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APRESENTAÇÃO
A discussão em torno da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, aprovada após
21 anos de discussões no Congresso Nacional, marcou o início de uma forte articulação
institucional envolvendo a União, estados e municípios, o setor produtivo e a sociedade civil
na busca de soluções para os graves problemas causados pela gestão inadequada dos resíduos,
que compromete a qualidade de vida dos brasileiros.
Uma das principais iniciativas do governo federal para a implementação da política foi a
elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que contempla os diversos tipos
de resíduos gerados, as respectivas alternativas de gestão e gerenciamento, bem como metas
para diferentes cenários, programas, projetos e ações correspondentes.
O PNRS mantém estreita relação com os Planos Nacionais de Mudanças do Clima PNMC, de Recursos Hídricos - PNRH, de Saneamento Básico - PLANSAB e de Produção e
Consumo Sustentável - PPCS. Apresenta conceitos e propostas que refletem a interface entre
diversos setores da economia compatibilizando crescimento econômico, conservação
ambiental e inclusão social, em estratégias integradas visando o desenvolvimento sustentável.
Desse modo, a elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos é condição para o Distrito Federal e Municípios terem acesso aos recursos da União
ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza
urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
Sabe-se que a solução e/ou mitigação dos problemas relacionados à limpeza urbana e
coleta de resíduos de um Município exige da Prefeitura a maior parcela de responsabilidade,
já que esta dispõe de meios para difundir e intensificar práticas sanitárias e estabelecer ao
público obrigações que facilitem o trabalho oficial e ajudem a manter limpa a cidade. Porém,
sabe-se também, que pouco valem os esforços do Poder Público se a população não participar
e cooperar na implantação das políticas públicas criadas para a sua melhoria de vida.
Foi nessa perspectiva integradora e mais abrangente que o Poder Público de Barreiras
buscou realizar seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS,
com base nos princípios fundamentais estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos
e de Saneamento, incorporando fortemente a proposta de construção de sociedades
sustentáveis e participativas.
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INTRODUÇÃO
A Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Barreiras foi
realizada por meio da articulação entre Governo e Sociedade, representados, respectivamente,
pelo Comitê Diretor e pelo Grupo de Sustentação, criados através do Decreto nº. 778/2013,
publicado em Diário Oficial do Município em 20 de dezembro de 2013, cujas respectivas
composições e atribuições culminaram na elaboração desse Plano.
Nessa direção, o Poder Público Municipal atuando junto à sociedade tentou garantir o
apoio necessário às ações e projetos que surgiram dessa empreitada, para que, com isso,
implantem e fortaleçam o Plano de Resíduos Sólidos de Barreiras em sintonia com os
princípios e diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, exercendo, de maneira plena,
eficiente e legal o seu papel, mediante uma prática que vincula a administração pública com a
comunidade, através de valores e atitudes que promovam um comportamento dirigido a
transformação superadora da realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais,
instigando na população a vontade de participar do processo, com vista a desenvolver
habilidades e atitudes necessárias para a referida transformação.
O Processo de elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de
Barreiras ajudou o Município a diagnosticar os problemas relacionados à sua gestão no
manejo de resíduos gerados no município, permitindo, com isso, elaborar a proposição de
novas ações, diretrizes, estratégias e metas visando a solução dos problemas identificados,
bem como melhorar e universalizar os serviços de limpeza pública já prestados.
Destarte, as diretrizes, objetivos, estratégias e metas que foram estabelecidos neste
Plano visam contemplar as ações de gestão ambiental no âmbito de competência do
Município, contextualizadas com a realidade socioeconômica e ambiental local e na
perspectiva do desenvolvimento sustentável. Visam ainda, serem suficientemente claras e
concretizáveis, pois subsidiarão instâncias decisórias políticas, sociais e ambientais, assim
como poderão nortear a implementação de outros programas e demais ações educativas no
que tange à gestão de resíduos.
É importante enfatizar que este Plano foi elaborado pelo Comitê Diretor e pelo Grupo
de Sustentação, submetido ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Barreiras,
em conformidade com as prerrogativas estabelecidas na Política Nacional de Resíduos
Sólidos e que os trabalhos técnicos necessários para implantação e execução deste serão
realizados pelo Comitê Diretor, por empresas especializadas que serão contratadas ou por
entidades conveniadas à Administração Pública Municipal.
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1. ASPECTO LEGAL
CONSIDERANDO que o art. 225 da Constituição Federal de 1988 dispõe que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras.
CONSIDERANDO que o art. 54,§ 2º, inciso V da Lei 9.605/98, dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, tipifica como crime lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos,
óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
regulamentos.
CONSIDERANDO que o art. 56,§ 1º, inciso II da Lei de Crimes Ambientais, de nº
9.605/98, tipifica como crime quem manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta,
reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da
estabelecida em lei ou regulamento.
CONSIDERANDO a necessidade de garantir que as políticas de meio ambiente
abordem a Educação Ambiental em consonância com a Política Nacional de Educação
Ambiental- PNEA, estabelecida pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999 e pelos arts. 2o,
caput, e 3o, inciso II, do Decreto no 4.281, de 25 de junho de 2002, bem como com o
Programa Nacional de Educação Ambiental-ProNEA.
CONSIDERANDO a Lei Estadual 10.431/06, que institui a Política de Meio
Ambiente e Proteção a Biodiversidade do Estado da Bahia que visa assegurar o
desenvolvimento sustentável e a manutenção do ambiente propício à vida, em todas as suas
formas, a ser implementada de forma descentralizada, integrada e participativa.
CONSIDERANDO que o art. 17 da Lei 11.445/07, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico, determina que o serviço regionalizado de saneamento
básico possa obedecer ao plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de
Municípios atendidos.
CONSIDERANDO que o art. 19 da Lei 11.445/07, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico, determina que a prestação de serviços públicos de
saneamento básico observará um plano, que poderá ser específico para cada serviço.
CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei Municipal 794/08, que autoriza o Poder
Executivo a instituir o regulamento de gestão do sistema de limpeza urbana no Município
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de Barreiras e determina que a gestão desse sistema será realizada pelo órgão ou entidade
municipal competente.
CONSIDERANDO que o art. 10 da Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, determina que cabe 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 Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado
de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), bem como da responsabilidade do gerador
pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.
CONSIDERANDO que o art. 12 da Lei 12.305/10 que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão e manterão, de forma conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), articulado com o Sistema Nacional de Informações
em Saneamento (SINISA) e o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente
(SINIMA), bem como incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer
ao órgão federal responsável pela coordenação do SINIR todas as informações necessárias
sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas
em regulamento.
CONSIDERANDO que o art. 18 da Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, determina que a elaboração do plano municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e
os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlado, destinado a
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos
sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais
de crédito ou fomento para tal finalidade.
CONSIDERANDO que o art. 25 da Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, determina que o poder público, o setor empresarial e a coletividade
são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações
estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.
CONSIDERANDO que o art. 31, inciso IV da Lei 12.305/10, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina que os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange compromisso de, quando
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firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das ações
previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos
ainda não inclusos no sistema de logística reversa.
CONSIDERANDO que o art. 108 da Lei Municipal 921/10, que institui o Novo
Código Municipal do Meio Ambiente de Barreiras e dispõe sobre o Sistema Municipal de
Meio Ambiente – SISMUMA, determina que o Município deverá implantar adequado
sistema de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta
seletiva, segregação, reciclagem, compostagem e outras técnicas que promovam a redução
do volume total dos resíduos sólidos gerados.
CONSIDERANDO o inciso XV, do art. 20, da Lei 12.056/2011, que institui a
Política de Educação Ambiental do Estado da Bahia – PEA-BA, que incentiva a inserção
de programas de Educação Ambiental Não Formal nos serviços de coleta de resíduos
sólidos nos espaços urbanos e rurais, atribuindo aos municípios a responsabilidade pela
fiscalização e monitoramento.
CONSIDERANDO o Inciso III, do Artigo 3º, da Lei Estadual 12.377/2011, e
Inciso III do Artigo 2° do Decreto Estadual 14.024/12 que alteram dispositivos do
Regulamento, da Lei Estadual 10.431/2006, que dispõe sobre a Política Estadual de Meio
Ambiente e Proteção da Biodiversidade, que objetiva aperfeiçoar o uso de energia, bens
ambientais e insumos, visando à economia dos recursos naturais e à redução da geração de
resíduos líquidos, sólidos e gasosos.
CONSIDERANDO o art. 3º, da Lei Estadual 12.377/2011, que altera os
dispositivos do Regulamento, da Lei Estadual 10.431/2006, que dispõe sobre a Política
Estadual de Meio Ambiente e Proteção da Biodiversidade, essa estabelece as normas e os
padrões de qualidade ambiental e de emissão de efluentes líquidos e gasosos, de resíduos
sólidos, bem como de ruído e vibração que são instrumentos dessa Política.
CONSIDERANDO o art. 31º, da Lei Estadual 12.377/2011, que altera dispositivos
do Regulamento, da Lei Estadual 10.431/2006, que dispõe sobre a Política Estadual de
Meio Ambiente e Proteção da Biodiversidade, estabelece que as fontes geradoras de
resíduos sólidos devam elaborar, quando exigido, o Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos.
CONSIDERANDO o Anexo Único, do Decreto Estadual 14.032/12, que altera o
Regulamento da Lei Estadual 10.431/2006, que dispõe sobre a Política Estadual de Meio
Ambiente e Proteção da Biodiversidade, que caracteriza e tipifica os empreendimentos e
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atividades sujeitos à licença ambiental, e estabelece que serviços de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição
Final) estão sujeitos à licença ambiental.
CONSIDERANDO que o art. 1º da Lei Municipal 991/12, que dispõe sobre a
coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de lixo tecnológico no
Município de Barreiras, determina a coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e
disposição final de lixo tecnológico no Município de Barreiras deverá ser realizada de
forma a minimizar os impactos negativos causados ao meio ambiente, promovendo a
inclusão social e protegendo a saúde pública.
CONSIDERANDO que o art. 24 da Lei Estadual 12.932/14, que institui a Política
Estadual de Resíduos Sólidos determina que os Planos intermunicipais e municipais de
gestão integrada de resíduos sólidos devem apresentar o conteúdo mínimo previsto nos
parágrafos e incisos do art. 19 da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
CONSIDERANDO que o art. 44 da Lei Estadual 12.932/14, que institui a Política
Estadual de Resíduos Sólidos determina que o Poder Público, o setor empresarial e a
coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar os
objetivos, os princípios, as diretrizes e as demais determinações estabelecidas nesta Lei,
em seu regulamento e demais normas pertinentes.
Diante das considerações elencadas, observa-se a importância e a necessidade de o
município de Barreiras ter elaborado seu Plano de Resíduos, o qual corresponderá ao
conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, voltado para a
busca de soluções para os diversos tipos de resíduos produzidos no município,
considerando suas características e peculiaridades, melhorando o manejo dos resíduos
sólidos produzidos no Município.
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2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo Geral

Criar e implantar um sistema de gestão integrada de resíduos, construção e
implantação do aterro sanitário no município, visando à melhoria contínua dos aspectos
socioambientais e econômicos, propondo soluções para redução e destinação
ambientalmente segura dos resíduos gerados em Barreiras/BA.

2.2.
I.

Objetivos Específicos

Diagnosticar a situação atual do manejo e da disposição dos resíduos sólidos no
município de Barreiras;

II.

Caracterizar a situação atual do manejo e da disposição dos resíduos sólidos no
município de Barreiras - BA, levantando os problemas ambientais relacionados à
destinação desses resíduos;

III.

Implantar o sistema de gestão integrada para todos os setores geradores de resíduos
sólidos, adotando uma política sustentável e diversificada adequada do ponto de
vista econômico, ecológica, social;

IV.

Propor medidas que venham gerar a melhoria contínua do ciclo de vida dos
resíduos;

V.

Subsidiar o município com informações que permitam a implantação do Aterro
Municipal de resíduos sólidos em Barreiras e da Central de Reciclagem;

VI.
VII.

Ampliar e apoiar significativamente a coleta seletiva do município de Barreiras;
Adotar ações sociais para com as pessoas que trabalham e sobrevivem da venda de
materiais recicláveis, visando apoiar os catadores formalizados em cooperativas e
associações, proporcionando melhores condições de trabalho no dia a dia e a
geração de renda;

VIII.

Promover campanhas que incentivem e propiciem a organização e regularização
dos catadores informais;

IX.
X.

Fortalecer as ações e programas de educação ambiental formal e não formal;
Atualizar o PMGIRS, adequando-o às legislações vigentes pertinentes às questões
ambientais, através da revisão periódica a cada quatro anos.
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3. METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Para a elaboração do PMGIRS de Barreiras, os colaboradores seguirão os seguintes
métodos de trabalho:
a) analisaram preliminarmente as ações previstas nas legislações vigentes
acerca do que deveria ser contemplado no Plano a ser elaborado;
b) articulou-se com outras entidades e profissionais que não estavam fazendo
parte do Comitê e do Grupo para a elaboração do Plano, dirimindo as dúvidas ocasionais;
c) organizaram e consolidaram todas as informações exigidas no Termo de
Referência, Agenda e Plano de Trabalho, os quais direcionaram todas as ações de
elaboração do Plano de Resíduos de Barreiras.

3.1.

Atribuições Comitê Diretor e Grupo de Sustentação

3.1.1. Comitê Diretor
O Comitê Diretor elaborou os documentos de referência que definiram o processo de
elaboração do PMGIRS, com a definição do escopo, dos objetivos, do processo construtivo
e do cronograma de execução das atividades.
Foi responsável pela coordenação da elaboração do Plano de Resíduos Sólidos,
cabendo-lhe, conforme Decreto 778/2013, de 19 de dezembro de 2013:
a) Coordenar o processo de mobilização e participação social;
b) Sugerir alternativas, do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional,
financeira e ambiental, buscando promover as ações integradas de gestão de
resíduos sólidos;
c) Deliberar sobre as estratégias e mecanismos que assegurem a implementação do
Plano;
d) Analisar e aprovar os produtos da consultoria contratada, quando houver;
e) Definir e acompanhar agendas das equipes de trabalho e de pesquisa;
f) Formular os temas para debate;
g) Criar agendas para a apresentação pública dos resultados do trabalho;
h) Produzir documentos periódicos sobre o andamento do processo de construção
do Plano, publicá-los e distribuí-los convenientemente;
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i) Garantir locais e estruturas organizacionais para dar suporte a seminários,
audiências públicas, conferências e debates visando a participação social no
processo de discussão do Plano;
j) Promover campanhas informativas e de divulgação do processo de construção
do Plano constituindo parcerias com entidades e os diversos meios de
comunicação.
O Comitê Diretor foi formado por representantes (gestores e técnicos) dos principais
órgãos municipais envolvidos e possui caráter técnico, tendo a seguinte composição:
I.
II.

Gestor de Contratos do Município;
Técnico da Secretaria Municipal de Saúde;

III.

Técnico da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social;

IV.

Técnico da Secretaria Municipal SICMTUR (Planejamento);

V.
VI.
VII.

Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Representante de Universidade Federal do Oeste da Bahia.

3.1.2. Grupo de Sustentação
O Grupo de Sustentação é o organismo político de participação social e responsável
por garantir o debate e o engajamento de todos os segmentos ao longo do processo
participativo e na consolidação das políticas públicas de resíduos sólidos.
O Grupo de Sustentação foi formado genericamente por:
I.
II.
III.

Representantes do Poder Executivo;
Representante da Câmara de Vereadores;
Representantes dos Conselhos de Meio Ambiente, Saúde, Saneamento
Básico e de Desenvolvimento Urbano;

IV.
V.
VI.

Representante do Ministério Público atuando no Município;
Representantes dos Prestadores de Serviço;
Representantes da Sociedade Civil: entidades profissionais, sindicais,
empresariais, movimentos sociais, comunidade acadêmica, ONG´s e
convidados de modo geral;

VII.
VIII.

Instituições de âmbito estadual ou regional;
Instituições locais;
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IX.
X.

Funcionário da limpeza pública;
Catadores

O Grupo de Sustentação, junto ao Comitê Diretor, realizaram reuniões regulares
para esclarecimentos e recomendações quanto à metodologia e desenvolvimento do
trabalho.

3.1.3. Responsabilidades Conjuntas
O Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação definiram e elaboraram documentos
guia para orientação da discussão, a exemplo, a Agenda de Trabalho, a qual continha:
I.
II.

Frequência de reuniões com suas datas, horários e locais;
Datas para a divulgação da pauta de discussão, com a antecedência
necessária, para que todos pudessem preparar-se para os eventos;

III.

O anúncio dos debates públicos (Consultas ou Audiências Públicas)
previstos para momentos chave do processo, os quais visavam
apresentar o conteúdo do Plano para o estabelecimento do compromisso
coletivo da construção da política à população. Foram momentos de
validação dos documentos.

Coube ainda ao Comitê Diretor e Grupo de Sustentação:
I.

Acompanhar o desenvolvimento da Agenda e Plano de trabalho e o
processo participativo de sua execução;

II.

Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente
Termo de Referência;

III.

Considerar as decisões ou sugestões do Poder Executivo sempre que as
mesmas contribuíssem de maneira significativa na qualificação dos
trabalhos e agilidade dos mesmos;

IV.

Reunirem-se ordinariamente e extraordinariamente, quando necessário,
com objetivo de relatar o andamento dos trabalhos, de acordo com a
metodologia empregada e observado o cronograma estabelecido.
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3.1.4. Responsabilidade do Poder Executivo Municipal
Coube à Prefeitura Municipal de Barreiras no processo de Elaboração do Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Barreiras – PMGIRS:
a) Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada na composição do
Comitê Diretor;
b) Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como
locação de veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre
outras;
c) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias de pessoal contratado na
execução das atividades externas próprias e de eventual treinamento, quando
necessário;
d) Reparar/substituir/alterar os produtos em não-conformidade ou não aprovados
pelos responsáveis na elaboração do PMGIRS;
e) Prestar os esclarecimentos que foram solicitados pela população, cujas
reclamações ou orientações se obrigaram a atender prontamente;
f) Efetuar, durante todo o desenvolvimento do trabalho, a comunicação e a
publicação de atos, programas e serviços, de maneira educativa ou informativa;
g) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso dos
participantes a todas as informações, instituições e entidades necessárias à
consecução dos objetivos de que tratou o Termo de Referência;
h) Considerar todos os procedimentos e princípios estabelecidos pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos e demais legislações vigentes e afins, objetivando
nortear a elaboração das diretrizes básicas de todo o trabalho.
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4. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOPMGIRS DE BARREIRAS.
4.1.

Fases e Etapas

O Processo de elaboração do Plano de Resíduos de Barreiras foi dividido em três
Fases, compostas por nove etapas, contemplando ações de planejamento das ações, de
diagnóstico e de prognóstico.

