do Faturamento e Arrecadação – Ano 1 ao 10.
ANO
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
ANO 6
ANO 7
ANO 8
ANO 9
ANO 10
Número de Economias de água
10.676
11.093
11.526
11.977
12.445
12.932
13.437
13.962
14.508
15.074
Média Taxa de Lixo (R$/Unidade.ano)
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
Faturamento
800.670
831.990 864.480 898.260 933.390 969.870 1.007.760 1.047.150 1.088.070 1.130.580
Inadimplência %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Inadimplência R$
40.034
41.600
43.224
44.913
46.670
48.494
50.388
52.358
54.404
56.529
Arrecadação
760.637
790.391 821.256 853.347 886.721 921.377 957.372 994.793 1.033.667 1.074.051
Recuperação de Receita - R$
0
20.017
20.800
21.612
22.457
23.335
24.247
25.194
26.179
27.202
Arrecadação Total
760.637
810.407 842.056 874.959 909.177 944.711 981.619 1.019.987 1.059.845 1.101.253
Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
Quadro 106: Parâmetros utilizados, Projeção do Faturamento e Arrecadação – Ano 11 ao 20 (Continuação).
ANO
Número de Economias de água
Média Taxa de Lixo (R$/Unidade.ano)
Faturamento
Inadimplência %
Inadimplência R$
Arrecadação
Recuperação de Receita - R$
Arrecadação Total

ANO 11
15.664
75,00
1.174.770
5%
58.739
1.116.032
28.265
1.144.296

ANO 12
16.276
75,00
1.220.670
5%
61.034
1.159.637
29.369
1.189.006

ANO 13
16.912
75,00
1.268.400
5%
63.420
1.204.980
30.517
1.235.497

ANO 14
17.573
75,00
1.317.960
5%
65.898
1.252.062
31.710
1.283.772

ANO 15
18.260
75,00
1.369.470
5%
68.474
1.300.997
32.949
1.333.946

ANO 16
18.973
75,00
1.422.990
5%
71.150
1.351.841
34.237
1.386.077

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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ANO 17
19.715
75,00
1.478.610
5%
73.931
1.404.680
35.575
1.440.254

ANO 18
20.485
75,00
1.536.390
5%
76.820
1.459.571
36.965
1.496.536

ANO 19
21.286
75,00
1.596.420
5%
79.821
1.516.599
38.410
1.555.009

ANO 20
22.118
75,00
1.658.820
5%
82.941
1.575.879
39.911
1.615.790
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9.3.4 Imposto e Agência Reguladora

Foi prevista uma verba anual correspondente a 2% do faturamento bruto para a
Agência Reguladora. Para PIS/COFINS também o percentual utilizado foi de 1%.

9.3.5 Resultados Obtidos
O detalhamento do Demonstrativo de Resultado – DRE e do Fluxo de Caixa - FLC,
que levaram aos resultados obtidos estão apresentados no Quadro 107 ao Quadro
110.
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Quadro 107: Demonstrativo de Resultado – DRE – Ano 1 ao 10.
DESCRIÇÃO

TOTAL

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

ANO 10

1.Fatutamento

23.616.720 800.670 831.990

864.480

898.260

933.390

969.870 1.007.760 1.047.150 1.088.070 1.130.580

2.Despesas de Operação

17.709.960 839.298 839.298

839.298

839.298

839.298

839.298

839.298

839.298

839.298

923.298

3. Agência Reguladora

472.334

16.013

16.640

17.290

17.965

18.668

19.397

20.155

20.943

21.761

22.612

4. Impostos

236.167

8.007

8.320

8.645

8.983

9.334

9.699

10.078

10.472

10.881

11.306

5.198.258

-62.648

-32.268

-752

32.014

66.090

101.476

138.229

176.438

216.130

173.365

5. Resultado Operacional - Lucro Liquido

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
Quadro 108: Demonstrativo de Resultado – DRE – Ano 11 ao 20 (Continuação).
DESCRIÇÃO

TOTAL

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

ANO 17

ANO 18

ANO 19

ANO 20

1.Fatutamento

23.616.720

1.174.770

1.220.670

1.268.400

1.317.960

1.369.470

1.422.990

1.478.610

1.536.390

1.596.420

1.658.820

2.Despesas de Operação

17.709.960

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

923.298

3. Agência Reguladora

472.334

23.495

24.413

25.368

26.359

27.389

28.460

29.572

30.728

31.928

33.176

4. Impostos

236.167

11.748

12.207

12.684

13.180

13.695

14.230

14.786

15.364

15.964

16.588

5.198.258

216.229

260.752

307.050

355.123

405.088

457.002

510.954

567.000

625.229

685.757

5. Resultado Operacional - Lucro Liquido

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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Quadro 109: Fluxo de Caixa – Ano 1 ao 10.
DESCRIÇÃO