4.1.1. Fase I – Planejamento do Processo
O planejamento das políticas públicas deve prever mecanismos de participação e
controle social. Assim, essa fase do Plano de Resíduos Sólidos de Barreiras foi marcada
pela tentativa de se garantir uma intervenção qualificada da sociedade, fosse por meio do
Grupo de Sustentação, formado por representantes da Sociedade Civil, por Conselhos
institucionais relacionados com as áreas de meio ambiente e saúde, fosse através da
mobilização de movimentos sociais, organizações locais de catadoras e catadores de
materiais recicláveis.
As etapas que compuseram essa fase inicial do Plano foram: Etapa 1 Coordenação, Participação e Comunicação; e Etapa 2 - Plano de Trabalho, Termo de
Referência e Assessoramento, as quais tiveram como principal escopo estimular e garantir
a participação social na Elaboração dos documentos iniciais do Plano, os quais
correspondem ao planejamento e direcionamento das ações que deveriam ser realizadas no
processo de elaboração deste Plano e que serão retratadas nos quadros seguintes
descrevendo as ações que foram realizadas nestas etapas.
Etapa 1 – Coordenação, Participação Social e Comunicação. (quadro 1).

Quadro 1- Objetivos e Ações da Etapa 1
OBJETIVO
1.
Estimular a
participação social
na Elaboração do
PMGIRS

2.
3.

AÇÕES
CRIAÇÃO do Comitê Diretor e Grupo de Sustentação, estabelecendo a
sua formação e forma de atuação através do Decreto 778/2013, de 19 de
dezembro de 2013;
DEFINIÇÃO de diretrizes para elaboração do Termo de Referência para
orientar a Elaboração da Agenda e Plano de Trabalho;
ESTABELECIMENTO de normas gerais e específicas, metodologia,
definição do escopo geral e dos objetivos específicos;
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4.
5.

INDICAÇÃO das entidades para preencherem as vagas destinadas ao
Grupo de Sustentação;
OBTENÇÃO de apoio dos meios de comunicação.

Etapa 2 – Plano de Trabalho, Termo de Referência e Assessoramento (quadro 2).

Quadro 2 - Objetivos e Ações da Etapa 2.
OBJETIVO

AÇÕES
APRESENTAÇÃO da Política Nacional de Resíduos Sólidos ao Grupo
de Sustentação;
2. EXPOSIÇÃO das diretrizes para elaboração do Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos de Barreiras;
3. ELABORAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO do Termo de
Referência para a Elaboração do Plano;
4. FORMAÇÃO Comissão para elaboração da Agenda Inicial de Trabalho,
com base na legislação vigente que dispunha sobre a matéria e obedecendo
as Fases e Etapas metodológicas de Elaboração do PMGIRS, definindo-se
datas de reuniões do Comitê Diretor e do Grupo de Sustentação;
5. IDENTIFICAÇÃO parceiros que pudessem contribuir para a realização
dos eventos iniciais de mobilização da comunidade visando o
fortalecimento das ações na elaboração do Plano;
6. CAPACITAÇÃO os colaboradores: membros do Grupo de Sustentação e
do Comitê Diretor a fim de subsidiar suas contribuições;
7. FORMAÇÃO Comissão de elaboração do Plano de Trabalho, o qual
definiu a metodologia e os instrumentos que garantiriam à sociedade
informações e participação no processo de formulação do Plano,
contemplando a realização de debates, consultas e audiências públicas
abertas à população, e definição da composição e atribuições de Grupos de
Trabalho – GTs para mobilização social;
8. APROVAÇÃO a Agenda e o Plano de Trabalho;
9. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO da estrutura preliminar do
DIAGNÓSTICO;
10. ESTABELECIMENTO prazos para realização das etapas do
Diagnóstico;
1.

Elaborar o Termo de
Referência, a
Agenda Inicial e o
Plano de Trabalho
para o Planejamento
do Processo de
elaboração do
PMGIRS

11. DEFINIÇÃO dos Bairros onde seriam realizadas as Consultas Públicas;
12. ESTABELECIMENTO os aspectos metodológicos e organizacionais das
Consultas Públicas nos Bairros.

4.1.2. Fase II – Elaboração do PMIGRS
A elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
é condição necessária para o Distrito Federal e os municípios terem acesso aos recursos da
União, destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos.
A fase de elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de
Barreiras seguiu uma metodologia passo a passo, tal como indicada nos documentos de
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planejamento elaborados na Fase I, avançando gradativamente dos primeiros esforços de
estruturação das instâncias de elaboração, para a fase de diagnóstico participativo, para o
planejamento coletivo das ações do prognóstico, visando a universalização e melhoria do
acesso aos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e, por final, para a
etapa de implantação.
Etapa 3 – Diagnóstico

Essa etapa será abordada de maneira mais detalhada no capítulo 5, mas, no quadro
3 contém informações sucintas acerca das ações que foram realizadas nessa etapa.

Quadro 3- Objetivo e Ações da Etapa 3.
OBJETIVO

Realizar o
Diagnóstico da
situação local da
limpeza pública e
manejo de resíduos
sólidos no Município

AÇÕES
REALIZOU-SE o Diagnóstico da realidade local em suas dimensões sociais,
ambientais, econômicas, geográficas e político-institucionais, identificando os
pontos críticos e procedimentos adotados pela comunidade e governo no manejo
de resíduos sólidos, através das seguintes ações:
1. REUNIÃO dos dados e informações sobre as características básicas do
município;
2. IDENTIFICAÇÃO
dos
impactos
socioambientais
existentes
concernentes à limpeza pública e manejo de resíduos e das medidas que
estão sendo desenvolvidas para amenizar e/ou sanar os problemas
socioambientais identificados;
3. REALIZAÇÃO de CONSULTAS PÚBLICAS nos Principais Bairros e
comunidades rurais do Município a fim de se efetuar um diagnóstico da
realidade social local, ouvir e conhecer os problemas que atingem a
população concernente à gestão de resíduos;
4. ACOMPANHAMENTO dos estudos elaborados para o diagnóstico e
AVALIAÇÃO de sua consistência técnica e observância da legislação
vigente;
5. SISTEMATIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO dos dados resultantes
das Consultas Públicas em forma de relatório para serem compilados no
Diagnóstico e APRESENTAÇÃO para o Grupo de Sustentação;
6. REALIZAÇÃO de AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação pública
dos resultados e validação do diagnóstico pela sociedade;
7. INCORPORAÇÃO das contribuições obtidas na Audiência Pública e
preparação do diagnóstico consolidado.

Etapa 4 – Prognósticos

Essa etapa não foi construída de maneira individualizada, ou seja, as etapas
subsequentes: Etapa 05 – A definição de programas, projetos e ações para o
cumprimento dos objetivos e metas, e para assegurar a sustentabilidade da prestação dos
serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos; Etapa 06 – Ações para
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emergência, contingências e desastres; e Etapa 07 - Mecanismos e procedimentos para
a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações do Plano,
compuseram as ações de Prognósticos, os quais serão abordados de maneira mais
detalhada nos capítulos 6,7 e 8. No quadro 4 contém informações sucintas acerca das ações
que foram realizadas nessas etapas Etapa 5 – A definição de programas, projetos e ações,
para o cumprimento dos objetivos e metas, e para assegurar a sustentabilidade da prestação
dos serviços;

Quadro 4 - Objetivo e Ações da Etapa 4.
ETAPA 4
OBJETIVO

AÇÕES

Estabelecer ações que
prevejam as várias
possibilidades de sanar
os problemas
encontrados na fase do
diagnóstico da realidade
local visando a
universalização e
melhoria do acesso aos
serviços de limpeza
pública e manejo de
resíduos sólidos no
Município

1. DEFINIÇÃO de ações que prevejam as várias possibilidades de
sanar os problemas encontrados na fase do diagnóstico da realidade
local visando a universalização e melhoria do acesso aos serviços de
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos no Município;
2. ESTABELECIMENTO de alternativas, condicionantes, diretrizes
e a definição de Objetivos e Metas municipais de curto, médio e longo
prazo, para a universalização e melhoria do acesso aos serviços de
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos;
3. PROPOSIÇÃO de ações normativas, operacionais, financeiras e
de planejamento para coleta, separação, tratamento e disposição
adequada dos resíduos;
4. ESTABELECIMENTO dos tipos de acesso, qualidade,
regularidade e frequência dos Serviços de gestão de resíduos no
Município adequados para garantir a universalização e melhoria dessa
gestão;
5. REALIZAÇÃO de AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação à
sociedade dos PROGNÓSTICOS.

Quadro 5 - Objetivo e Ações da Etapa 5.
ETAPA 5
OBJETIVO
Definir programas,
projetos e ações para
o cumprimento dos
objetivos e metas, e
para assegurar a
sustentabilidade da
prestação dos
serviços de limpeza
pública e manejo de
resíduos sólidos

AÇÕES
1. ESTABELECIMENTO dos investimentos necessários para que os objetivos e
metas possam ser atingidos, entre eles a universalidade e a integralidade na oferta
dos serviços, contemplando aspectos como investimentos em infraestrutura física,
equipamentos de manejo, capacidade administrativa, entre outros;
2. DEFINIÇÃO dos custos divisíveis (como os da coleta e manejo dos resíduos
domiciliares) e dos custos indivisíveis (limpeza pública);
3. RECOMENDAÇÃO de Revisão do Código Tributário Municipal para a
regulamentação sobre a cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação final de
resíduos sólidos domiciliares;
4. INDICAÇÃO das formas de arrecadação na ocorrência de custos por oferta de
serviços não considerados enquanto serviços públicos, como a coleta e tratamento
de RSS de geradores privados, ou a captação e transporte de resíduos com logística
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reversa obrigatória (pneus, lâmpadas e outros);
5. DEFINIÇÃO de sistemas e procedimentos para o monitoramento e a avaliação
dos objetivos e metas do Plano dos possíveis resultados das suas ações;
6. CONTEMPLAR programas de capacitação das equipes gestoras envolvidas na
implantação do Plano e, em especial, dos catadores.

Quadro 6 - Objetivo e Ações da Etapa 6.
ETAPA 6
OBJETIVO
Estabelecer ações que
auxiliem na tomada de
decisões em tempo hábil
para a busca de solução de
problemas emergenciais,
contingentes e de desastres.

AÇÕES
ESTABELECIMENTO de ações de Emergência e Contingência
municipal para gestão de riscos e desastres, contemplando ações sobre
manejo, destinação e disposição final dos resíduos sólidos gerados, para
enfrentamento da situação e para o restabelecimento das condições normais,
envolvendo órgãos de saúde pública, ambiental, infraestrutura e limpeza
pública de acordo com a escala do impacto.

1.

Quadro 7 - Objetivo e Ações da Etapa 7.
ETAPA 7
OBJETIVO
Estabelecer
mecanismos e
procedimentos para a
avaliação sistemática
da eficiência,
eficácia e efetividade
das ações do Plano
de Resíduos Sólidos.

AÇÕES
1. CRIAÇÃO de estratégias e meios de implementação das ações, congruentes
com os planos, políticas e legislação ambiental vigentes;
2. ESTABELECIMENTO de recomendações, estratégias de revisão do Plano e
dos pactos firmados de forma periódica;
3. ESTABELECIMENTO de indicadores de desenvolvimento sustentável e outros
instrumentos de controle social como pesquisas, consultas, capacitações e
campanhas;
4. RECOMENDAÇÃO da ampliação e efetivação das ações de fiscalização e
monitoramento da disposição, coleta e tratamento de resíduos e rejeitos que
garantirão a qualidade da gestão.

a) Etapa 8 – Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico;

O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico deverá ser criado
ainda na fase inicial de implantação e operacionalização do PMGIRS de Barreiras e será
alimentado com as informações contidas neste e no Plano Setorial de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário, com a finalidade de sistematizar, de maneira conjunta, os
dados relativos aos serviços de saneamento básico prestados no Município em um banco
de dados informatizado e de acesso on line.
No caso dos resíduos sólidos, o Sistema deverá contemplar, através do
monitoramento, fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e gerenciamento,
inclusive dos sistemas de logística reversa, com a inclusão dos dados referentes aos
programas e ações implementados a partir da aprovação do plano (sobre recursos humanos,
equipamentos, infraestrutura, custos, resultados, dentre outros).
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4.1.3. Fase III – Aprovação do PMIGRS
Etapa 9 – Aprovação do PMGIRS
Essa Fase e Etapa correspondem à culminância do processo de elaboração do Plano
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Barreiras, nas quais se atestou a garantia do
controle social previstos em lei.
A Aprovação deste Plano se deu de maneira seriada, ou seja, para etapa do
Diagnóstico e do Prognóstico foram realizadas Reuniões e debates com o Grupo de
Sustentação e Audiências Públicas para apresentação e validação das informações
prestadas para a sociedade, conferindo maior legitimidade à discussão dos problemas
identificados e das sugestões de saneamento desses problemas e de universalização e
melhoria da gestão de resíduos no Município.
A validação das etapas do Plano junto às instâncias de participação social local
foram feitas da seguinte forma:
» Submissão ao Grupo de Sustentação, incorporando as contribuições feitas pelos
representantes dos órgãos públicos e dos diversos setores da comunidade que o compõem;
» Submissão ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o qual efetuou
suas contribuições através de uma Recomendação, as quais foram incorporadas ao
Documento Final;
» Audiência Pública para apresentação deste Plano com a participação de toda a
sociedade, incorporando as contribuições feitas ao Documento Final.
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5. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Apresenta-se neste capítulo uma caracterização básica e introdutória do município
de Barreiras, com ênfase nos fatores condicionantes e relacionados ao contexto histórico,
socioeconômico, ambiental e condições climáticas.

5.1.

Contexto Histórico

O município de Barreiras, antes de sua emancipação política, recebia o nome de
povoado de São João das Barreiras e tinha como população um elevado número de
imigrantes vindos das regiões sul e sudeste do país, impulsionados pelo extrativismo e
exportação da borracha da mangabeira, determinando um rápido crescimento econômico
do lugarejo (IBGE, 2014).
No fim do século XIX, a agroindústria inicia seus primeiros passos a partir da
implantação de engenhos de cana-de-açúcar, casas de farinha e rodas d’água para mover as
engenhocas e beneficiar o arroz e o milho produzido para subsistência, sendo emancipado
em 1891 (IBGE, 2014).
No início no século XX, o município de Barreiras apresentou um processo de
ocupação lento e pequeno crescimento econômico, diretamente relacionados à atividade
pecuária extensiva, agricultura mercantil e ao comércio através da navegação do rio
Grande, maior afluente à margem esquerda do Rio São Francisco. Na época, a navegação
era a única forma de transporte da produção oriunda da região, o que dificultava e
determinava um baixo progresso/desenvolvimento (PITTA, 2010).
Em 1928 foi construída no município a segunda hidroelétrica da Bahia,
incentivando indústrias a se instalarem na região. Deste modo, em pouco tempo, a cidade
que tinha dificuldades em crescer economicamente viu surgir frigoríficos, beneficiadoras
de arroz e algodão, fábricas têxteis, curtumes e empresas especializadas na extração de
borracha (PITTA, 2010).
Na década de 1930, o Engenheiro Geraldo Rocha fundou a empresa Cia. Sertaneja
e, através dela, muito se realizou para o progresso de Barreiras. O Engenheiro construiu
um grande Frigorífico Industrial que produzia e exportava charque, paio, salame e salsicha
(PITTA, 2010).
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Na década de 1970, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(CODEVASF) implantou projetos de colonização e irrigação na região, destacando-se os
perímetros irrigados de Barreiras e São Desidério; e o governo federal transfere para
Barreiras o 4º BEC (Batalhão de Engenharia e Construção do Ministério do Exército) que
inicia a construção das rodovias BR-020 (Barreiras-Brasília) e BR-242 (BarreirasSalvador). Até então, essa região capitaneada pela cidade de Barreiras era historicamente
conhecida como parte do “Sertão do São Francisco” ou ainda como o “Além São
Francisco” (SAMPAIO, 2012).
No ano de 1975, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
criou o Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC, atual Embrapa Cerrados),
com a finalidade de ser pesquisar a agricultura comercial no cerrado (SAMPAIO, 2012).
Nos anos de 1980, o governo estatual desenvolve o Programa de Ocupação
Econômica do Oeste e o Programa de Desenvolvimento Social do Oeste Baiano em
parceria com a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). Esses
programas facilitaram o acesso às terras do Oeste da Bahia, atraindo imigrantes sulistas
que se fixaram principalmente em Barreiras e São Desidério (PINA & MONDARDO,
2013).
Sendo assim, a implantação do agronegócio no Oeste da Bahia e, em especial, na
cidade de Barreiras, trouxe inúmeros benefícios, como a independência financeira em
relação às outras regiões do Estado e a chegada de muitos investimentos financeiros para a
realização de diversos estudos realizados na região pela CODEVASF, EMBRAPA e
SUDENE.
Na década de 1990 e 2000, a cidade de Barreiras assume definitivamente a posição
de principal centro urbano, agrícola e econômico da região, chegando a obter o status de
“capital da soja”, em virtude da elevada produção agrícola na região. Os principais fatores
para esse acontecimento foram a grande disponibilidade hídrica, os baixos preços das
terras e a possibilidade de uso do maquinário agrícola para produção em grande escala,
favorecendo o sucesso da fronteira agrícola, possibilitando uma constante vinda de
imigrantes para trabalhar nas fazendas, indústrias e nos comércios que se estabeleciam.
O crescimento populacional acelerado advindo da imigração de produtores e
trabalhadores para agricultura teve como contribuição a vinda de Universidades, indústrias
e pequenos comércios, tornando a cidade de Barreiras o maior polo econômico, político e
educacional da região.
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Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registra um índice de
urbanização em torno de 90% de pessoas residindo na zona urbana, o que propicia e
contribui para o aumento do consumo de bens e serviços, gerando uma maior produção de
resíduos, que, associado à falta de políticas públicas para o descarte adequado, favorecem o
aparecimento de sérios problemas ambientais e de saúde pública.

5.2.

Contexto Socioeconômico

O município de Barreiras está localizado na região Oeste do Estado da Bahia, com
a sede municipal situada nas coordenadas geográficas 12°08’00” de latitude sul e
44°59’00” de longitude oeste. Possui uma área geográfica de 7.895 km² e população total
estimada em 150.896 habitantes (IBGE, 2013), dos quais 90% vivem na sede municipal e
apenas 10% na zona rural. Faz limites ao norte com o município de Riachão das Neves; a
leste, com os municípios de Catolândia e Angical; ao sul, com o município de São
Desidério e a oeste com o município de Luís Eduardo Magalhães e com o estado de
Tocantins (PMSB, 2010).
O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, afluente da
margem esquerda do Rio São Francisco na Bahia, integrante da Região de Planejamento e
Gestão das Águas RPGA XVI – Rio Grande. Na atual organização regional do Estado, o
Município faz parte do Território de Identidade 11 – Oeste Baiano. (PMSB, 2010).
O município de Barreiras se destaca no contexto socioeconômico regional por ter
uma elevada taxa de urbanização impulsionada pelo comércio associado a uma grande
produção agrícola, o que faz refletir um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de
0,721, considerado bem acima da média dos municípios que integram a região.
O crescimento demográfico de Barreiras ocorreu principalmente com a construção
da rodovia federal BR242/020o que facilitou o acesso à região e o escoamento da safra
produzida nas fazendas. Outro ponto de destaque foi à vinda de imigrantes sulistas e
nordestinos para abertura de novas áreas do cerrado e implantação do cultivo de lavouras
mecanizadas, a exemplo da soja, algodão e café, transformando a região em um polo
gerador de emprego.
Na Tabela 1 são apresentados dados demográficos, densidade populacional e IDH
do município de Barreiras e de outros da região Oeste da Bahia.

30

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Tabela 1- Dados demográficos de municípios no em torno de Barreiras.
População (habitantes)

Área

Municípios

2

Densidade

IDH

(km )

Urbana

Rural

Total

(hab/km2)

Angical

1.528

6.531

7.542

14.073

9,2

0,625

Baianópolis

3.342

3.482

10.368

13.850

4,1

0,589

Barreiras*

7.859

19,2*

0,721

Buritirama

3.942

7.905

11.695

19.600

4,9

0,565

Catolândia

642

967

1.645

2.612

4,0

0,582

Cotegipe

4.195

6.988

6.988

13.976

3,2

0,590

Cristópolis

1.043

3.133

10.147

13.280

12,7

0,614

Formosa do Rio Preto

16.303

13.647

8.881

22.528

1,3

0,618

Luís Eduardo Magalhães

3.941

54.881

5.224

60.105

15,2

0,716

Mansidão

3.941

4.782

7.810

12.592

3,9

0,599

Riachão das Neves

5.673

10.744

11.193

21.937

3,8

0,578

Santa Rita de Cássia

5.977

14.907

11.343

26.250

4,3

0,605

São Desidério

15.157

8.633

19.026

27.659

1,8

0,579

Wanderley

2.959

5.878

6.607

12.485

4,2

0,600

135.869* 15.027* 150.896*

Fonte: IBGE, (2010), *Informações da Estimativa IBGE (2013).

5.3.

Condições climáticas

O município de Barreiras encontra-se em região com domínio de clima sub-úmido a
seco. A temperatura média anual é de 24,3oC, situando-se na média de temperatura para o
Estado da Bahia. A temperatura média mensal dos meses mais quentes é de 25,9 oC
(setembro e outubro), enquanto que o mês de julho apresenta-se como o mês mais frio com
média de 22,2oC (INMET,2014).
A média anual de horas de luz solar é de 2.739,6 horas, representando uma
porcentagem de 31% em relação ao total de horas do ano (8.760 horas). O mês mais
ensolarado é agosto com uma média de 286,2 horas e o menos ensolarado é novembro com
uma média de 188,6 horas (PMSB, 2010).
A direção predominante dos ventos em todos os meses do ano é NE (sentido
noroeste). A velocidade é baixa, como em todo o Estado, com média anual em torno de 1,7
m/s. A umidade relativa da região é em média de 67,8%, ocorrendo algumas variações
durante o ano. Os meses mais úmidos vão de novembro a maio, sendo março o que

31

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
apresenta maior índice médio, com 79,9%, enquanto o menos úmido é setembro, com
47,1% de umidade (PMSB, 2010).
A nebulosidade média da região está em torno de 5, numa escala de zero a dez, com
nebulosidade média anual de 5,2. Os meses de outubro a abril apresentam valores que
variam em torno de 6, enquanto os de maio a setembro situam-se entre 3 e 4,5. A pressão
atmosférica é praticamente constante em toda a bacia do rio Grande. A média anual é de
960,7 mb1, a máxima média mensal é de 964,1 mb em julho e a mínima média mensal é de
959,2 mb em dezembro (PMSB, 2010).
A precipitação média anual na região é de 900 mm a 1.500 mm, sendo que na sede
municipal verifica-se uma média anual de 1.122 mm. As chuvas ocorrem no período de
outubro a abril e estão associadas às correntes atmosféricas de natureza continental vindas
do oeste ou sudeste. Os meses de maio a setembro são praticamente secos, caracterizando
duas estações bem definidas em termos de chuva na região: uma chuvosa (94% do total
precipitado no ano), que vai de outubro a abril e outra seca (6% do total precipitado no
ano), que vai de maio a setembro. Os meses de novembro, dezembro e janeiro são os de
maior precipitação (INMET,2014).
A evaporação na área está dentro da média para o Estado da Bahia, apresentando
uma média anual de 1.575,4 mm, tendo uma média mensal em torno de 131,3 mm com o
máximo médio mensal de 234,3 mm no mês de setembro e o mínimo médio mensal de
77,7 mm no mês de fevereiro (PMSB, 2010).
A média anual de evapotranspiração é de 1.341,2 mm, segundo o método da FAO2,
e de 1673 mm, segundo os valores encontrados por Hargreaves no estudo Potencial
Evapotranspiration and Irrigation Requirements for Northeast Brazil, para a cidade de
Barreiras (PMSB, 2010).

5.4.

Contexto ambiental

O município de Barreiras possui diversas belezas naturais, entre elas: serras, grutas,
cachoeiras, cavernas e sítios arqueológicos sendo, portanto, dotado de enorme potencial
para o ecoturismo ambiental. Está localizado na região das bacias hidrográficas dos rios de
Ondas e de Janeiro (sub-bacias da bacia do rio Grande que banha a cidade). (PMSB, 2010)

1
2

mb: pressão milibar
Método da FAO: método de quantificação para evaporação das águas de plantas e corpos hídricos.
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A bacia do Rio Grande é a maior em extensão das bacias hidrográficas localizadas
na região oeste (bacia do Rio Corrente e a bacia da Calha do Médio São Francisco na
Bahia), com aproximadamente 76.630 km2 (13,53% do Estado). A bacia do Rio Grande
está localizada na porção noroeste do Estado, entre as coordenadas 10o05’-13020’S e
43o05’-46o35’O. Cerca de dois terços da região pertencem ao Planalto do Chapadão
Ocidental do São Francisco, com predomínio de vegetação de Cerrado, onde ocorrem
grandes extensões de áreas antropizadas resultantes, em grande parte, da exploração
agropecuária (SRH-PERH-BA, 2005).
As bacias hidrográficas do rio de Ondas e rio de Janeiro são sub-bacias da bacia do
rio Grande e ambos possuem uma vegetação predominantemente de Cerrado, bioma que
exibe uma grande complexidade em nível de ecossistemas locais e cujo conhecimento
sobre a composição, estrutura, dinâmica (tanto sazonal quanto sucessional) e
funcionamento de seus ecossistemas ainda é escasso (Klink et al., 2002).
O Cerrado também possui alto grau de endemismo, com aproximadamente 44% dos
táxons exclusivos deste bioma (MMA, 2002) e sua biodiversidade representa em torno de
5% da diversidade biológica do Planeta (MMA, 2006).
Dados constantes do estudo intitulado Projeto Rio Vivo3mostram que o cerrado da
região oeste da Bahia constitui, atualmente, a principal fronteira agrícola do Estado. Sendo
esta caracterizada principalmente pela agricultura na região, a qual, embora seja um dos
principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico e pela abertura de novas
fronteiras com importantes investimentos, também é um dos responsáveis pela alteração da
biodiversidade e dos ambientes naturais, pois, em algumas situações, o uso e ocupação
irregular de áreas para o cultivo de grãos e atividade de pecuária, bem como, o uso
desordenado de agrotóxicos, causam alterações na dinâmica da biodiversidade um
crescente desequilíbrio ambiental.
O desenvolvimento econômico, através do avanço da agropecuária, comércio e
indústrias na região possibilitou o crescimento acelerado da população nos últimos anos,
oriundas de outras regiões do país, instigadas pelo aumento de oportunidades de trabalho,
emprego e renda.

3

Projeto Rio Vivo: surgiu em 2008, com o objetivo de diagnosticar e empreender ações subsidiando políticas
públicas e da sociedade civil que garantam a recuperação ambiental do rio de Ondas com envolvimento da
comunidade de toda bacia hidrográfica.
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Com o aumento populacional associado à falta de políticas públicas locais
relacionadas à ocupação do solo, ao meio ambiente e de educação ambiental, gerou uma
série de implicações e impactos negativos de ordem socioambiental, a exemplo, ocupações
irregulares de áreas alagáveis, de áreas próximas às margens de rios, morros e rodovias.
Esses impactos vêm se potencializando cotidianamente devido à precariedade de soluções
de infraestrutura adequada, capazes de atender a demanda de crescimento populacional.
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6. DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS EM BARREIRAS
Para realização do diagnóstico de resíduos sólidos em Barreiras foram efetuadas
consultas públicas, aplicação de questionários, visitas técnicas, entrevistas e aplicação de
questionários para o levantamento de dados e informações gerais sobre a situação atual da
gestão de resíduos no município, para quantificar e extrair as informações de forma ágil e
eficiente. Para isso, as dimensões estabelecidas para elaboração do Plano foram executadas
no diagnóstico da seguinte forma:


Dimensão Operacional: Buscou informações junto à administração municipal, em
especial a Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela varrição, capina, poda,
limpeza de locais públicos, entre outros; junto às empresas responsáveis pela coleta
de resíduos domiciliares, comerciais e de saúde; e aos prestadores de serviço
particular de coleta de entulhos da construção civil. Efetuou levantamento de
estudos de caracterização física dos resíduos sólidos urbanos gerados no município,
através de pesquisas científicas de universidades e estudos de órgãos públicos.



Dimensão Social: Levantou dados de projetos de educação ambiental existentes no
município; quantificou e caracterizou associações e cooperativas de catadores e
catadores autônomos; buscou garantir a mobilização e controle social através de
debates, reuniões, visitas, palestras, aplicação de questionários, entrevistas,
consultas e audiências públicas.



Dimensão Gerencial: Caracterizaram aspectos socioeconômicos, financeiros do
gerenciamento dos resíduos sólidos no município, com previsão de gastos da
prefeitura com os serviços de limpeza urbana em 2015; comparativo dos
gastos/despesas com as deficiências na gestão dos resíduos municipais; estimou
custo para melhorias/implantação no serviço de limpeza urbana/rural (coleta
domiciliar e comercial, varrição, poda, capina, gastos com pessoal); estimou custos
com a coleta dos resíduos convencional e seletiva e destinação final.

Dessa forma, buscaram-se informações de diferentes esferas e entidades envolvidas
na gestão de resíduos sólidos municipais, para que fosse possível um planejamento
operacional e financeiro integrados, visando subsidiar ações pelo poder público para a
universalização e melhoria dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos.
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6.1.

Situação atual

A Prefeitura Municipal de Barreiras administra os serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos através do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de
Serviços Públicos e Transporte, o qual está estruturado em duas divisões: 1) limpeza
pública,

executada

diretamente

pelo

poder

público

municipal

e

2)

coleta

domiciliar/comercial dos resíduos gerados, feita por empresa terceirizada.
Conforme se percebe, o modelo de gestão adotado pela Prefeitura Municipal para
coleta, transporte e destinação final de resíduos domésticos e comerciais é caracterizado
pela terceirização dos serviços. A empresa que desenvolve atualmente essa atividade foi
contratada, a priori, em caráter emergencial, sem licitação, sendo, posteriormente,
regularizada a contratação através de processo licitatório para a prestação do serviço.
Os serviços de coleta de resíduos públicos são divididos em 05 partes: 1) serviços
de varrição; 2) poda e capina; 3) limpeza de feiras livres; 4) serviços de desobstrução de
sarjetas e bueiros; 5) coleta de animais mortos de pequeno e grande porte.
Nos próximos tópicos, cada serviço será descrito de maneira fundamentada.

6.1.1. Serviços de varrição
O sistema de varrição é realizado pelo próprio poder público municipal, composto
por um quadro funcional de 154 pessoas, distribuídas em 14 grupos, sendo cada grupo
composto por um coordenador e mais 10 funcionários que realizam as atividades de
varrição na sede municipal.
Os equipamentos utilizados para a realização do serviço são: vassouras, carrinhos
de mão, enxadas, pás e sacolas plásticas com capacidade de 100 litros para limpeza dos
setores/bairros. A frequência da prestação do serviço e escala de horários em noturno e
diurno dependem da área de abrangência e setor de coleta.
A varrição é executada diariamente em algumas vias da cidade, abrangendo todo
centro comercial e parte dos bairros Sandra Regina e Vila Dulce. Essa área é limitada ao
norte com a Ponte Ciro Pedrosa, a oeste com a Ponte de Cimento na saída para Brasília, ao
sul com a Avenida Capitão Manoel Miranda e a leste com a Rua São Francisco, no bairro
Sandra Regina.
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A Figura 1 apresenta a região e os limites da varrição diária realizada na cidade.

Figura 1- Centro da cidade - poligonal da área de varrição diária em Barreiras.
Fonte: Adaptado Google Earth, 2014.

Os demais bairros da cidade com pavimentação também têm varrição, porém, com
uma frequência diferenciada, que pode variar entre 45 e 60 dias. Segundo a coordenação
do departamento de limpeza do município, a produção diária das equipes de varrição é em
torno de 30 km, sendo coletadas e retiradas aproximadamente 10 toneladas de resíduos por
dia, tendo como principal componente a areia. As equipes instituídas atendem em torno de
20% do sistema viário municipal.

6.1.2. Serviços de limpeza de sarjetas, bueiros, valas e canais de drenagem
A execução dos serviços de limpeza das sarjetas, calçadas e desobstrução de bocas
de lobo das vias púbicas, incluindo o transporte e destinação final dos resíduos produzidos
por estes serviços, é executada de forma direta por uma equipe de 10 funcionários
municipais, com o uso de caçambas, máquinas retroescavadeiras e ferramentas de uso
manual diversas, normalmente trabalhando em situações emergenciais.
Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela prestação dos serviços,
estima-se uma retirada de 40 toneladas por mês de resíduos sólidos diversos das ruas,
principalmente, de resíduos inertes do tipo areia e resíduos de construção e demolição, os
quais, na maioria das vezes, são despejados pela população de forma inadequada e
ocasionam a obstrução de bueiros, principalmente, no período chuvoso.
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A Figura 2 apresenta a frente de serviços da prefeitura realizando o serviço de
limpeza do canal da cidade de Barreiras.

Figura 2 - Limpeza de Canal no bairro Vila Brasil em Barreiras.
Fonte: PMB, 2014.

6.1.3. Serviço de capina, poda, corte de raízes e supressão de árvores.
Estes serviços são prestados pelo próprio poder público a toda população de
Barreiras de ofício e a partir da solicitação dos moradores. Segundo a Secretaria de
Serviços Públicos e Transportes, prioritariamente, são atendidas as solicitações referentes à
manutenção da capina e poda das instituições públicas vinculadas ao município, a exemplo
de praças, escolas, postos de saúde da família (PSF), hospitais, parque de exposição, entre
outros.
Na prestação desse serviço são disponibilizadas 20 pessoas, distribuídas em 02
grupos, que fazem uso de ferramentas e equipamentos necessários para desenvolvimento
da atividade. Segundo o Coordenador do departamento de limpeza pública, a frequência
dos serviços de capina se caracteriza por intervalos bimestrais em cada setor/bairro. Em
algumas ocasiões são realizadas forças-tarefa para limpeza dos locais, quando são
realizados eventos públicos e culturais, encontros, reuniões, dentre outros.
Os principais equipamentos usados são: roçadeiras motorizadas, motosserra, moto
poda, tesouras, bicos de papagaios, facão, foice, machado, entre outros. A Figura 3
apresenta a equipe de trabalho realizando a poda nas ruas da cidade.
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Figura 3 - Poda de árvores nas vias da cidade.
Fonte: AVENIDAS..., 2014.

6.1.4. Serviços de limpeza das feiras livres
Os resíduos das feiras livres são, em sua maioria, orgânicos, existindo um sistema
de varrição diária realizado pela própria equipe do município. A equipe de funcionários
responsável pela limpeza da feira livre é composta por 10 servidores que trabalham fixos e
diariamente no Centro de Abastecimento de Barreiras – CAB.
Existem na cidade duas feiras semanais nos bairros (Vila Rica e Santa Luzia) que
ocorrem somente no domingo. Todos os resíduos gerados são dispostos e coletados
juntamente com a coleta domiciliar, não havendo nenhuma segregação dos resíduos,
impedindo, com isso, a quantificação do acompanhamento da produção de resíduos
gerados nesses locais.
Em pesquisa levantada no CAB, Pereira (2013) observou que o acondicionamento
de resíduos ocorre de maneira inadequada, pois, os comerciantes dispõem seus resíduos
diretamente no solo e estes somente são removidos pela ação dos agentes de limpeza
pública. Verifica-se no local apenas a existência de contêineres estacionários. Quanto aos
resíduos provenientes da varrição pública, nota-se que estes são devidamente
acondicionados em sacos plásticos de 100 litros e coletados diariamente. A Figura 04
mostra a coleta no CAB.

Figura 4 - Contêiner de resíduos no CAB.
Fonte: PEREIRA, 2013.
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Nas feiras dos bairros, a limpeza é realizada por funcionários da equipe de varrição
dos bairros. Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados são: caminhão pipa,
veículo compactador, caixas estacionárias, carro-de-mão, vassoura, pás, enxada, (garfo)
tridente, sacos plásticos, desinfetante, etc.

6.1.5. Resíduos dos serviços de coleta de animais mortos
Os animais mortos são coletados e destinados ao local de disposição final em caso
de acidente para animais de grande porte ou através do recolhimento e retirada de animais
de pequeno porte pelo Centro de Controle de Zoonoses – CCZ, sendo essa última de maior
incidência na cidade.
Segundo informações do Centro de Zoonozes, em 2013 foram recolhidos
eeutanasiados967 animais de pequeno porte (cães e gatos) e descartados em valas no lixão
da cidade. Para animais de grande porte, bovinos e equinos, foram recolhidos 220, sendo
30 destes eutanasiados e também descartados em valas no lixão da cidade.
Segundo informações da Secretaria de Serviços Públicos, foram recolhidos no ano
de 2013 em torno de 30 animais oriundos de acidentes nas vias públicas e rodovias que
cortam a cidade e descartados em valas no lixão. A Figura 5 mostra um desses animais que
foram recolhidos na cidade pela Secretaria de Serviços Públicos.

Figura 5 - Animal morto na BR 242/020.
Fonte: CAVALO..., 2014.
Em síntese, a gestão de resíduos oriundos dos serviços públicos aponta que o
município disponibiliza mensalmente um montante em torno de R$ 305 mil reais,
somando-se folha salarial, manutenção de veículos e combustível para prestação dos
serviços públicos à população. Recolhem-se diariamente em torno de 15 toneladas de
resíduos de serviços públicos, estimando-se aproximadamente 375 toneladas no mês, o que
implica um valor unitário de R$ 0,81 por kg coletado desse tipo de resíduo.
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6.1.6. Resíduos de serviços de saúde
A coleta e transporte dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) oriundos de
unidades públicas de saúde são realizados pela empresa TECNO TRASH Serviços Ltda –
ME. O tratamento térmico e destinação final dos resíduos pertencentes aos grupos A, B e E
das unidades públicas municipais de saúde são realizados pela empresa RETEC
Tecnologia em Resíduos Ltda.
Em síntese, os resíduos dos estabelecimentos de saúde públicos (hospitais, postos
de saúde, clínicas de atendimento, posto móvel, SAMU, entre outros) são coletados
separadamente em roteiro específico, através de veículo apropriado e levados para unidade
de tratamento na cidade de Simões Filho - BA e para disposição final em Aterro Sanitário
de São Francisco do Conde - BA.
Os estabelecimentos e unidades particulares de saúde possuem contratos
particulares com a empresa RETEC, cabendo ao município a fiscalização dessas unidades
de saúde através da Vigilância Sanitária e Ambiental (VISAM) para o cumprimento das
legislações que obrigam esses prestadores de serviço a acondicionar, tratar e destinar de
forma adequada os RSS, para coibir e punir o descarte de resíduos de saúde em locais
inapropriados ou junto aos resíduos domiciliares e comerciais.AsTabelas2e 3 apresentam a
relação de estabelecimentos de saúde cadastrados no município na VISAM.
Tabela 2- Relação de estabelecimentos particulares de saúde de Barreiras.
Atividade Comercial/Serviço

Quantidade de Estabelecimentos Privados

Drogaria

61

Farmácia de manipulação

03

Consultórios de Saúde (fonoaudiólogo + fisioterapia
+ oftalmologia + psicologia).