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

ANO 10

1. Resultado Operacional

-62.648

-32.268

-752

32.014

66.090

101.476

138.229

176.438

216.130

173.365

2. Evasão de Receita

-40.034

-41.600

-43.224

-44.913

-46.670

-48.494

-50.388

-52.358

-54.404

-56.529

0

20.017

20.800

21.612

22.457

23.335

24.247

25.194

26.179

27.202

4. Saldo Operacional (1+2+3)

-102.682

-53.850

-23.177

8.713

41.877

76.317

112.088

149.274

187.905

144.037

5. Plano de Investimentos

190.000

190.000

0

0

250.000

0

0

0

40.000

390.000

6. Saldo de Caixa

-292.682

-243.850

-23.177

8.713

-208.123

76.317

112.088

149.274

147.905

-245.963

7. Saldo de Caixa Acumulado

-292.682

-536.532

-559.709

-550.996

-759.118

-682.801

-570.713

-421.439

-273.534

-519.497

3.Recuperação da Evasão de Receita

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
Quadro 110: Fluxo de Caixa – Ano 11 ao 20 (Continuação).
DESCRIÇÃO

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

ANO 17

ANO 18

ANO 19

ANO 20

1. Resultado Operacional

216.229

260.752

307.050

355.123

405.088

457.002

510.954

567.000

625.229

685.757

2. Evasão de Receita

-58.739

-61.034

-63.420

-65.898

-68.474

-71.150

-73.931

-76.820

-79.821

-82.941

3.Recuperação da Evasão de Receita

28.265

29.369

30.517

31.710

32.949

34.237

35.575

36.965

38.410

39.911

185.755

229.088

274.147

320.935

369.563

420.090

472.598

527.146

583.818

642.727

0

0

0

0

250.000

0

40.000

40.000

0

350.000

6. Saldo de Caixa

185.755

229.088

274.147

320.935

119.563

420.090

432.598

487.146

583.818

292.727

7. Saldo de Caixa Acumulado

-333.742

-104.654

169.493

490.428

609.991

1.030.081

1.462.679

1.949.825

2.533.643

2.826.370

4. Saldo Operacional (1+2+3)
5. Plano de Investimentos

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.
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No cálculo do VPL considerou-se a taxa de retorno de 6,4%. O VPL e a TIR obtidos
no Estudo da Viabilidade Econômica e Financeira apresenta-se no Quadro 111,
abaixo.
Quadro 111: VPL e TIR obtidos.
VPL

634.737

TIR

13%

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria, 2021.

Foram efetuadas diversas simulações num reajuste real na taxa que permitisse a
sustentabilidade do serviço e que ainda o saldo de caixa acumulado não fosse por
demais negativo.

O resultado da modelagem efetuado, a partir dos indicadores econômicos, o que
demonstra a viabilidade da sustentabilidade do Plano considerando a cobrança de
um valor unitário anual de R$75 por imóvel.

Destaca-se que neste estudo apresenta-se uma estimativa de um valor médio por
imóvel, devendo a forma de cobrança ser foco específico de estudos futuros e
melhor detalhada pelo poder público municipal.

9.4

DEMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Considerou-se para os demais serviços de limpeza pública, como varrição, capina,
limpeza de boca-de-lobo, etc., a mesma estrutura praticada atualmente, não sendo
realizado o estudo de viabilidade econômica e financeira destes serviços uma vez
que eles não deverão ser remunerados pela Taxa de Coleta do Lixo, por serem
custos indivisíveis.

Os custos de execução desses serviços, realizados diretamente pelo município ou
por terceirizados, deverão ser incluídos no Plano Plurianual e cobertos pelo caixa
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único da Prefeitura, através de receitas geradas por tributos e repasses financeiros
externos.
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ANEXO 1 - PROJETO DE LEI PARA A GESTÃO MUNICIPAL DA LOGÍSTICA
REVERSA

Costa Rica ... de ... de 2021.

Mensagem nº .../2021

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Costa Rica.