10

Consultórios odontológicos

113

Consultórios médicos

66

Clínicas de Saúde (Médica + Fisioterapia + podologia
+ Oftalmologia)

95

Distribuidora de Medicamentos

21

Clínica Veterinária

05

Laboratório de análises clínicas

20

Laboratório Óptico

01

Óptica, Óticas

51

Clínicas de Estética/Salão de Beleza

107

Total

553
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Tabela 3 - Relação de estabelecimentos públicos de saúde de Barreiras.
Unidade de Atendimento Público

Quantidade de Estabelecimento Público

Unidade de Saúde da Família (PSF)

19

Unidade Básica de Saúde (postos de saúde)

12

Maternidade

01

Pronto Atendimento 24 horas

01

Hospital (Eurico Dutra e Central)

02

Centro de Atendimento à Mulher – CAM

01

Centro de Atendimento Psicossocial– CAPS

01

Centro de Reabilitação do Oeste - CEPROESTE

01

Centro de Atendimento ao trabalhador – CEREST

01

Laboratório de Análises Clínicas

01

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

01

Centro de Controle de Zoonoses

01

Total

42

Segundo informações levantadas junto às empresas que prestam o serviço na
cidade, são recolhidas mensalmente, em média, 280 bombonas de RSS das unidades
públicas. Cada recipiente possui um volume de 0,2 m3, totalizando em torno de 56 m3 de
RSS produzidos nas unidades públicas.
Os estabelecimentos particulares de saúde possuem contratos individuais e
diferenciados em virtude da quantidade de geração, tipo e frequência de coleta de seus
RSS. Como se trata de informações comerciais, não foi possível levantar esse quantitativo,
dificultando a obtenção de valores de produção das unidades particulares.
A Figura 06 apresenta o sistema de coleta e tratamento dos RSS realizada pela
empresa RETEC, uma das empresas responsáveis pelo processo de coleta, tratamento e
disposição.
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Figura 6 - Tratamento dos RSS.
Fonte: RETEC, 2014.
Os custos referentes aos contratos de prestação de serviços do poder público são
pagos pelo número de bombonas recolhidas. Os contratos preveem um custo unitário de
R$100,00 por unidade coletada e R$80,00 por tratamento desta, sendo, portanto, pago R$
180,00 reais por bombona. Segundo as informações levantadas, a produção mensal oscila
entre 280 a 300 unidades, dessa forma, os valores pagos pela prefeitura municipal ficam
em torno de R$52.000,00 por mês, podendo haver oscilação em virtude da quantidade
gerada. O valor médio por unidade pública de saúde, portanto, é em torno de RS 1.300,00.
Um problema importante destacado durante as consultas públicas é o descarte de
alguns RSS junto com os resíduos domésticos. Os catadores que trabalham no lixão da
cidade relataram, por diversas vezes, a ocorrência dessa situação, possivelmente, oriunda
de alguma unidade particular de saúde que não possui contrato de coleta ou pelo descarte
da própria população. Esse fato foi comprovado na aplicação dos questionários realizado
junto à população e comerciantes, em que se constatou que em torno de 70% da população
descartam seus medicamentos vencidos e materiais de saúde usados (seringa, agulhas,
algodão, etc.), junto com os resíduos domésticos.
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6.1.7. Resíduos de construção e demolição
O município de Barreiras não possui nenhum plano, programa ou ação pública para
coleta de Resíduos de Construção e Demolição – RCD na cidade. Atualmente o serviço é
prestado por caçambeiros e carroceiros sem nenhum controle, cadastramento ou
informações confiáveis sobre coleta e destinação desses materiais. Observa-se uma
quantidade significativa de descarte desses materiais em diversos pontos da cidade,
principalmente, nas zonas periféricas e em terrenos baldios, transformando-os em lixões
pontuais de RCD. A Figura 07 apresenta um dos locais onde ocorre essa disposição.

Figura 7 - Disposição Inadequada de RCD.
Existem na cidade duas empresas privadas que realizam esse serviço de forma
particular a construtoras, empreiteiros e munícipes de forma geral, com abrangência na
zona urbana e rural. Em levantamento junto às prestadoras do serviço, observou-se que
cada uma das empresas disponibiliza de um caminhão guincho, acoplado ao sistema de
contêiner, com capacidade de 3 a 4 m3 por caçamba. Cada empresa pesquisada estimou
uma coleta em média de 20m3 desses tipos de material diariamente, anualmente são 10.000
m3, equivalente a 1.600 ton.
Os custos de cada contêiner oscilam entre R$ 85,00 e 95,00, sendo esses materiais
recolhidos dispostos em lotes particulares para uso como aterro, com autorização dos
proprietários, ou encaminhados ao lixão da cidade, para descarte junto aos resíduos
domiciliares. A Figura 08 apresenta um modelo de contêiner usado na coleta dos RDC.
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Figura 8 - Contêiner para RCD.
Fonte: SERVIÇOS..., 2014.
De acordo com as informações coletadas junto à Secretaria de Infraestrutura da
cidade constatou-se, no ano de 2013 a expedição de 823 alvarás de construção e 15 alvarás
de demolição, totalizando 838 unidades habitacionais que geraram RCD, com tamanho
médio de construção de cada unidade habitacional de 80 m2.
Tendo como referência a produção de RDC no município de São Carlos- SP, em
estudo realizado por Marques Neto e Schalch (2010), verificou-se uma geração média de
137,02 kg/m2 de unidade produzida. Dessa forma, nas construções licenciadas em
Barreiras, são geradas em torno de 9.185 toneladas no ano. Vale salientar que esses valores
são secundários e que no município a geração pode ser bem diferente da relatada, pois,
percebe-se uma diferença significativa entre a quantidade estimada gerada (9.185
toneladas) e a coletada (1.600 toneladas) pelas empresas que prestam esse serviço.

6.1.8. Resíduos domiciliares
A área de abrangência ou de atuação do Departamento de Limpeza e da Empresa
Terceirizada se estende além da zona urbana municipal por mais (08) oito comunidades:
Baraúna, Barrocão, Mucambo, Tatu, Cerradão, Vau da Boa Esperança, Comunidade São
Miguel (Km 30) e Riachinho.
O serviço de coleta de resíduos domiciliares e comerciais é realizado pela empresa
TECNO TRASH Serviços Ltda.-ME, sendo contratados os serviços de coleta, transporte e
destino final do lixo domiciliar coletado na sede e comunidades.
Os serviços prestados vêm sendo otimizados a partir da reformulação dos
roteiros/circuitos de coleta com melhor distribuição dos serviços, inovação de
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equipamentos e ampliação da frota dos veículos, possibilitando, com isso, a ampliação e
abrangência da coleta. O serviço prestado pela empresa terceirizada utiliza atualmente 08
veículos compactadores, 08 motoristas e 36 coletores. A Figura 09 apresenta a equipe de
trabalho realizando suas atividades.

Figura 9–Equipe coletando lixo em Barreiras – BA.
Fonte: PMB, 2014.
A figura10 apresenta o mapa da cidade com a divisão dos grupos de setores e
bairros atendidos pelos serviços e sua frequência na zona urbana. O quadro 8 apresenta, de
forma sucinta, os bairros/setores e frequência de coleta dos RSU do município de Barreiras
realizados pela TECNOTRASH, destacando-se a região central da cidade, onde a coleta é
realizada diariamente.
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Figura 10 - Mapa da coleta de resíduos em Barreiras.
Fonte: Carvalho, 2013
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Quadro 8 - Setores de coletas com os bairros que são atendidos em Barreiras.
Setor
Nº

Frequência
Bairros
(2º, 4º, e 6º) feira (3º, 5º) feira e Sábado

01

Morada da Lua / Flamengo/ Novo Horizonte.

X

02

Morada da Lua / Ribeirão/Boa Sorte/ Lot. São Paulo

X

03

Santa Luzia e Vila Nova

X

04

Hospitais H.O e Eurico Dutra/ FASB / Rodoviária/

X

05

Renato Gonçalves/ Aratu/ Vila Regina/ Recanto dos
Pássaros/ Loteamento Antônio Geraldo

06

Mimoso 2/ Sombra da Tarde/ Alphaville/ Buritis /
Loteamento Rio Grande.

X

X

07

Sandra Regina /Ouro Branco

X

08

Centro (Noturno) Lado Direito

X

X

09

Centro (Noturno) Lado Esquerdo

X

X

10

São Miguel/ N. Horizonte/ J. Bela Vista / Vila Nova

X

11

Vila Rica / São Sebastião / Barreiras I

X

12

Vila Dulce / Vila Brasil / J.K./ C. Hab. Rio Grande.

X

13

São Pedro / Bela Vista/Vila Soldados/Vila Amorim

X

14

Morada Nobre / Chácaras /Santo Antônio/ Vila dos
Oficiais / Sargentos/Rio de Ondas

15

Parque de Exposição/ Frango de Ouro/ Cascalheira/
Vila Funcionários.

16

Barreirinhas

X

X
X

A coleta dos resíduos domiciliares e comerciais da cidade é dividida por setores,
e acontece em dias alternados com a passagem do caminhão compactador na porta de
cada munícipe. O período de coleta inicia-se às 07h e finaliza-se às 23h normalmente,
salvo exceções de eventualidades que podem ocorrer durante a coleta diária.
A coleta da zona rural do município é realizada normalmente às quintas-feiras.
Atualmente, o serviço de coleta é disponibilizado em 100% da área urbana e em torno
de 50% da zona rural, atendendo em torno de 95 % da população total do município.
A quantidade exata de resíduos coletados e dispostos mensalmente na cidade de
Barreiras não pode ser levantada em virtude de problemas da balança existente na área
de disposição final. Entretanto, utilizando-se do conhecimento do volume dos
caminhões coletores (8m3), da quantidade de idas desses diariamente ao lixão (entre 24
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e 30 vezes, considerou-se o valor médio de 26 viagens diárias como referência dos
cálculos) e da densidade de compactação (600 Kg/m3) que os resíduos podem alcançar,
segundo a prensa hidráulica do caminhão, estimou-se a produção diária e geração per
capita.


Produção de RSU durante um dia = 8x26x600 = 124.800 kg = 124,8 ton/dia



Geração mensal estimada 124,8x26 = 3.244,8 ton/mês



Geração per capita =

124800
150896

= 0,82kg/hab/dia

Com esses valores estimados, levando-se em consideração 26 dias no mês,
retirando-se o domingo, estimou-se uma produção mensal em torno de 3.245 toneladas
por mês. Considerando a taxa de crescimento populacional da cidade de 2,98%,
segundo levantamento censitário para o município de Barreiras, na Tabela 4éestimada a
geração de resíduos por dia, mês e ano para o período de 20 anos do plano de resíduos.
Tabela 4 - Geração de RSU para o município de Barreiras durante 20 anos.
Ano População Ger. RSU/dia (ton) Ger. RSU/mês (ton) Ger. RSU/ano (ton)
2015

155423

127,45

3313,62

46518,07

2016

160086

131,27

3413,02

47913,61

2017

164888

135,21

3515,42

49351,02

2018

169835

139,26

3620,88

50831,55

2019

174930

143,44

3729,50

52356,50

2020

180178

147,75

3841,39

53927,19

2021

185583

152,18

3956,63

55545,01

2022

191151

156,74

4075,33

57211,36

2023

196885

161,45

4197,59

58927,70

2024

202792

166,29

4323,52

60695,53

2025

208875

171,28

4453,22

62516,39

2026

215142

176,42

4586,82

64391,89

2027

221596

181,71

4724,42

66323,64

2028

228244

187,16

4866,16

68313,35

2029

235091

192,77

5012,14

70362,75

2030

242144

198,56

5162,51

72473,63

2031

249408

204,51

5317,38

74647,84

2032

256890

210,65

5476,90

76887,28

2033

264597

216,97

5641,21

79193,90

2034

272535

223,48

5810,45

81569,71

2035

280711

230,18

5984,76

84016,81
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O valor contratado para prestação dos serviços de coleta dos RSU é em torno de
R$ 452 mil reais mensais, sendo todas as despesas de folha salarial, equipamentos de
proteção individual (EPIs) e manutenção da frota da empresa contratada. Dessa forma, o
custo unitário por habitante é em torno de R$ 3,00 para coleta dos resíduos domésticos e
comerciais da cidade.
Resumindo os custos com resíduos dos serviços públicos, resíduos dos serviços
de saúde públicos e resíduos domiciliares e comerciais, o custo mensal estimado
totalizam R$ 809 mil reais mensais, com um valor médio de R$ 5,36 por habitante. A
Tabela 5 apresenta um resumo da estimativa dos custos dos serviços prestados para
coleta dos resíduos na cidade.

Tabela 5 - Resumo dos Custos dos Serviços Públicos.
Tipo de Resíduo/Serviço
Resíduos Serviços Públicos
Resíduos Serviços de Saúde
Resíduos Domiciliares e Comerciais

Produção

Custo total

Custo unitário

Mensal

Serviço (R$)

por habitante (R$)

375 ton

305.000

2,02

56 m

52.000

0,34

3244,8 ton

452.000

3,00

809.000

5,36

3

Custo Total

6.1.9. Resíduos especiais
Essa categoria de resíduos inclui os equipamentos e utensílios oriundos do
consumo doméstico, empresarial e institucional, que podem produzir sérios impactos
ambientais em virtude do descarte incorreto, a exemplo de pilhas, eletrônicos, baterias,
lâmpadas, pneus e etc. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses produtos,
quando ao fim de sua vida útil, devem ser destinados à logística reversa, sendo esse
processo de responsabilidade dos usuários, comerciantes, indústrias e poder público.
Segundo dados levantados durante a aplicação de questionários, 77% da
população relataram que descartam resíduos como pilhas e baterias juntamente com
seus resíduos domésticos. Outro índice avaliado revelou que quase 89% afirmaram que
jogam lâmpadas fluorescentes queimadas junto com lixo normal. Observou-se em
relação a esses dois itens que muitas pessoas não souberam responder o que fazer com
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esses materiais, provavelmente, em função da população não estar informada sobre o
processo de logística reserva.
Em relação aos resíduos eletroeletrônicos (celulares, rádios, computadores, etc.),
59% da população relataram que descartam junto com seus resíduos domésticos ou
comerciais e 15,3% disseram que devolvem esses materiais nos locais em que
realizaram suas compras.
No município de Barreiras, existem algumas iniciativas sendo desenvolvidas
pelo poder público e por empresas privadas para recolhimento desses resíduos especiais.
Um exemplo é o ECOPONTO para entrega de pneus inservíveis, situado no bairro Boa
Sorte, sobre a responsabilidade do CCZ, que recebe e recolhe mensalmente mais de 15
toneladas de pneus sem uso, principalmente de borracharias, residências e abandonados
nas vias públicas, além da entrega voluntária de alguns comerciantes e moradores.
Atualmente, esses pneus recolhidos são transportados para uma Indústria de
reciclagem localizada no município de Feira de Santana - BA, sob a responsabilidade da
Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. Esse projeto é denominado de
RECICLANIP e foi instituído conforme obrigações legais para a preservação ambiental,
regidos pela Resolução CONAMA 416/2009. A Figura 11 apresenta a estocagem e o
transporte realizados mensalmente.

Figura 11 - Carregamento de pneus no ECOPONTO
A atividade desenvolvida por alguns comerciantes na cidade também é bastante
salutar, vide exemplo de pontos de entrega voluntária (PEV) de alguns produtos, como
celulares, material de informática, lâmpadas, recolhimento de óleos lubrificantes,
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baterias, pilhas eoutros. Durante pesquisa realizada junto a população, essa atividade de
devolução de resíduos especiais não acontece com maior frequência em virtude da falta
de PEVs em locais centrais e pela falta de um trabalho de divulgação maior e eficaz por
parte da imprensa e dos comerciantes. A Figura 12 ilustra algumas dessas iniciativas.

Figura 12 - Logística Reversa na cidade.

6.1.10.

Resíduos industriais

Os resíduos sólidos industriais, por definição, são os mais variados possíveis,
devendo ser estudados em função da diversidade de suas características durante o
processo de produção. No município de Barreiras, existem diversos segmentos
industriais instalados que trabalham com a utilização de matérias-primas diversificadas,
produzindo diferentes produtos e subprodutos (serragem, alimentos, velas e derivados,
etc.).
A produção de resíduos no processo de produção é diferenciada em quantidade,
periculosidade e composição, dependendo de cada tipo de indústria. A coleta, o
armazenamento, o acondicionamento, o transporte e a destinação final dos resíduos
industriais são de responsabilidade dos geradores, conforme as normas e legislações
vigentes.
No levantamento realizado junto aos industriários da cidade, verificou-se a
instalação de, aproximadamente, 40 estabelecimentos industriais. Alguns destes
relataram que fazem a separação de seus resíduos produzidos em reciclados (plásticos
não contaminados, papel e papelão), orgânicos e rejeitos, sendo o primeiro encaminhado
para coleta de reciclagem junto a associações de catadores e os resíduos orgânicos e
rejeitos destinados para a coleta convencional realizada pelo poder público.
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Dentre as indústrias que se disponibilizaram a fornecer as informações
solicitadas pela equipe de trabalho, uma avícola relatou que encaminha mais de 92% de
seus resíduos orgânicos (aves mortas, penas, vísceras não comestíveis, cutículas e
rejeito animal) para beneficiamento, transformando esses componentes em ração
animal, obtendo, além do ganho ambiental um ganho econômico significativo.

6.1.11.

Resíduos comerciais – grandes geradores

Estabelecimentos com grande circulação de pessoas são os maiores responsáveis
pela geração de resíduos recicláveis, a exemplo de rede de supermercados e lojas de
departamentos, geradores de resíduos em grande escala. Segundo informações
levantadas durante o diagnóstico, estima-se que a comercialização de sacolas plásticas
nessas redes é em torno de quatro toneladas por mês, o que representa aproximadamente
1 milhão de unidades de embalagens plásticas geradas no município.
Uma rede de supermercado, que desenvolve um projeto de conscientização
ambiental referente à reutilização das sacolas plásticas, conseguiu arrecadar com a
venda direta ao consumidor de sacolas retornáveis mais de um milhão de reais em um
ano, diminuindo, significativamente, os impactos ambientais, em virtude do reuso
dessas sacolas retornáveis.
Apesar de legislação específica, que obriga as indústrias e grandes geradores a
possuírem seus Planos de Gerenciamento Resíduos Sólidos – PGRS, o que se observou
durante o levantamento das informações na cidade é que poucos estabelecimentos
possuem e desenvolvem ações voltadas à gestão adequada de seus resíduos, cabendo ao
município o monitoramento e cobrança desses Planos aos geradores nas situações em
que a legislação prevê.

6.1.12.

Resíduos reciclados

O município de Barreiras não possui atualmente nenhum sistema e/ou projeto de
coleta seletiva para resíduos recicláveis. Os materiais passíveis de reciclagem são
recolhidos por duas instituições de catadores: a primeira denominada 100 AGRESSÃO
– Associação de Catadores de matérias recicláveis do município de Barreiras e além são
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Francisco; e a segunda, CABER – Cooperativa dos Catadores de Produtos Recicláveis
de Barreiras e Região Oeste da Bahia. Além dessas duas instituições, existe no
município uma quantidade de catadores autônomos sem vinculação a nenhuma
instituição, principalmente no local de disposição final dos resíduos, o lixão da cidade.
Segundo cadastramento e levantamento de dados realizados pela Secretaria
Municipal de Trabalho e Promoção Social de Barreiras junto aos catadores associados,
cooperados e autônomos, atualmente, no município existe em torno de 60 famílias que
sobrevivem da coleta de produtos recicláveis, sendo que aproximadamente 80% dessas
famílias desenvolvem suas atividades no lixão da cidade.
A Figura 13 mostra o cadastramento realizado pela referida Secretaria com os
catadores autônomos que trabalham no “lixão”.

Figura 13 - Cadastramento dos catadores no lixão de Barreiras
Segundo informações levantadas junto aos catadores e associações, esses não
souberam informar com precisão o volume ou pesagem real da quantidade de material
recolhido e retirado diariamente das ruas e do lixão por eles. Os catadores citaram que
não têm esses valores em função da falta de estrutura e equipamentos que permitam a
realização desse processo. Outro fato importante citado pelos catadores de material
reciclável é a sazonalidade de eventos e festas que geram uma grande quantidade de
material, principalmente, alumínio e garrafas PET. Segundo relatos dos catadores, esses
chegam a retirar entre R$ 800,00 e 1.000,00 por mês com a catação.
No

diagnóstico

realizado,

observou-se

a

existência

na

cidade

de

aproximadamente dez empresas privadas (atravessadores) que compram materiais
recicláveis das associações, cooperativas e dos catadores autônomos, bem como de
parte da população interessada em revender seus resíduos. Essas empresas compram e
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transportam esses resíduos para serem revendidos às indústrias de reciclagens, por um
valor superior ao pago aos catadores que efetuam o trabalho primário de catação.

6.2.

Local de disposição dos resíduos na cidade

Os RSU são descartados em uma área de disposição final da cidade, com uma
distância de 18 km do centro urbano, localizado às margens da BR 242, sentido
Salvador - BA, denominado como “lixão de Barreiras”.
Essa área recebe resíduos do município desde 1998, quando eram, inicialmente,
dispostos em valas e cobertos com uma camada de solo, caracterizando-se uma situação
inicial de aterro controlado. Esse processo, contudo, perdurou até meados de 2004,
quando, a partir desse ano, os resíduos foram depositados ao ar livre sem nenhuma
cobertura.
O atual local de disposição de resíduos em Barreiras possui um passivo
ambiental elevado em virtude de sua operação desde 1998 ter sido realizada sem o
controle devido. Sugere-se que na implantação de um futuro Aterro Sanitário, sejam
tomadas as devidas medidas mitigadoras e corretivas para a área atualmente utilizada.
Percebe-se na Figura 14b uma enorme mancha de resíduos descobertos,
possibilitando uma série de impactos ambientais, dentre eles, a liberação sem controle
de biogás para a atmosfera.

(a)
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(b)
(c)
Figura 14 - (a) Local de disposição em relação à cidade, (b) Local de disposição
em 2009, (c) local de disposição em 2013.
Fonte: Adaptado do Google Earth, 2013.
A inexistência de políticas públicas em relação à disposição dos resíduos em
Barreiras evidencia problemas gravíssimos relacionados à falta de controle dos aspectos
ambientais e de ordem social, dentre eles, a presença de aproximadamente 70 catadores
de materiais recicláveis, entre eles mulheres e crianças, os quais vivem e trabalham no
lixão.
A separação manual feita pelos catadores que trabalham no lixão, sem qualquer
controle, de alguns componentes dos resíduos que possuem valor comercial, como
alumínio, papel/papelão, metal e plástico do tipo PET ocorre diariamente, propiciando a
exposição dos mesmos a inúmeros problemas de saúde. A Figura 15 apresenta catadores
morando e trabalhando no local de disposição final.

(a)

(b)

Figura 15 - a) Moradia dos catadores no local de disposição final, (b) catadores
coletando materiais recicláveis no meio dos resíduos.
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6.3.

Consultas públicas

As consultas públicas do Plano foram realizadas em oito setores da zona urbana
e quatro comunidades setoriais na zona rural, totalizando doze consultas. A metodologia
utilizada foi a apresentação de palestras explicativas relacionadas ao plano de resíduos
sólidos, visando uniformizar as informações aos participantes a respeito do processo,
etapas e finalidade do PMGIRS, feita por um facilitador.
Após a exposição, eram formados grupos de trabalhos divididos por bairros ou
regiões, a depender da quantidade de habitantes, sendo abordados e questionados quanto
aos problemas enfrentados cotidianamente, em suas respectivas localidades, em relação
aos resíduos sólidos e às possíveis medidas mitigatórias dos problemas, por parte do
poder público municipal.
Foram criados quatro eixos temáticos que nortearam os debates e serviram de
base para a organização das informações obtidas através dos relatos dos participantes,
os quais elencavam os problemas e sugeriam soluções para os mesmos. O primeiro eixo
(Eixo 1) tratava do ciclo dos resíduos: Geração, coleta, tratamento e destinação final de
resíduos. O segundo eixo (Eixo 2) abordou a Responsabilidade Compartilhada. Já o
Eixo 3 apontava a temática da Coleta seletiva: geração de emprego, trabalho e renda e
o último eixo, Eixo 4, tratava da Educação ambiental.
As consultas públicas foram iniciadas na segunda quinzena do mês de março e
finalizaram na primeira quinzena do mês subsequente do ano de 2014. Foram realizadas
oito consultas na zona urbana, onde tivemos a presença de 306 participantes no total,
sendo divididos em vários bairros da cidade. Houve uma consulta específica para
comerciantes, realizada na CDL (Câmara Dirigentes Lojistas de Barreiras) e outra
visando ouvir os moradores que vivem às margens do Rio Grande, essa realizada no
Parque de Exposições Eng.º Geraldo Rocha. Na zona rural foram realizadas quatro
consultas, totalizando a participação de 202 pessoas. As consultas contaram com a
presença de público bastante heterogêneo e houve também a participação expressiva da
sociedade civil organizada, comerciantes, presidentes de associações de bairros,
membros de associações e cooperativas de catadores, estudantes, além da população em
geral.A Figura 16 apresenta a distribuição das consultas públicas.
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Figura 16 - Mapa da cidade de Barreiras/BA com a distribuição das Consultas Públicas.
Cada grupo de trabalho contava com um coordenador e um relator, que podiam
ser membros do grupo de sustentação ou do comitê diretor responsáveis,
respectivamente, pela coordenação dos trabalhos, indicando tempo de fala e observância
dos temas em debate e pelo registo dos problemas e das soluções apontadas pela
população sobre a realidade de seu bairro/comunidade. Ao término da consulta, as
informações coletadas em cada grupo eram repassadas para o relator geral da consulta, o
qual era responsável pela elaboração de relatório final, conforme questionário padrão
aprovado junto ao grupo de sustentação.
Com os relatórios apresentados e sistematizados de cada consulta, possibilitou a
visualização dos problemas e concepção das dificuldades/facilidades apontadas durante
as consultas. Muitos apontamentos eram resultados ou fatos que se convergiam do
mesmo princípio. Logo, com a quantidade de participantes presentes em cada consulta,
pode-se quantificar a porcentagem de pessoas que tornaram algumas questões mais
relevantes e urgentes a outras, sem desmerecer nenhuma questão apontada.

6.3.1. Consultas Públicas - Zona Urbana
As consultas públicas na zona urbana contaram com a participação de 306
pessoas, divididos em oito localidades, com os seguintes percentuais: Jardim Ouro
Branco (19%), Santa Luzia (15%) e Centro (9% e neste valor devemos incluir os
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comerciantes locais). Outros 57% dos participantes são de bairros diversos. O Gráfico
01 ilustra a divisão dos participantes na Zona Urbana.

Participação por Bairros

19%

Jardim Ouro Branco
Santa Luzia
15%

Centro

57%

Outros

9%

Total de 306 Participantes

Gráfico 1 - Relação de participantes durante as consultas separados por bairros.

Na consulta pública realizada na
CDL (Câmara Dirigentes Lojistas de
Barreiras), Figura 17, houve a presença
de parte dos comerciantes da cidade.
Foram abordados os seguintes problemas:
a falta de coleta no polo industrial, falta
de

pontos

de

entregas

voluntárias,

ausência de treinamentos e campanhas
educativas para orientar a população em
relação ao destino final dos resíduos
sólidos.

Figura 17 - Consulta com comerciantes no
CDL.

Eixo 1 – Geração, coleta, tratamento e destinação final
Problemas:
Os principais problemas apontados no Eixo 1, referentes à “Geração, coleta,
tratamento e destinação final”de resíduos na zona urbana estão, sob forma quantitativa,
no Gráfico 02.
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Eixo 1 - Problemas da Zona Urbana
Geração, coleta, tratamento e destinação final de resíduos
306
100%

204
67%

88
29%

41
13%

Ruas intransitáveis e
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educação dos moradores: por falta de conhecimento e
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causam o horário de coleta Disposição do lixo em locais por falta da coleta seletiva.
frequência da coleta
irregular.
inadequados; resíduos de
insuficiente, ausência da
construção civil em lotes
coleta no setor industrial e
vazios; disposição do lixo
falta de EPI´s para os garis.
fora do horário da coleta,
animais espalham o lixo por
falta de coletores suspensos
e contêineres.

Gráfico 2 - Problemas da Zona Urbana: Eixo 1.
Analisando o Gráfico 02, observa-se que todos os participantes das consultas na
zona urbana alegaram que o maior problema do sistema de coleta na cidade é a precária
infraestrutura das ruas, dificultando, por isso, o acesso dos veículos coletores em alguns
bairros. Esse problema ocasiona a irregularidade no horário de coleta, causando
transtornos, pois o lixo acaba ficando mais tempo nas ruas e calçadas.
A maioria dos presentes (67%) considerou que parte do problema se deve à falta
de consciência e de educação por parte dos moradores, visto que muitos colocam seu
lixo em locais inadequados, como, por exemplo, resíduos de construção civil em lotes
vazios. Isso contribui para a degradação da imagem do bairro, além de tornar-se foco
para vetores causadores de doenças e animais peçonhentos. Além disso, há moradores
que colocam seu lixo fora do horário da coleta, logo este resíduo passa mais tempo na
rua do que necessário, causando transtornos, principalmente, por animais que espalham
o lixo. Entretanto, com a colocação de coletores suspensos tipo contêineres para
depositar o lixo este tipo de problema deve ser reduzido.
Outros 27% dos participantes da zona urbana disseram não fazer a separação dos
seus resíduos por falta de conhecimento e também por falta da coleta seletiva no
município. Finalizando o Eixo 1, outras questões apontadas por 13% dos participantes
são: a insuficiência da frequência da coleta em algumas bairros, obrigando o morador a
acumular seus resíduos em casa ou dispô-lo nas ruas à espera de nova coleta; a ausência
da coleta no setor industrial; e a falta de EPIs para os garis.
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Soluções:
Do Eixo 1, “Geração, coleta, tratamento e destinação final” de resíduos na zona
urbana, conseguimos apresentar o Gráfico 03, que representa de forma quantitativa as
soluções propostas nas consultas, a exemplo da consulta realizada na Escola Municipal
Santa Luzia (Figura 18).
Os problemas mais preocupantes
relatados por moradores da zona urbana e
rural foram relacionados à falta de coleta
seletiva, decorrendo disso, a queima de
materiais volumosos como sofás e outros
móveis, os descartes dos vasilhames de
fertilizantes, resíduos perigosos (pilhas,
baterias), além de resíduos de construção
Figura 18 - Consulta Escola Santa Luzia.

civil, que são jogados em terrenos baldios.

Eixo 1 - Soluções Zona Urbana
Geração, coleta, tratamento e destinação final de resíduos
259
85%
145

142

47%

46%

121
40%

84
27%

Ampliar a fiscalização Colocar contêineres e
Ações de
Criar e incentivar
Divulgar o horário de
quanto ao lixo e
lixeiras individuais para conscientização para a postos de trabalho com
passagem e o
limpeza de lotes e
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população (palestras, reciclagem. Apoio do cumprimento de horário
margem de rios. Criar Estimular programas de
etc).
poder público às
pelo caminhão coletor.
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atrasos na coleta,
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cooperativas de
solicitação de coleta e caminhão para coleta
reciclagem.
outros.
de resíduos volumosos.
Criação de PEV´s para
eletrodomésticos e
resíduos volumosos.

Gráfico 3- Soluções Zona Urbana: Eixo 1.
De acordo com o gráfico 3, a solução proposta por 85% dos presentes nas
consultas na zona urbana, referentes ao Eixo 1, “Geração, coleta, tratamento e
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destinação final de resíduos”, foi ampliar a fiscalização quanto à disposição dos
resíduos urbanos e limpeza de lotes e margem de rios. Com o intuito de colaborar e
fortalecer a fiscalização os participantes sugeriram a criação de um “disk-denúncia”,
para que a população possa denunciar ou também que venha informar quando houver
atrasos na coleta, solicitação de coleta em pontos determinados e outras informações
que forem pertinentes.
Parte dos consultados (47%) sugeriu colocar contêineres e lixeiras individuais
para coleta dos resíduos domiciliares e coleta seletiva. Esta mesma parcela de
participantes propôs que se buscassem formas de estimular programas de compostagem
em residências e ações de conscientização ambiental, através de palestras, cursos e
oficinas. Também sugeriram que o poder público municipal dispusesse um caminhão
para coleta de resíduos volumosos, além da criação de PEVs (pontos de entrega
voluntária) para eletrodomésticos e resíduos volumosos.
Também foi apontada como solução, por 40% dos consultados, a criação de
postos de trabalho na área da reciclagem, assim como o incentivo dessa atividade, sem
esquecer que o apoio do poder público às associações e cooperativas de reciclagem
torna-se fundamental.
Para 27% dos consultados, deve ser realizada a divulgação do horário de
passagem do caminhão coletor, bem como o cumprimento do horário estabelecido,
contribuindo assim, significativamente para redução do problema de resíduos que ficam
espalhados nas vias e calçadas.
Eixo 2 – Responsabilidade Compartilhada
Problemas:
Os principais problemas apontados no Eixo 2, referentes a “Responsabilidade
compartilhada” dos resíduos sólidos na zona urbana estão, sob forma quantitativa
apresentados no Gráfico 04. Algumas conclusões podem ser tecidas diante dos
resultados apresentados.
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Eixo 2 - Problemas ZU
Responsabilidade Compartilhada
226
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117
38%
50
18
6%
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Não fazem a separação por
Moradores pagam
Os resíduos de construção
falta de conhecimento e de carroceiros para recolher
civil são utilizados para
coleta seletiva, também por entulho e resíduos de poda tampar buracos nas ruas.
não existirem PEV´s os
que despejam os resíduos
resíduos especiais (pilhas,
em lotes vazios. Este
etc) são misturados ao lixo problema se resolveria se os
comum e também há falta moradores limpassem suas
de catadores para recolher o calçadas e murassem seus
metrial reciclável.
lotes vazios.

Faltam PGRS nos
estabelecimentos
comerciais.

Gráfico 4 - Problemas da Zona Urbana: Eixo 2 .
De acordo com os dados obtidos dos relatórios, foram apontados por 74% dos
participantes das consultas que a separação não é realizada por falta de conhecimento e
também por não haver coleta seletiva no município. Dificulta também o fato de não
existirem os PEVs (ponto de entrega voluntária) para resíduos sólidos especiais (como
pilhas, baterias, lâmpadas e eletrônicos), logo, estes resíduos são misturados ao lixo
comum (tanto orgânico, quanto reciclável). Outro fator que contribui para a não
realização da separação dos resíduos para a coleta seletiva é a falta de catadores para
recolher o material reciclável.
O problema dos resíduos de poda e de construção civil foi apontado por 38% dos
participantes, os quais informaram que parte da população paga carroceiros para
recolherem esses tipos de resíduos, sendo despejados por aqueles, na maioria das vezes,
em lotes vazios não murados. Esta parcela de consultados acredita que este problema se
resolveria se os moradores deixassem limpas suas calçadas e murassem seus lotes
vazios, impedindo o despejo irregular destes resíduos.
Para 16% dos consultados, uma solução dada por parte da própria população aos
resíduos da construção civil é a reutilização deste material para tampar buracos nas ruas,
com o intuito de ter uma leve melhora na infraestrutura de algumas vias.
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Por fim, 6% dos consultados alegaram que a falta de PGRS (plano de
gerenciamento de resíduos sólidos) dos estabelecimentos comerciais contribui para a
não devolução de resíduos especiais, dificultando a participação da população no
cumprimento da responsabilidade compartilhada. Ou seja, se cada ponto de comércio
tivesse seu próprio plano, informando o que é gerado de resíduo sólido pelo
estabelecimento e o destino que deve ser dado a este resíduo, contribuiria para a redução
dos resíduos dispostos nas calçadas e ruas, bem como para a destinação final adequada.
Soluções:
Do eixo 2, que trata da “Responsabilidade compartilhada” de moradores,
comerciantes e poder público em relação aos resíduos sólidos da zona urbana, o Gráfico
05 representa de forma quantitativa as soluções propostas pela própria população
consultada.
Eixo 2 - Soluções Zona Urbana
Responsabilidade Compartilhada

256
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150
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vez no ano.
PGRS.
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Gráfico 5 - Soluções Zona Urbana: Eixo 2.
Dos consultados, 84% apontaram que a prefeitura deveria dispor PEVs nos
bairros para recolher pilhas, baterias, eletrônicos, dentre outros e divulgá-los em locais
estratégicos como farmácias, escolas e etc..
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Para 49% dos consultados, uma boa sugestão para implementar a
responsabilidade compartilhada seria intensificar ações de educação ambiental no
município, através da promoção de campanhas, utilizando mídias para conscientizar a
população sobre educação ambiental. Os consultados que representavam os moradores
ribeirinhos propuseram solicitar da empresa coletora de resíduos no município fazer a
limpeza no rio pelo menos uma vez ao ano.
Para 42% dos consultados, outra solução seria fortalecer a logística reversa no
município e ampliar a fiscalização nesta área. Esta mesma porcentagem propôs a
intensificação de multas em relação ao descumprimento da legislação ambiental
concernente aos resíduos sólidos, em especial: notificar proprietários de lotes vazios,
para murarem e manterem limpos seus terrenos; fiscalizar a destinação dos resíduos
sólidos nas empresas; obrigar aos geradores de resíduos sólidos recicláveis a
apresentarem seus respectivos PGRS.
Na opinião de 26% dos consultados, uma solução apontada seria o incentivo
fiscal e financeiro por parte do poder público para aqueles que contribuem com a
melhora ambiental no município, realizando a coleta seletiva e promovendo a educação
ambiental.
Eixo 3 – Coleta seletiva: geração de emprego, trabalho e renda
Problemas:
Os principais problemas apontados no Eixo 3, referentes a “Coleta seletiva:
geração de emprego, trabalho e renda” dos resíduos sólidos na zona urbana estão, sob
forma quantitativa, no Gráfico 06.
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Eixo 3 - Problemas Zona Urbana
Coleta seletiva: geração de emprego, trabalho e renda
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Gráfico 6 - Problemas da Zona Urbana: Eixo 3.
De acordo com análise dos relatórios das consultas, todos os consultados
concordam que o maior problema é a falta de conhecimento sob as questões de
educação ambiental e de coleta seletiva. Para estes consultados, faltam campanhas
educativas que conscientizem a população, utilizando-se de mídias como televisão e
rádio, enfatizando a necessidade de orientar e cobrar aos funcionários das empresas para
contribuírem com a coleta seletiva.
Para a maioria dos consultados (92%), um grande problema é a falta de
associações e cooperativas estruturadas, assim como a falta de divulgação das mesmas e
a ausência de apoio aos catadores.
Colaborando e reforçando as informações obtidas, de acordo com 72% dos
consultados, falta coleta seletiva no município, logo, a população deixa de fazer a
separação dos seus resíduos sólidos porque o caminhão coletor, que recolhe os resíduos
no município, mistura o lixo. Outro fator que dificulta a não separação dos resíduos é a
ausência dos PEVs.
Por fim, para 65% dos consultados, falta o incentivo econômico por parte do
poder público e reconhecer o valor do resíduo, tanto por parte deste quanto da
população.
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Soluções:
Do eixo 3, as soluções propostas ao tema “Coleta seletiva: geração de emprego,
trabalho e renda” dos resíduos sólidos da zona urbana estão representadas de forma
quantitativa no Gráfico 07 e ilustrativa através da Figura 19.
A população sugeriu que sejam
realizadas

parcerias

entre

o

poder

público municipal junto às cooperativas
e

associações

de

catadores

para

fortalecer a reciclagem no município e
também buscar a conscientização da
população, a fim de reduzir o volume de
lixo gerado, incentivando a comunidade
Figura 19 - Consulta E. M. Eurides S’antana. a desenvolver a separação do lixo.