Por intermédio de Vossa Excelência, encaminho à elevada
deliberação dessa augusta Câmara de Vereadores, o incluso Projeto de Lei, que
estabelece a implantação de logística reversa no nosso Município.

O referido projeto é relevante para que se possa implementar de
maneira efetiva, na cidade de Costa Rica, as regras norteadoras da Política Nacional
de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.

A geração excessiva de resíduos é um dos grandes problemas
da atualidade, sendo certo que significativa parcela de tais resíduos é composta por
matérias primas que poderiam ser reinseridas no processo produtivo.

O projeto tem por escopo a preservação do meio ambiente e da
saúde, matérias cuja competência é comum a todos os entes federados, nos termos
do art. 23, inciso VI, da Constituição Federal.

O inciso I do art. 30 da Constituição Federal, outorga aos
municípios a competência para legislar sobre os assuntos de interesse local,
evidenciando claro que esse ente federativo é quem deve organizar e prestar o
serviço público de coleta e remoção de lixo, conforme preceitua o inciso V desse
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mesmo dispositivo da Carta Magna, complementado pelo art. 10 da Lei Federal nº
12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), assim redigido:

Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão
integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos
territórios, sem prejuízo das competências de controle e
fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do
SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador
pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta
Lei.

Essa atribuição conferida aos Municípios decorre do princípio da
função social da cidade, estabelecido expressamente no art. 182 da Constituição
Federal, que prevê a execução pelo Poder Público municipal da política de
desenvolvimento urbano.

A referida função social abrange aspectos multidisciplinares,
dentre os quais se insere o dever de proteção ao meio ambiente, conforme prevê o
art. 2º, incisos I e VI, alínea g, do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01):

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento

das

funções

sociais

da

cidade

e

da

propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
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(...)

VI ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

(...)

g) a poluição e a degradação ambiental

Por seu turno a Lei Complementar nº 140/2011, dispõe sobre as
competências administrativas dos entes federados em matéria ambiental, prevê no
seu art. 9º, inciso I, a competência dos Municípios para executar e fazer cumprir no
âmbito de seus territórios as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente.

A

logística

reversa

caracteriza-se

como

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 (art. 3º, XII, da
Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos).

A própria Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos
estabelece em seu art. 33, inciso I, que os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso são obrigados a
implantar o sistema de logística reversa. Vale mencionar, ainda, o § 1º do referido
art. 33, segundo o qual os sistemas de logística reversa podem ser estendidos a
outros produtos, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à
saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.

Converge ao escopo do projeto a Lei Complementar nº 61, de 29
de maio de 2015, que instituiu o Código Municipal de Resíduos Sólidos de Costa
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Rica, que definiu princípios, diretrizes e instrumentos para a gestão integrada de
resíduos.

A implantação da logística reversa se constituirá em importante
ferramenta para que a Agência Reguladora e o próprio Poder Legislativo, dentro das
suas atribuições e competências institucionais, possam fiscalizar e cobrar do Poder
Executivo providências e ações concretas, sobretudo no que diz respeito ao
cumprimento das metas estabelecidas.

Portanto, por se tratar de matéria de suma relevância para o
nosso Município, solicitamos que a tramitação do presente Projeto se dê em regime
de urgência, na forma prevista na Lei Orgânica do Município.

Limitados

ao

exposto,

renovamos

protestos

consideração e apreço a todos os integrantes dessa Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal
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Projeto de Lei nº .../2021.
Estabelece a obrigatoriedade da implantação de
logística reversa no Município de Costa Rica, para
recolhimento dos produtos que especifica e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COSTA RICA, ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, no uso de suas atribuições legais, e com base no que dispõe o art. 96, caput,
inciso IV, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou
e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei articula-se com a Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010,
que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei Complementar nº
61, de 29 de maio de 2015, que instituiu o Código Municipal de Resíduos Sólidos de
Costa Rica.