Eixo 3 - Soluções Zona Urbana
Coleta seletiva: geração de emprego e renda
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Gráfico 7 - Soluções da Zona Urbana: Eixo 3.
Durante as consultas públicas na zona urbana, 82% dos presentes acreditaram
ser uma solução o fornecimento de cartilhas educativas sobre a coleta seletiva e como
fazê-la em casa, fortalecendo a divulgação junto aos munícipes. Para os consultados, é
de suma importância promover ações de educação ambiental no município, além de
dispor mais lixeiras em vias públicas.
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Aos 78% dos presentes nas consultas, outra solução é criar a coleta seletiva no
município, iniciando pelos órgãos da prefeitura para servir de exemplo à população.
Também outra ideia sugerida foi criar um "Selo Verde" para empresas que apoiem ou
que tenham projetos ambientais no município.
Para 45% dos participantes, a estruturação das associações e cooperativas de
catadores contribui para a valoração dos mesmos, junto com a criação de PEVs que
facilitem o trabalho dos catadores. Buscar estas e outras ações que visem estimular a
geração de renda para os que trabalham com a reciclagem dos resíduos sólidos.
Por fim, para 34% dos participantes das consultas, poderiam ser criados
benefícios financeiros, como isenção de impostos, para contribuir com a valorização do
trabalho dos catadores, além de incentivo fiscal para pessoas físicas e jurídicas que
realizem ações de coleta seletiva.
Eixo 4 – Educação ambiental
Problemas:
Os principais problemas apontados no Eixo 4, referentes a “Educação
ambiental” dos resíduos sólidos na zona urbana estão, sob forma quantitativa,
representados no Gráfico 08.
Eixo 4 - Problemas Zona Urbana
Educação ambiental
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Gráfico 8 - Problemas da Zona Urbana: Eixo 4.
De acordo com os consultados, todos apontam que faltam políticas públicas,
divulgação e ações relacionadas à coleta seletiva, tais como, atividades culturais,
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oficinas. Para 66% dos consultados, falta educação ambiental mais concisa nas escolas
e, por fim, para 49% dos presentes, falta a veiculação mais proativa de educação
ambiental em rádios, TVs e outros meios de comunicação em massa.
Soluções:
Do eixo 4, as soluções propostas ao tema “Educação ambiental” sobre os
resíduos sólidos da zona urbana estão representadas de forma quantitativa no Gráfico
09.
Eixo 4 - Soluções Zona Urbana
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Gráfico 9 - Soluções da Zona Urbana: Eixo 4.
A maioria dos participantes (78%) acredita que realizar oficinas de cidadania e
de educação ambiental com maior frequência, contribui para fortalecer a assimilação da
educação ambiental nos munícipes. Esta mesma parcela de consultados informou que a
divulgação de assuntos ou temas relacionados à educação ambiental, fazendo o uso de
carros de som, mídias e cartilhas, também podem exercer efeito positivo sobre a
população, assim como incentivar programas ambientais já existentes no município, a
exemplo das hortas comunitárias.
Para 68% dos consultados, outra boa solução é a educação ambiental nas
escolas, que deve ser realizada de forma interdisciplinar e coma redução dos resíduos
sólidos gerados pelas crianças.
Por fim, 25% dos consultados, disseram que a criação de PEVs em escolas e
outros estabelecimentos contribuiria para desenvolver uma visão ambiental aos
munícipes.

69

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
6.3.2. Consultas Públicas – Zona Rural
As consultas públicas na zona rural contaram com a participação de 202
moradores, divididos em quatro localidades, com a seguinte distribuição: Riachinho e
Nanica (38%); Vau do Teiú, Riacho Dantas, São Vicente e Campo Grande (26%);
Baraúna e Mucambo (25%); São Miguel, Vereda das Lajes e Cerradão (11%). O
Gráfico 10 ilustra a distribuição dos participantes na Zona Rural.
Participação comunidades (zona rural)

25%

Riachinho

38%

Vau do Teiú
Km 30

11%

Baraúna
26%

Total de 202 Participantes

Gráfico 10 - Relação de participantes nas consultas públicas da zona rural de Barreiras.

Na

primeira

consulta

pública

realizada na localidade do Vau do Teiú
(Figura 20), participaram os povoados de
Cantinho, Chico Preto, São Francisco,
Palmeira e Goiabeira, na qual foram
abordados

diversos

questionamentos

relacionados à coleta seletiva. Alguns
moradores relataram que a maioria dos
Figura 20 - Consulta no Vau do Teiú.

donos de chácara joga lixo domiciliar nos
rios, gerando forte impacto ambiental
local.
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Eixo 1 – Geração, coleta, tratamento e destinação final
Problemas:
Os principais problemas apontados no Eixo 1, referentes a “Geração, coleta,
tratamento e destinação final” de resíduos na zona rural estão, sob forma quantitativa
no Gráfico 11.
Eixo 1 - Problemas Zona Rural
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Gráfico 11 - Problemas relatados na consulta pública Zona Rural: Eixo 1.
Para 75% dos consultados, faltam conscientização dos moradores e opção de
destino para os resíduos, os quais são dispostos irregularmente em margens de estradas
e rios ou em terrenos qualquer, facilitando a proliferação de vetores de doenças, risco de
incêndios, além dos moradores que colocam o lixo fora do horário de coleta, em
comunidades onde é realizada a coleta pública municipal.
Para 74% dos participantes, as estradas vicinais em condições ruins dificultam o
acesso do caminhão de coleta, tornando-as escassas ou irregulares, além de não haver
coleta em algumas localidades. Também falta contêiner para colocar o lixo, onde os
animais, em busca de alimento, acabam espalhando-o.
Por fim, 38% dos moradores reclamam do mau cheiro e da fumaça que provém
da queima dos resíduos no lixão, ocorrendo a liberação do gás metano, proveniente da
decomposição dos resíduos orgânicos, além da contaminação do lençol freático,
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advindo do chorume. Para 11% dos consultados, falta orientação sobre coleta seletiva e
educação ambiental por parte do poder público. Outro ponto relatado foi a faltade
fiscalização regular nas cachoeiras Acaba Vida e Redondo.
Soluções:
Do eixo 1, “Geração, coleta, tratamento e destinação final” de resíduos na zona
rural, apresenta-seno Gráfico 12, de forma quantitativa, as soluções propostas pela
própria população consultada. Na figura 21 é ilustrada a participação popular na
comunidade de Baraúna.

As soluções para reverter à atual
situação na zona rural, levantada pelos
moradores

são:

a

melhoria

da

infraestrutura das vias de acesso; a
disposição de contêiner para o lixo;
coleta, ao menos uma vez por semana;
divulgação em mídias (jornal, rádio,
televisão); palestras; oficinas de educação
ambiental nas escolas e nas comunidades.
E por fim, a importância da educação

Figura 21 - Consulta na Baraúna

ambiental interdisciplinar nas escolas.
Eixo 1 - Soluções Zona Rural
Geração, coleta, tratamento e destinação final de resíduos

202
100%
103
77
51%

Dispor contêineres.

Aumentar a frequência da
coleta.

38%

Promover multirões de
limpeza e coleta.

Gráfico 12 - Soluções Zona Rural: Eixo 1.
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Todos os participantes das consultas na zona rural foram incisivos na solução de
dispor contêineres nas localidades atendidas pela coleta pública municipal. Para 51%
dos consultados, seria satisfatório aumentar a frequência da coleta em algumas
localidades. Por fim, 38% dos consultados concordam que promover mutirões de
limpeza de áreas e coleta de resíduos sólidos também auxilia na diminuição dos
transtornos causados na geração, coleta, tratamento e destinação final de resíduos.
Eixo 2 – Responsabilidade Compartilhada
Problemas:
Os principais problemas apontados no Eixo 2, referentes a “Responsabilidade
compartilhada” dos resíduos sólidos na zona rural estão, sob forma quantitativa, no
Gráfico 13.
Eixo 2 - Problemas Zona Rural
Responsabilidade compartilhada
99
49%

77

72

38%

36%

50
25%

Não há separação do lixo,
A comunidade de
Não existe PEV´s. O lixo Pessoas dispõe o lixo em
por não haver coleta
Riachinho possui uma
(eletrônicos, pilhas, canais, o que prejudica na
seletiva.
indústria de reciclagem, recicláveis e orgânicos)
irrigação.
porém a maioria dos são dispostos em buracos
moradores não separam o e queimam. Alguns
lixo.
resíduos acumulam água,
aumentando risco de
dengue.

Gráfico 13 - Problemas da Zona Rural: Eixo 2.
Na opinião de 49% dos consultados, não há separação do lixo por não haver
coleta seletiva. Para 38% dos presentes, parte do lixo orgânico é utilizada para
alimentação animal e que os resíduos de construção civil são utilizados para aterrar
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terrenos ou tampar buracos. A comunidade de Riachinho possui um galpão de
reciclagem, porém, a maioria dos moradores não separa o lixo.
Como não existem PEVs para fazer a entrega dos resíduos perigosos (pilhas,
baterias, eletrônicos, etc.), 36% dos consultados informaram que este tipo de resíduo
acaba sendo disposto em buracos e depois disso é feita a queima deste material. Os
consultados lembraram que alguns resíduos dispostos de maneira irregular acumulam
água, propiciando o aumento do risco da proliferação do mosquito da dengue. Ainda
assim, 25% dos consultados informaram que alguns moradores dispõem o lixo em
canais, prejudicando, com isso, a irrigação das áreas cultivadas.
Soluções:
Do eixo 2, que trata da “Responsabilidade compartilhada” da população e do
poder público em relação aos resíduos sólidos da zona rural, o Gráfico 14 representa, de
forma quantitativa, as soluções propostas pela população consultada.
130
64%

Eixo 2 - Soluções Zona Rural
Responsabilidade compartilhada
99
49%
53
26%

22
11%

Fiscalizar e orientar,
Conscientizar e orientar Criar PEV´s e oficinas de Definir horário de coleta
comunidades e
sobre como fazer a reciclagem para geração
regular.
chácaras, quanto à forma
coleta seletiva e a
de renda. Incentivo
de tratar o lixo.
educação ambiental financeiro para estimular
(incluindo cursos e
a coleta seletiva.
palestras).

Gráfico 14 - Soluções Zona Rural: Eixo 2.
Com base nos relatórios gerados nas consultas, 64% dos consultados acreditam
que havendo mais fiscalização e orientação para os moradores de comunidades e
chácaras, resolveria ou amenizaria a disposição irregular e, por conseguinte, o
tratamento do lixo.
Da população consultada, 49% confirmaram que a conscientização e orientação
sobre coleta seletiva e educação ambiental podem trazer bons resultados. Essas ações
podem ser sob a forma de cursos e palestras nestas regiões.
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Algumas outras soluções foram apontadas. Para 26% dos consultados, a criação
de PEVs e oficinas de reciclagem para geração de renda teria um papel positivo, assim
como o incentivo financeiro para estimular a coleta seletiva. Já para 11% dos
consultados, a definição do horário de coleta, tornando-oo mais regular possível,
contribui para melhorar a responsabilidade compartilhada em relação aos resíduos
sólidos.
Eixo 3 – Coleta seletiva: geração de emprego, trabalho e renda
Problemas:
Os principais problemas apontados no Eixo 3, referentes a “Coleta seletiva:
geração de emprego, trabalho e renda” dos resíduos sólidos na zona rural estão, sob
forma quantitativa, no Gráfico 15.
Eixo 3 - Problemas Zona Rural
Coleta seletiva: geração de emprego, trabalho e renda
180
89%
103
77

51%

38%

50
25%

Faltam informação,
iniciativa e incentivo para
comunidade fazer a
coleta seletiva por parte
do poder público.

Faltam PEV´s.

Moradores não separam
Falta incentivo para
o lixo, porque o caminhão catadores por parte do
mistura tudo. Catadores
poder público.
reclamam do lixo
hospitalar no lixão.
Familias sobrevivem do
lixão. Muitos trabalham
no lixão sem nenhum
apoio ou segurança.

Gráfico 15 - Problemas da Zona Rural: Eixo 3.
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Na consulta pública realizada na
comunidade de Riachinho (Figura 22),
houve a participação de muitos catadores,
os

quais

reivindicam

consolidação

do

participar

PMGIRS;

ter

da
uma

valorização por parte do poder público
municipal e melhoria das condições de
trabalho. Ressaltou-se durante a consulta a
importância deles participarem de alguma
cooperativa ou associação de catadores,
para

que

possam

ser

beneficiados

Figura 22 - Consulta no Riachinho.

futuramente com a implantação do plano.

A maioria dos consultados (89%) acredita que falta informação, iniciativa e
incentivo por parte do poder público para que a comunidade faça a coleta seletiva. Para
51% dos presentes, faltam PEVs para entregar resíduos perigosos e recicláveis. Já, 38%
dos consultados, informaram que os moradores não separam o lixo porque o caminhão
mistura tudo.
Os catadores reclamaram que ainda existe lixo hospitalar sendo dispostos no
lixão sem qualquer tratamento. Eles lembraram que existem famílias que sobrevivem do
que coletam no lixão e que muitos trabalham no local sem nenhum apoio ou segurança.
Por fim, 25% dos consultados afirmaram faltar incentivo para catadores por parte do
poder público.
Soluções:
Do eixo 3, as soluções propostas ao tema “Coleta seletiva: geração de emprego,
trabalho e renda” dos resíduos sólidos da zona rural, estão representados, de forma
quantitativa, no Gráfico 16.
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Eixo 3 - Soluções Zona Rural
Coleta seletiva: geração de emprego, trabalho e renda
152
125

75%

62%

77
38%

50
25%

Incentivar iniciativas que
já existam nas
comunidades.

Conscientizar sobre Buscar parcerias público- Escolas devem trabalhar
coleta seletiva e
privada e do 3o setor
a coleta seletiva e a
educação ambiental para coleta seletiva. Criar educação ambiental nas
(inclui cursos,
projetos de
comunidades.
palestras...). Incentivo do reaproveitamento que
poder público para
gerem renda (vassouras
instruir população.
de pet, etc).

Gráfico 16 - Soluções da Zona Rural: Eixo 3.
Dentre as soluções apresentadas por 75% dos consultados, destacou-se o de
incentivar iniciativas de coleta seletiva que já existam nas comunidades. Já, 62% dos
consultados afirmaram que a conscientização e instrução sobre coleta seletiva e
educação ambiental contribui para implementação da coleta seletiva, desde que se
incluam cursos, palestras e outros.
Também foi apontado por 38% dos consultados que é necessário buscar parceria
público-privada e com o 3° setor (associações, sindicatos, entidades de classe, etc.) para
coleta seletiva, além de criar projetos de reaproveitamento que gerem renda. Por fim,
25% dos consultados lembraram que as escolas devem trabalhar a coleta seletiva e a
educação ambiental nas comunidades.
Eixo 4 – Educação ambiental

Problemas:
Os principais problemas apontados no Eixo 4, referentes a “Educação
ambiental” dos resíduos sólidos na zona rural estão, sob forma quantitativa,
representados no Gráfico 17.
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Um dos problemas relatados pela
comunidade do Km 30 (Figura 23) foi a
falta de infraestrutura das ruas, que piora
nos períodos chuvosos, impossibilitando a
passagem do caminhão do lixo. Também
foi relatado, que muitos dos que moram às
margens ou próximo aos canais de
irrigação ou de drenagem de água de
chuva, ou de terrenos baldios acabam
Figura 23 - Consulta no km 30.

jogando seus resíduos volumosos nesses
locais.

Muitos moradores não possuem conhecimento sobre coleta seletiva e educação
ambiental. Todos os consultados afirmaram que a falta de educação ambiental é causada
pela pouca atuação do poder público.

Eixo 4 - Problemas Zona Rural
Educação ambiental
202
100%

72
53

53

26%

26%

36%

Faltam educação
Falta educação
Falta divulgação de
ambiental e campanhas ambiental nas escolas. educação ambiental em
educativas, pouca
Deve-se buscar
mídias como rádio e tv.
atuação do poder
estimular a reutilização e Margens de cachoeiras
público. Não possuem
redução de resíduos.
com muito lixo, falta
conhecimento de coleta
conscientização
seletiva e educação
ambiental.

Falta abastecimento de
água potável em
comunidades isoladas,
que usam a água do rio
não tratada. Falta de
sanitários, as
necessidades
fisiológicas são feitas no
mato ou rio.

Gráfico 17 - Problemas da Zona Rural: Eixo 4.
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Para 36% dos participantes, existe a falta de educação ambiental nas escolas. Os
consultados acreditam que se deve estimular a reutilização e redução dos resíduos
sólidos junto aos alunos e comunidade.
Concluindo os problemas do eixo 4, 26% dos consultados disseram que falta
divulgação de educação ambiental em mídias e veículos de comunicação em massa.
Para esta mesma porcentagem de consultados, outro problema apontado foi a falta de
abastecimento de água potável em comunidades isoladas, que usam a água do rio não
tratada. Com o descarte irregular de resíduos especiais nos rios, tais como agrotóxicos,
pilhas, baterias, etc., essa água pode ser contaminada e gerar problemas de saúde
pública. Outro aspecto que contribui para a disseminação de doenças é a falta de
sanitários, sendo feitas as necessidades fisiológicas nas margens do rio e mato.

Soluções:
Do eixo 4, as soluções propostas ao tema “Educação ambiental” sobre os
resíduos sólidos da zona rural estão representas, de forma quantitativa, no Gráfico 18.
Eixo 4 - Soluções Zona Rural
Educação ambiental
202
180
100%
89%
77
38%

Promover e incentivar a educação Realizar de eventos para divulgar
Cooperativas e associações
ambiental nas escolas. Implantar e fortalecer educação ambiental devem buscar ações e programas
jardinagem e hortas em escola.
na comunidade (ações de
para ensinar educação ambiental
Aproveitamento de resíduos conscientização), além da criação para catadores (investimentos em
orgânicos.
de programa de rádio que
capacitação). Formar parcerias
contribua para a conscientização com SEBRAE para investir em
ambiental no local.
cursos de geração de emprego e
renda.

Gráfico 18 - Soluções da Zona Rural: Eixo 4 – Educação ambiental.
Para todos os consultados, a solução é promover e incentivar a educação
ambiental nas escolas, implantando jardins e hortas nas escolas, com o aproveitamento
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de resíduos orgânicos. A maioria dos consultados (89%)acha que a realização de
eventos para divulgar e fortalecer educação ambiental na comunidade (ações de
conscientização), além da criação de programa de rádio, contribuirá para a
conscientização ambiental nas localidades rurais do município de Barreiras.
Finalizando as nossas consultas, 38% dos consultados da zona rural disseram
que cooperativas e associações deveriam buscar ações e programas de capacitação em
educação ambiental para catadores. Para tanto, sugeriram parcerias com o SEBRAE4
para investir em cursos voltados para propiciar o desenvolvimento da capacidade
gerencial das cooperativas e associações de catadores.
Portanto, as consultas públicas foram satisfatórias, contribuindo de forma
positiva para a execução do plano de resíduos sólidos. A Figura 24 apresenta reuniões
realizadas em outros locais.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 24 – Consultas Públicas (a) ABAPA, (b) Escola Estadual Duque de Caxias,(c)
Parque de Exposições e (d) Escola Padre Vieira.

4

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
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6.4.

Pesquisa de campo

Foram aplicados questionários à população urbana e rural no município de
Barreiras, onde a unidade amostral definida foram os domicílios residenciais, tendo
como base a quantidade de 48.000 moradias existentes, segundo a EMBASA5. Foi
dimensionada uma representação proporcional utilizando-se de amostragem aleatória
estratificada, definindo a população nesses subgrupos significativos (estratos),
calculando o seu percentual relativo (%) na população e utilizando em cada um desses
estratos, um procedimento de amostragem aleatória simples para escolher (na mesma
proporção em que estão representados na população).
O município foi dividido em 05 regiões, sendo quatro na zona urbana e uma na
zona rural, sendo essas compostas por bairros/comunidades conforme composição
descrita abaixo.


Região 01: Centro, Sandra Regina e Ouro Branco;



Região 02: Loteamento São Paulo, Ribeirão, Boa Sorte, Recanto dos Pássaros,
Morada da Lua de Cima e de Baixo, Aratu, Morada Nobre e Renato Gonçalves;



Região 03: Vila Rica, Barreirinhas, São Sebastião, São Pedro, Barreiras I,
Pombal, Vila dos Funcionários e Vila Amorim;



Região 04: Santa Luzia, Sombra da Tarde, São Miguel, Morada Nova e Vila
Brasil;



Região 05: Zona Rural: Rio Branco, Fazenda Camacã, Tábua, Vale da Boa
Esperança, Mantiqueira, Correio, Alto da Bela Vista, Canabrava, Brejo
Redondo, Barrocão, Água Vermelha, Sítio da Barriguda, Bezerra, Boca dos
Gerais, Mucambo, Vereda das Lajes, Fazenda Palmeira e Passagem Funda.

Realizaram-se entrevistas com os seguintes estabelecimentos comerciais: Veste
Brasil, Petrolar, Celular Star Cell, Super Som, Alex Importados, Comercial Estrela,
Bom Jesus, Farmácia Avenida, Ivan Moda e Importados, Angel Fashion, Estação da
Moda, Globocel Celular, Oeste Cartuchos, Beleza.com, Água de Fiori, Veste Bem,
Colchões Ortobom, Alfândega, Barbearia e Sociedade, Super Passo, Loja Passos, Ótica
Rosa de Sharon, Planet Cel, Disomed, Lojas Cavalcante, Dantas Eletro, Ajax Peças e

5

EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento
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Acessórios, Casa da refrigeração, O Costelão, Personal Papelaria, Vitrine das
Embalagens, Intaleart, Star Joias, Pastelaria Central, Urbana, Point Car, Nova Auto
Peças, Casa da Ferramenta, Chaveiro Prado, VipCell, Copiadora Copy F, Eletrônica
Bandeirante, Eletrolux, Rei das Chaves e Fechaduras, Graziella Bar e Parafusos
Nogueira.
Também foram realizadas entrevistas em unidades de saúde, consultórios e
Clínicas, entre elas: Clínica de Olhos, Laboratório Plasma, Clínica Odontológica,
Clínica São Sebastião, BioFísio, Consultório Odontológico, Clínica Odontológica,
Clínica ChuchuDog, Laboratório Invitro, Odontologia Marcos Magali, Climev, Clínica
IAM, Clínica São Vicente de Paula, Semed, Clínica São Vicente de Paula, Áudio
Boneiras, Clínica Ana Angélica, Clínica Doutor Pedro Mendes, Clínica Odontológica
Doutor Erick Ramos, Laclin Laboratório, Laboratório Santa Rita, Laboratórios
Integrados do Oeste e Consultório Médico Luís Augusto.
As indústrias pesquisadas na cidade foram: Ferragem Bahia, B&B Barbosa e
Barbosa Fábrica de Postes, Embalagem Irmãos Ribeiro, Guarapá, D’Fruit, Velas
Candeias e Beneficiadora de Arroz Tio Maia.
O número de entrevistados foi de 1.053 domicílios, entre residências, comércios,
clínicas, consultórios e indústrias, no período de 13 a 20/03/2014, e a tabulação e
análise dos resultados foram de 13 a 25/03/2014. O intervalo de confiança foi de95%
(noventa e cinco por cento), com margem de erro +/- 3 (três) ponto percentual para mais
ou para menos.
O principal objetivo da aplicação do questionário foi levantar dados, opiniões e
sugestões em relação ao diagnóstico da realidade da limpeza pública urbana e manejo
de resíduos na visão da população, subsidiando a equipe na elaboração do PMIGRS.
O questionário aplicado conteve 25 perguntas, tendo como variáveis de
referência e norteadoras do processo os seguintes aspectos: faixa etária, sexo, grau de
instrução, renda familiar, participação na coleta seletiva, avaliação do sistema de
limpeza, tipo de resíduo produzido, separação doméstica dos resíduos produzidos,
existência e frequência da coleta dos resíduos, descarte de resíduos especiais, taxa de
lixo, entre outros.
As abordagens nos setores de comércio, indústria e serviços visaram verificar
aspectos como produção e diversidade dos resíduos gerados, além da percepção dos
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entrevistados quanto aos principais problemas causados pelo lixo produzido na cidade
pelo setor empresarial. A Figura 25 ilustra a realização da pesquisa junto à população
urbana e rural do município.

(a)
(b)
Figura 25–Fotos questionários: (a), ZU - Vila Nova e (b), ZR - Cantinho dos Aflitos.

6.4.1. Tratamento de dados
Em relação aos moradores visitados, 34,9% vivem com renda média salarial de
até um salário mínimo, 31% entre 1 e 3 salários, 15,1% com renda entre três a cinco
salários, e 10,8% com renda superior a cinco salários mínimos (Gráfico 19).
Percebe-se que as condições de renda da população refletem diretamente nos
padrões de consumo, e, consequentemente, no excedente de resíduos produzidos, pois
normalmente quanto maior o poder aquisitivo de uma população maior será a produção
diária de resíduos sólidos, refletindo o seu elevado poder de compra e seus hábitos de
consumo.
Embora a cidade de Barreiras não apresente um padrão tecnológico significante
como os verificados em algumas cidades de maior porte, ela não deixa de receber
influência do desenvolvimento na hora de produzir o lixo. Dessa forma, o nível de
consumo da população local responde aos anseios dos novos produtos que
frequentemente são lançados no mercado, refletindo também na produção de novos
resíduos.
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Qual o total da renda das pessoas que
moram na sua casa?
31,0%
15,1%

10,8%

8,2%

Entre 1 e 3 salários mínimos

Entre 3 e 5 salários mínimos

Entre 5 e 10 salários mínimos

Acima de 10 salários mínimos

Gráfico 19 - Renda familiar.
Outro

fator relevante para se considerar a produção de resíduos é a quantidade de

pessoas por família. Nos domicílios investigados, percebeu-se que as famílias são
geralmente compostas por três ou quatro pessoas, (49 %) e 30,33% de residências
compostas por 5 ou mais de 5 pessoas, conforme Gráfico 20a seguir:

Quantas pessoas moram na sua residência?

23,2%

25,8%

16,5%

15,2%

15,1%

4,2%

1 pessoa
3 pessoas
5 pessoas

2 pessoas
4 pessoas
Acima de 5 pessoas

Gráfico 20 - Moradores nas residências

O levantamento bibliográfico realizado mostra que a média de resíduos gerados
por domicílio é em torno de 900ga 1 kg por morador por dia, o que condiz com a
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quantidade que é recolhida pela coleta pública. Atualmente, na cidade de Barreiras, a
geração de resíduos, diariamente, está em torno de 125 toneladas, segundo levantamento
realizado no diagnóstico. Se considerarmos a população de 150.896(IBGE, 2013),a
geração é em torno de 0,82kg/habitante/dia.
O que se verificou durante a aplicação dos questionários é que a população
barreirense tem pouca preocupação com a quantidade de lixo produzida. A grande
maioria tem a percepção que esses sejam recolhidos e afastados de suas residências.
As definições para lixo com maiores ocorrências foram: sujeira; o que se
descarta; tudo que se joga fora; tudo que não presta; tudo que não possui serventia;
imundice; porcaria; tudo que não reaproveita; tudo que sobra; tudo que é ruim; tudo que
não possui utilidade.
O tipo de lixo produzido em maior quantidade nas residências, segundo os
moradores, é o plástico com 39,8% da produção, 27,8% papel, 26,7% de matéria
orgânica (resto de comida) e 4,8% outros, classificados entre vidro, metal e restos
oriundos da limpeza doméstica diária, conforme representado no Gráfico 21a seguir.
Qual o tipo de lixo que a sua família produz?
27,8%
Plástico
Papel
Resto de comida
39,8%
Vidro

26,9%

Outros

0,7% 3,7%1,1%

N.S /N.R

Gráfico 21–Percepção sobre o tipo de lixo mais produzido nas resídências

Não obstante, porém, parece contraditório que 42,5% dos moradores garantam
que costumam separar os resíduos produzidos, o que não condiz com a prática, onde
não se observa critério de separação de lixo na cidade.
Já 57,5% dos habitantes pesquisados afirmam que a família não separa o lixo
antes de colocar na lixeira, ao mesmo tempo 96,5% consideram bom, correto e
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concordam em fazer a separação do lixo antes de jogar na lixeira, conforme Gráfico 22.
Igualmente, 94,4% estão dispostos a separar o lixo caso haja coleta seletiva.
Dos que acham bom/correto e concordam com a separação do lixo, antes de
jogar na lixeira, 96,8% estariam dispostos a separar o lixo, caso houvesse coleta
seletiva.
Sua família separa o lixo antes de colocar na lixeira?

42,5%

Sim

57,5%

Não
0,0%
N.S / N.R

Gráfico 22 - Separação de resíduos em casa
Quanto ao nível de satisfação da população em relação aos serviços de limpeza
urbana (L.U.) realizadas pelo poder público, 63,0% dos moradores afirmaram estar
satisfeitos pelos serviços prestados e 19,3% demonstraram insatisfação, apontando
algumas fragilidades, principalmente no processo de gerenciamento, (Gráfico 23).
O serviço de coleta de lixo em Barreiras
atualmente está:
63,0%

Ótimo / Bom
17,7%

19,3%

Regular
Ruim /
Péssimo

Gráfico 23 - Satisfação da população em relação a coleta de resíduos em Barreiras.
Ao se questionar sobre uma possível forma de reverter o atual estágio de
impactos verificados no lixão local e com os próprios resíduos gerados, a população
citou medidas como a coleta seletiva, reciclagem, entre outros, conforme Gráfico 24,
sendo que 94,4% aderem ou estariam dispostos a separar o lixo caso houvesse a coleta
seletiva.
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Você estaria disposto a separar o lixo caso
houvesse a coleta seletiva?
94,4%
Sim

Não

N.S / N.R.
2,7% 2,9%

Gráfico 24 - Disposição de separação de resíduos em caso de coleta seletiva.

A separação do lixo antes de jogar na lixeira é a forma correta para 96,5% dos
entrevistados (Gráfico 25). Quando questionados se estariam dispostos a separar o lixo
caso houvesse uma coleta seletiva, 94,4% responderam que sim. Os motivos que
levariam os moradores da zona urbana e da zona rural a separar o lixo seriam:
reciclagem, proteger o meio ambiente, limpeza da cidade, evitar acidentes, facilitar para
os funcionários da limpeza, é correto, prevenir doenças. Em relação aos RSS, os
motivos que clínicas, consultórios e unidades de saúdes para separar o lixo seriam o
aspecto legal, a reciclagem, proteção do meio ambiente e evitar acidentes. Para as
indústrias a separação do lixo é em virtude da reciclagem e prevenção.
O que você acha da separação do lixo antes de
jogar na lixeira?
96,5%

Bom, correto
e concorda
indiferente
1,1%

0,6%

1,8%
Ruim,
incorreto e
discorda
N.S / N.R.

Gráfico 25 - Separação do lixo antes de jogar na lixeira
Do ponto de vista da coleta regular dos resíduos sólidos, a taxa de cobertura vem
crescendo continuamente, já alcançando em 2013, um percentual de 93,8% do total de
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domicílios pesquisados; (Gráfico 26) na área urbana a coleta é realizada em 99,6% dos
domicílios, na zona rural esse índice é em torno de 50%.
Existe coleta de lixo no seu bairro /
comunidade?

93,8%
Sim
6,2%

Não

Gráfico 26 - Existência de coleta de resíduos em seu bairro/comunidade
Um ponto importante de destaque na pesquisa para o PMGIRS diz respeito à
cobrança pelos serviços associados à sua gestão. Dos entrevistados que já pagam pelos
serviços, que representam 4,2% dos entrevistados, 47,5% destes estão dispostos a pagar
pela taxa de lixo e consideram que a cobrança da taxa contribuirá para melhorar os
serviços de coleta de lixo da cidade, visualizados no Gráfico 27. A título de informação,
em 2008, 10,9% dos municípios brasileiros possuíam algum tipo de cobrança pelo
serviço de gestão de RS, sendo que 7,9% utilizavam a modalidade de tarifa.
Você acha que a cobrança da taxa contribui para
melhorar o serviço de coleta de lixo da cidade?

Sim
38,4%

47,5%

Não

N.S / N.R
14,1%

Gráfico 27 - Contribuição da taxa de coleta de resíduos na cidade
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Dos 5.564 municípios brasileiros, 2.937 (52,79%) exercem controle sobre o
manejo de resíduos especiais realizados por terceiros. Destes, foi destacado o percentual
de municípios que exercem controle sobre pilhas e baterias (10,99%) e lâmpadas
fluorescentes(9,46%) (ABRELPE, 2013).
Quando

questionados

onde

descartam

lâmpadas

fluorescentes,

88,9%

responderam que descartam no lixo normal e 6,3% descartam em outro local (Gráfico
28). Quem descarta em outro local na Sede: Guarda em casa, enterra ou doa para lojas.
Quem descarta em outro local na Zona Rural: enterra, doa para lojas ou joga no mato.
Quem descarta em outro local nos comércios: doa nas lojas ou mercados, guarda em
casa ou doa para fábricas. Quem descarta em outro local nas clínicas ou consultórios:
guarda em casa.
Onde você descarta lâmpadas fluorescentes?
88,9%
No lixo normal

Em outro local

N.S / N.R
4,8%

6,3%

Gráfico 28 - Descarte de lâmpadas fluorescentes

Quando questionados onde descartam pilhas ou baterias, 77,4% responderam
que descartam no lixo normal e 11,3% descartam em outro local (Gráfico 29). Quem
descarta em outro local na zona urbana: Guarda em casa, doa para lojas, recicla, joga no
mato, doa para alguém, enterra. Quem descarta em outro local na zona rural: enterra,
doa nas lojas, queima, guarda em casa ou entrega para reciclagem. Quem descarta em
outro local nos comércios: doa nas lojas, guarda em casa, doa na loja da Claro. Quem
descarta em outro local nas clínicas ou consultórios: doa em lojas específicas ou guarda
em casa.
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Onde você descarta pilhas / baterias?
77,4%
No lixo normal
Em outro local
11,3%

N.S / N.R

11,3%

Gráfico 29 - Descarte de pilhas/baterias.
Os resíduos eletroeletrônicos (REE) têm recebido atenção por apresentarem
substâncias potencialmente perigosas e pelo aumento em sua geração. A geração de
REE é o resultado do aumento do consumo, tornando-se um problema ambiental, que
requer manejo e controle dos volumes de aparatos e componentes eletrônicos
descartados.
O Brasil produz cerca de 2,6 kg por ano de resíduos eletrônicos por habitante
(ABRELPE, 2013). Estes produtos podem conter chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio,
bifenilas, policloradas (PCBs), éter difenilpolibromados, entre outras substâncias
perigosas.
Quando questionados onde descartam eletroeletrônicos, 59,0% responderam que
descartam no lixo normal e 15,3% descartam em outro local (Gráfico 30). Quem
descarta em outro local na zona urbana: doa, vende em ferro velho, guarda em casa ou
joga no mato.
Quem descarta em outro local na zona rural: Joga no mato, joga no lixão, doa
para lojas ou guarda em casa. Quem descarta em outro local nos comércios: doa para
lojas, recicla ou guarda em casa. Quem descarta em outro local nas clínicas ou
consultórios: guarda em casa ou doa para lojas específicas. 48,90% dos entrevistados
afirmam que desconhecem para onde vai o lixo produzido na sua residência.
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Onde você descarta eletroeletrônicos
(celulares, rádios, computadores, etc.)?
59,0%
15,3%

No lixo normal

25,7%

Em outro local

N.S / N.R

Gráfico 30 - Descarte de eletroeletrônicos
Quando questionados onde descartam os medicamentos vencidos (Gráfico 31),
75,2% responderam que descartam no lixo normal e 12,6% descartam em outro local.
Quem descarta em outro local na zona rural, coloca no lixo hospitalar, joga no vaso
sanitário, joga nas plantas, joga na pia do banheiro, joga no mato, joga no esgoto,
guarda em casa, entre outras opções mostradas no corpo deste trabalho. Quem descarta
em outro local na zona rural: joga no mato, joga nas plantas, enterra, queima ou joga no
esgoto. Quem descarta em outro local nos comércios: joga na fossa, vaso sanitário ou
leva para farmácia. Quem descarta em outro local nas clínicas ou consultórios: Lixo
hospitalar ou vaso sanitário.
Os moradores da zona rural descartam 67,6% deste tipo de resíduo no lixo
normal, as indústrias, 50,0% o comércio, 64,2%, e as clínicas e consultórios 24,0%,
conforme dados levantados.
Onde você descarta medicamentos vencidos?
75,2%
No lixo normal
Em outro local

12,6%

N.S / N.R

12,2%

Gráfico 31 - Descarte de medicamentos vencidos
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Quando questionados onde descartam os materiais de saúde usados (Gráfico 32),
66,9% responderam que descartam no lixo normal e 6,5% descartam em outro local.
Quem descarta em outro local na zona urbana: coloca no lixo hospitalar, enterra, joga na
fossa. Quem descarta em outro local na zona rural: enterra, joga no mato ou queima.
Quem descarta em outro local nos comércios: joga na fossa, separa na lata. Quem
descarta em outro local nas clínicas ou consultórios: Empresa RETEC. Dados
levantados mostram que as residências dos moradores que procedem dessa maneira
estão localizadas na região 03 do mapa delimitado na pesquisa.
Onde você descarta materiais de saúde
usados? (Seringas, agulhas, algodão, etc.).
No lixo normal

66,9%
26,6%

Em outro local

6,5%

N.S / N.R

Gráfico 32 - Descarte de materiais de saúde usados.