Art. 2º São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos seguintes produtos e
embalagens comercializados no Município de Costa Rica:

I - óleo lubrificante usado e contaminado, e seus resíduos;

II - baterias chumbo-ácido;

III - pilhas e baterias portáteis;

IV - produtos eletroeletrônicos e seus componentes;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, bem
como os diodos emissores de luz (LED – light-emitting diode) e assemelhadas;
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VI - pneus inservíveis, ainda que fracionados por quaisquer métodos;

VII - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas
técnicas;

VIII - embalagem usada de óleo lubrificante;

IX - medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e suas embalagens;

X - filtros automotivos.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, individualmente ou por meio de
entidade representativa do setor contemplando conjuntos de empresas, ou por
pessoa jurídica sem fins econômicos criada com o objetivo de gerenciar o respectivo
sistema, aos quais caberá a interlocução com o Poder Executivo, ficam
responsáveis pela implementação e operacionalização da logística reversa no limite
da proporção dos produtos que colocarem no mercado do Município Costa Rica,
conforme metas progressivas, intermediárias e finais, estabelecidas em acordos
setoriais ou termos de compromissos.

Art. 3º Na implementação e operacionalização de sistemas de logística reversa
poderão ser adotadas soluções integradas que contemplem desde procedimentos
de compra de produtos ou embalagens usadas, sistemas de reciclagem, atuação em
parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores, bem como
pontos de entrega voluntária de resíduos reutilizáveis e recicláveis, mediante
comprovação por intermédio de Certificados de Reciclagem, de destinação ou
similares.
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§ 1º Os responsáveis pelos sistemas de logística reversa deverão também
promover campanhas educativas e de conscientização pública, bem como dos
benefícios da devolução dos produtos e embalagens para reciclagem.

§ 2º Para os fins desta Lei, considera-se como fabricante o comerciante que, de
qualquer forma, comercializar produtos de marca(s) própria(s) ou exclusiva(s),
independentemente da origem, processamento ou fabricação destes.

Art. 4º Para viabilizar todas as etapas dos sistemas de logística reversa, no
âmbito das responsabilidades compartilhadas:

I - os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes
ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a X
do art. 2º;

II - os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes
ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos pelos
consumidores;

III - os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente
adequada aos produtos e às embalagens usadas reunidas ou devolvidas pelos
comerciantes ou distribuidores, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final
ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelos órgãos competentes do
SISNAMA e pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Parágrafo único. Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos encarregar-se de atividades de responsabilidade dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística
reversa dos produtos e embalagens a que se refere esta Lei, as ações do poder
público deverão ser devidamente remuneradas.
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Art. 5º Os sistemas de logística reversa que forem objeto de acordo setorial ou
de termos de compromisso firmados em âmbito nacional, regional ou estadual, entre
o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes
deverão ser considerados para fins de atendimento desta Lei, desde que
comprovadamente estiverem realizando ações no âmbito municipal, e que atendam
às regras e metas previstas na legislação municipal de regência.

Parágrafo único. Os participantes dos sistemas de logística reversa manterão
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades
informações completas, com balanço anual, sobre a realização das ações sob sua
responsabilidade.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Costa Rica, ... de ... de 2021; 41º ano de Emancipação Político-Administrativa.

Prefeito Municipal
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ANEXO 2 –CONDUÇÃO DOS TRABALHOS E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

1. CONDUÇÃO DOS TRABALHOS

1.1.

COMISSÃO TÉCNICA - CT

Foi criada pela Portaria 14.877 de 25 de junho de 2021 uma Comissão Técnica que
conta com representantes da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e
Cultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de
Educação e Serviço Municipal e Água e Esgoto- SAAE. Os membros apresentam-se
listados abaixo.
•

Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Esportes - Ivair Barbosa
Narciso e Jaqueline de Castro Vargas

•

Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas – Brena Higa e Weder
Furtado

•

Serviço Municipal de Água e Esgoto SAAE – Daniel Nogueira Nepomuceno

•

Fundação Hospitalar de Costa Rica – Rogéria Paes Barbosa e Miriam Oliveira

•

Secretaria Municipal de Educação – Wilson Rocha de Souza

•

Secretaria Municipal de Saúde – Claudiney Montani

•

Secretaria Municipal de Assistência Social – Loeyk Silva Correa Rodrigues

1.2.

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

A equipe técnica disponível para o presente Proposta Técnica é composta pelos
seguintes profissionais:
• Coordenador Geral. Cristiane Tarouco Folzke - Engenheira Sanitarista e
Ambiental. Msc Eng. Ambiental CREA/SC 093496-2

253

Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município de Costa Rica – MS

• Especialista 01. Paulo Inácio Vila Filho - Engenheiro Sanitarista e Ambiental.
CREA/SC 108937-9
• Especialista 02. Nadine Lory Bortolotto - Engenheira Sanitarista e Ambiental.
Engenheira de Segurança do Trabalho. CREA/SC 109183-2
• Especialista 03. Vinicius Belatto - Engenheiro Sanitarista e Ambiental.
CREA/SC 14055-3
• Especialista 04. Paulo César Mência – Advogado. OAB/SC 12816.
• Assistente Administrativo – Fabiana Terezinha da Silva

2. REUNIÃO INICIAL

No dia 08 de junho de 2021 foi realizada reunião inicial na sede da Secretaria de
Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes, com representante da empresa Ampla
Consultoria e técnicos da Prefeitura de Costa Rica. A relação dos participantes
apresenta-se na Lista de Presença apresentada no Anexo 2.

Na ocasião foi apresentado pela Eng. Cristiane Folzke, da Ampla Consultoria o
Plano de Trabalho e os técnicos da Prefeitura puderam explanar sobre o histórico da
gestão dos resíduos no município, Figura 12. No Anexo 3 apresenta-se a conteúdo o
conteúdo da reunião.
Reunião Inicial em 08 de junho de 2021 na Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente,
Cultura e Esportes.

Fonte – Acervo Técnico Ampla Consultoria.
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Lista de Presença da reunião de 08 de junho de 2021.
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3. VISITA TÉCNICA

Entre os dias 08 a 10 de junho de 2021 foi realizada a visita técnica da Consultoria
AMPLA ao município para conhecer e avaliar as principais unidades operacionais,
gerenciais e de infraestruturas ligadas aos serviços de manejo de resíduos sólidos
urbanos e limpeza urbana.

Esta semana de visita técnica compreendeu uma série de levantamentos de campo,
de informações de modo a estabelecer uma visão da situação atual dos serviços
prestados pelo município, ou empresas contratadas, de que forma os serviços estão
organizados e estabelecidos na organização da gestão pública municipal e quais as
principais deficiências e potencialidades que estejam ligadas ao tema dos resíduos
sólidos.

Anterior à ida da equipe à visita técnica, foi encaminhado à Administração Municipal
via de um Checklist preliminar com indicação das principais necessidades de
informações e para a visita técnica propriamente dita. O objetivo era nortear a
organização do levantamento e estabelecer uma listagem mínima de informações
obrigatórias, as quais a equipe da empresa consultora AMPLA já conhece e sabe
que são importantes para compor especialmente a fase de diagnóstico.

Algumas informações foram cedidas e obtidas na visita técnica mesmo ou quando
da realização das vistorias em campo, porém diversas informações ainda não foram
repassadas e devem estar sendo objeto de preparo e atenção da Prefeitura, ou
outros órgãos municipais ou relacionados. A relação das informações a serem
complementadas apresenta-se anexada.

Ressalta-se que o envio dessas informações é primordial e seu atraso pode
comprometer o cronograma de atividades, em especial da fase de diagnóstico
quando boa parte das necessidades tem origem no apoio da equipe municipal e
seus órgãos de gestão. A ausência de informações também é um diagnóstico,
porém, quanto mais qualificada for essa fase, melhor será possível o uso de
instrumentos desenvolvidos para a segunda fase de planejamento estratégico.
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Solicita-se que a equipe municipal responsável envie as informações solicitadas em
prazo hábil para a execução das atividades de diagnóstico.

4. CONSULTA PÚBLICA

Para dar ampla publicidade ao planejamento a versão preliminar do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi disponibilizada no site da prefeitura de
Costa Rica para Consulta Pública.

Disponível em:
https://www.costarica.ms.gov.br/arquivos/plano_municipal_de_gestao_integrada_de
_residuos_solidos_-_pm_22040127.pdf
Link no site da prefeitura de Costa Rica para Consulta Pública.
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5. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação no dia 07 de
dezembro as 8hrs a Audiência Publica para a apresentação do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a seguir apresentam-se imagens do
evento, de sua divulgação e lista de presença. O evento também foi transmitido
ao vivo pelo Facebook da prefeitura.

Divulgação da Audiência Pública

https://www.costarica.ms.gov.br/portal/noticias/0/3/4329/costa-rica-divulgaversao-preliminar-do-pmgirs-para-consulta-publica
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https://www.costarica.ms.gov.br/portal/noticias/0/3/4382/costa-rica-faz-revisaodo-plano-de-gestao-integrada-de-residuos-solidos-para-os-proximos-20-anos
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Registro Fotográfico
Audiência Pública. 07/12/2021.
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Lista de Presença Audiência Pública 07/12/21
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