A responsabilidade do lixo produzido é do próprio entrevistado (Gráfico 33),
para 37,2%, é da prefeitura para 11,2%, é do entrevistado (a) e da prefeitura para 51,6%.
Questionados se sabem separar o lixo, 58,3% responderam que sim e 41,5%
responderam que não sabem separar.
De quem você acha que é a responsabilidade
do lixo produzido na sua residência?
Minha (próprio
entrevistado (a))

51,6%

Prefeitura

37,2%
11,1%

0,1%

Do entrevistado
(a) e da prefeitura
Outros

Gráfico 33 - Responsabilidade do lixo produzido.
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O destino do lixo produzido é de conhecimento de 51,1% dos segmentos
ouvidos e 48,9%apontam que desconhecem o destino do lixo produzido em sua
residência. Na zona urbana as respostas com maiores ocorrências para o destino do lixo
são: lixão, aterro sanitário e serra. Na zona rural as respostas com maiores ocorrências
para o destino do lixo são: queimados, lixão, aterro sanitário e mato. Nas Clínicas ou
Consultórios as respostas com maiores ocorrências para o destino do lixo são: lixão,
aterro sanitário e RETEC (Empresa que coleta lixo hospitalar). Nas Indústrias as
respostas com maiores ocorrências para o destino do lixo são: lixão, reciclagem e
queima.
Estão procurando reduzir a quantidade que produzem de lixo 22,5% dos
entrevistados e 77,4% não adotam medidas para reduzir o lixo que produzem o que
pode ser visualizado no Gráfico 34. O que fazem para reduzir o lixo: recicla, consome
só o necessário, não desperdiça comida, evita o uso de sacolas plásticas, evita queima os
resíduos, utiliza a mesma embalagem e evita comprar descartáveis.
Você tem adotado medidas para reduzir a
quantidade de lixo que produz?

77,4%
Sim
Não
N.S/N.R

22,5%
0,1%

Gráfico 34 - Adoção de medidas para redução dos resíduos.
Quanto ao óleo de cozinha, é utilizado mensalmente na maioria das residências
entre 1 e 2 litros. Um litro é utilizado por 29,7% dos entrevistados e 2 litros são
utilizados por 28,6%, visualizados no (Gráfico 35). Os principais destinos do óleo
depois de utilizado são: faz sabão, joga no lixo, joga na pia da cozinha, reaproveita, joga
no quintal da casa, joga no esgoto, joga no mato, acende churrasqueira, joga na rua ou
coloca na comida dos porcos.
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Qual a quantidade mensal de óleo de cozinha
utilizada em sua residência?
3,3% 4,0%
21,5%

Até 1 litro
29,7%

De 1 a 2 litros
De 2 a 3 litros
Acima de 3 litros

12,9%
28,6%

Não utilizam óleo
N.S./N.R.

Gráfico 35 - Quantidade de óleo usado na sua residência
Esta pesquisa de campo, em síntese, mostrou para o município o diagnóstico do
ponto de vista da população, quanto à realização da coleta, transporte, separação e
destinação final dos resíduos, permitindo, assim, a identificação dos problemas e a
proposição de novas ações e metas. Servirá como instrumento norteador da prefeitura
para as ações que serão realizadas em relação aos resíduos produzidos no município.
A partir dos dados levantados, é possível identificar os problemas apontados
pela população e, assim, traçar metas e ações para a sua solução (de curto, médio e
longo prazos), no que diz respeito à:


Qualidade dos serviços de limpeza urbana;



Logística dos serviços relacionados a resíduos sólidos;



Implantação da coleta seletiva;



Parceria da prefeitura com cooperativas de catadores;



Exigência de apresentação de plano de gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde e industriais, por parte dos geradores;



Melhora da coleta na área rural;



Apresentação de projeto de educação ambiental.

Segundo a pesquisa, os moradores têm as seguintes sugestões para melhorar a
gestão de resíduos sólidos da Sede: realizar coletas diárias, conscientizar a população,
dispor em locais estratégicos caixas coletoras, implantar coleta seletiva, disponibilizar
mais carros coletores, fiscalizar o cumprimento de horário da coleta, contratar mais
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funcionários, construir aterro sanitário e melhorar a limpeza. Sugestões para melhorar a
gestão de resíduos sólidos segundo as clínicas ou consultórios: realizar coleta diária,
construir aterro sanitário e implantar coleta seletiva. Sugestões para melhorar a gestão
de resíduos sólidos segundo os moradores da Zona Rural: realizar coleta diária, dispor
caixas coletoras, conscientizar a população, fiscalizar o cumprimento do horário da
passagem do carro e construir o aterro sanitário. Sugestões para melhorar a gestão de
resíduos sólidos segundo os comerciantes: conscientizar a população, realizar coleta
diária, implantar coleta seletiva e dispor caixas coletoras. Sugestões para melhorar a
gestão de resíduos sólidos segundo as indústrias: realizar coleta diária, dispor caixas
coletoras, conscientizar a população e fiscalizar o cumprimento do horário da coleta.

6.5.

Pesquisas técnicas e científicas

Nesse aspecto, foram levantadas informações junto às instituições de ensino e
pesquisas da região desenvolvidas por professores, pesquisadores, instituições privadas,
organizações não governamentais, entre outras, com viés da gestão adequada de
resíduos, reaproveitamento, iniciativas, ferramentas e software.
Em dissertação de mestrado, Carvalho (2013), juntamente com a Universidade
Federal da Bahia, Escola Politécnica, Laboratório de Geotecnia Ambiental, apresenta
um comparativo entre duas tecnologias existentes: (Digestão Anaeróbia – Aterro
Sanitário (AS) e Poder Calorífico – Usina de Incineração (UI)) possíveis de serem
implantadas na cidade de Barreiras.
Foram analisados 03 cenários para o aproveitamento energético: o primeiro com
a implantação de um AS com aproveitamento do biogás, os outros dois com uma UI
usado o poder calorífico. No primeiro cenário para a UI foi analisada a queima direta
dos resíduos atuais e gerados futuramente. No segundo analisou-se os resíduos atuais e
gerados futuramente, adicionando o material já disposto desde início de disposição no
local.
Os resultados obtidos por Carvalho (2013) apontam que a produção energética
oriunda do processo de biodecomposição para implantação de um AS, pode atingir uma
quantidade de 231.489 MWh para um período de retorno de 37 anos de aproveitamento
desse biogás.Essa energia abasteceria em torno de 3.476 residências populares no
período.
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Em relação à incineração controlada de resíduos, estimou-se uma produção de
199.523 MWh para aproveitamento energético de resíduos gerados atualmente e
futuramente em um horizonte de 27 anos. Esse valor, quando somado à incineração dos
resíduos dispostos no local a aproximadamente 15 anos, atinge um valor de 227.603
MWh, para o mesmo período. Os valores apresentados podem abastecer 3.920 e 4.683
residências populares no mesmo tempo, respectivamente.
Carvalho (2013) relata que analisar somente a produção energética é um erro
quando se trata de gestão de resíduos, ele recomenda a análise de outros fatores, a
exemplo de econômicos, investimentos, mão-de-obra para gestão, questões sociais de
catadores, entre outros aspectos, para que seja realizada a melhor escolha da tecnologia
a ser aplicada. Ele ressalta que na atual situação administrativa e econômica do
município a tecnologia de Aterro Sanitário seria a mais favorável.
Pereira (2013), realizando a caracterização gravimétrica de resíduos gerados na
feira livre – Centro de Abastecimento de Barreiras – CAB, identificou que a massa de
resíduos é composta por 75,1% de matéria orgânica, 19,6% corresponde à presença de
papel/papelão, metais, plásticos rígidos e/ou flexíveis e vidros, e pouco mais de 5% é
composta por materiais considerados rejeitos, como madeira e ossos. Ele conclui, a
partir destes dados, que aproximadamente 95% de todo resíduo gerado no CAB é
passível de reutilização/reciclagem reduzindo, consideravelmente, a quantidade de
resíduos que deverá ser encaminhada até o local da sua disposição final.
Gregório etal. (2013), utilizando de software para geoprocessamento de imagens
– SIG, analisou atributos restritivos para implantação de um aterro na cidade,
identificando uma nova área para instalação do aterro sanitário. Eles observaram que as
áreas situadas ao longo da BR 242 não possuem nenhuma restrição, sendo, portanto, as
mais recomendadas porque são planas e altas, constituídas por solos do tipo latossolo,
ou seja, trata-se de solos profundos, bem desenvolvidos e velhos, que não correm o
risco de serem erodidos facilmente. O novo local proposto também possui duas vias de
acesso, facilitando o transporte dos resíduos sólidos, critério importante para a
instalação de um aterro (CPU apud Gregório et. al, 2013).
Assim, paraGregórioet al. (2013), a nova proposta para a localização do aterro
sanitário é na direção da saída para Salvador, situado mais à frente do atual lixão e do
sentido oposto a este, contando com solos compactados, distante de estradas, lençóis
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freáticos, perímetro urbano, unidade de conservação e com declividade adequada, enfim
o local escolhido está em conformidade com os parâmetros legais para instalação de um
aterro sanitário. Todavia, sabe-se a importância da pesquisa in locu para a análise das
características geológicas, litólicas e pedológicas para confirmação da adequação do
local, por isso recomenda-se estudos futuros.

6.5.1. Formação de consórcios
Em estudo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia –
SEDUR no ano de 2012 observa-seque a cidade de Barreiras está inserida na região
Oeste Baiano no arranjo 02, demonstrando a possibilidade de formação de consórcio
juntamente com os municípios de São Desidério, Riachão das Neves e Catolândia.
Ressalta-se que segundo informações levantadas frente a esses municípios que poderiam
compor um consórcio, São Desidério já possui plano municipal de resíduos aprovado e
encontra-se em fase de licenciamento de seu Aterro Sanitário, que possivelmente
atenderá ao município de Catolândia em virtude da proximidade entre as cidades, em
torno de 15 km. O município de Riachão das Neves distante 54 km de Barreiras
encontra-se em fase de elaboração do seu Plano Municipal de Saneamento Básico.
Outros municípios relativamente próximos a Barreiras, a exemplo de Luís
Eduardo Magalhães (90km), Cristópolis (72km) , Angical (53km) e Baianópolis (63km)
encontra-se

em

processo

de

formulação

de

seus

planos

de

gestão

de

resíduos/saneamento. Observa-se o fator distância, como uma das possíveis dificuldades
na formação de um futuro consórcio, entretanto, ainda não se tem definição concreta
sobre o assunto, sendo necessária a ampliação da discussão frente aos gestores para que
haja a possibilidade de formação do consórcio intermunicipal/regional, principalmente
no aspecto da disposição final dos rejeitos gerados em cada município.

6.5.2. Parâmetros físicos, químicos e energéticos dos RS de Barreiras.
Em relação aos aspectos físicos, químicos e energéticos, levantou-se na
Dissertação de Mestrado, realizado por Carvalho em 2013 informações importantes e
norteadoras nesse sentido. Ele buscou conhecer o diagnóstico da gestão de RS na cidade

97

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
desenvolvendo uma programação de execução de coleta de amostras representativas,
definindo ferramentas que proporcionou uma caracterização ampla e substancial dos RS
gerados no município.
Dessa forma, Carvalho (2013) dividiu os trabalhos de caracterização em duas
etapas distintas: uma em campo, com a determinação da composição gravimétrica em
base úmida (BW), ou seja, com o resíduo natural, e a outra no laboratório, em que foram
determinadas a umidade global e por componente, composição gravimétrica em base
seca (BS), Sólidos Totais Voláteis (STV), teor de lignina, Potencial Bioquímico de
Metano (BMP) e Poder Calorífico (PC) todos esses ensaios com os resíduos secos,
realizada no Laboratório de Geotecnia Ambiental da Universidade Federal da Bahia
(GEOAMB/UFBA).
Em sua pesquisa Carvalho coletou amostras no município de Barreiras, em dois
períodos climáticos de amostragem diferentes: a primeira amostra foi coletada no
período chuvoso (21 e 22 de novembro de 2012, com umidade relativa média no mês
superior a 80 %) e a outra no período semi-úmido com início de estiagem (22 e 23 de
fevereiro de 2013, com umidade relativa média de 59,3%).
Para a coleta do material, utilizou-se primordialmente as informações de
frequência, sendo estabelecido dois dias de coleta para os resíduos novos (RN),
correspondente à frequência de coleta em cada setor e duas amostras de resíduos velhos
(RV), uma para uma idade em torno de 1(um) ano e outra com aproximadamente 10
(dez) anos de aterramento.
A composição das amostras de RN foi analisada com a formação de uma
amostra inicial que representasse o dia de coleta. Para isso, de cada caminhão
compactador oriundo dos setores do dia, coletava-se em torno de 100 kg de RSU sem
que houvesse repetição de setor, utilizando como auxilio uma máquina retroescavadeira,
o que resultou em uma amostra inicial em torno de 800 kg, sendo essa disposta sobre
uma lona de PEAD.
Posteriormente, essa amostra foi homogeneizada e quarteada com utilização da
máquina. Esse processo foi repetido mais uma vez, descartando duas amostras e
escolhendo outras duas (vis-à-vis), formando uma segunda amostra em torno de 400 kg.
Quarteou-se novamente essa amostra escolhendo-se o quarto que foi utilizado para
retirada das amostras a serem ensaiadas.
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Para os RV utilizou-se de escavação de locais pontuais a partir dos
conhecimentos de funcionários da Prefeitura Municipal de Barreiras em virtude da falta
de informações oficiais da disposição final na área. A escavação das células foi
realizada com a máquina retroescavadeira, sendo os resíduos coletados em torno de 3
metros de profundidade. A quantidade de material coletado para cada amostra de
resíduos novos e velhos para determinação dos diversos parâmetros foram: composição
gravimétrica – em torno de 60 kg; umidade global e PC – 15 kg (a mesma amostra
serviu para os dois ensaios) e BMP - em torno de 15 kg para cada ensaio.
Após o processo de coleta as amostras foram ensacadas e identificadas, sendo
parte dessas encaminhada para segregação dos materiais (composição gravimétrica em
base úmida) enquanto outras foram acondicionadas para serem transportadas para o
GEOAMB/UFBA em Salvador – BA para realização dos outros ensaios. Na Figura26 (a
– d) podem ser visualizados os procedimentos descritos durante a coleta de RN e RV.

(a) (b)

(c)
(d)
Figura 26 - Procedimentos de coleta de amostras: (a) amostra do caminhão; (b) amostra
global do setor; (c) quarteamento e (d) coleta de amostra de RV.
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6.5.2.1. Composição gravimétrica
Carvalho (2013), realizou esse procedimento na cidade de Barreiras, logo após a
obtenção da amostra global, sendo realizada a caracterização física dos resíduos, com a
segregação e pesagem dos componentes em 9 classes (papel/papelão, plástico, vidro,
metal, fração pastosa, borracha, madeira, couro e têxtil) para RN e em 4 classes (fração
pastosa, madeira, papel/papelão e inertes) para RV.
Obteve-se a massa úmida de cada tipo de resíduos, após a segregação e pesagem,
sendo esses armazenados em sacos plásticos e identificados para uma posterior secagem
em estufa a uma temperatura de 70ºC, obtendo-se a massa seca e a massa de água. Com
essas informações foram determinadas as composições gravimétrica (CG) em BS e em
BW das amostras, visualizados na Figura 27.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 27 - Determinação da CG: (a) e (b) segregação, (c) e (d) armazenamento e
transporte.
Na Tabela 6 é apresentada os resultados em BW e BS da composição
gravimétrica das amostras de RN estudados. Observa-se que, nas duas coletas
realizadas, a componente fração pastosa é o que representa o maior percentual. Foram
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encontrados valores médios de fração pastosa de 42,71% em BS e 49,49% em BW, o
que implica em uma maior contribuição para geração de biogás em virtude das
características de biodegradabilidade deste componente.

Tabela 6 - Composição gravimétrica dos RN em BS e BW.
Ocorrência (%)
Amostra

Madeira

Pedra /

Têxtil Borracha Plástico Vidro Metal

cerâmica

Papel /

Fração

papelão

pastosa

BS

8,93

5,59

3,22

0,44

19,07

3,28

2,3

21,89

35,28

BW

6,95

2,75

2,92

0,23

16,82

1,26

1,16

29,46

38,45

BS

3,51

4,35

3,04

2,79

18,13

3,71

3,20

11,04

50,13

BW

2,88

2,31

3,01

1,3

14,57

1,69

1,56

12,05

60,52

BS

6,22

4,97

3,13

1,62

18,6

3,5

2,75

16,47

42,71

BW

4,92

2,53

2,97

0,77

15,7

1,48

1,36

20,76

49,49

para

geração de

RN_11/12

RN_02/13

Média RN

Outros

componentes

que podem

contribuir

biogás

(papel/papelão, madeira e têxtil) apresentaram ocorrências significativas que, quando
somadas, representam 25,82% do RSU. Esse valor, somando-se a fração pastosa,
representa mais de 68% do material com potencialidade de geração de biogás.
Na Tabela 7 são apresentadas as comparações obtidas para os RV com diferentes
idades de aterramento, para as quatro categorias em que foram separados os resíduos, e
nos dois períodos de amostragem. Percebe-se que os percentuais de inertes para RV
com idade de 1 e 10 anos de aterramentos são bem superiores aos outros três
componentes, provavelmente em virtude da decomposição da fração pastosa.

Tabela 7 - Composição gravimétrica dos RV, em BS e BW.
Ocorrência(%)
Amostra
Madeira

Inertes

Papel /papelão

Fração pastosa

BS

4,78

58,65

16,47

20,10

BW

6,80

48,38

26,62

18,20

RV1_11/12
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BS

4,90

63,73

6,36

25,01

BW

9,03

57,36

8,79

24,82

Média RV1

BS

4,84

61,19

11,41

22,56

ano

BW

7,91

52,87

17,71

21,51

RV10_11/12

BS

7,81

83,85

3,00

5,34

BW

10,44

79,63

4,80

5,13

BS

7,38

79,75

3,17

9,70

BW

9,09

76,77

4,79

9,35

Média RV10

BS

7,60

81,8

3,08

7,52

anos

BW

9,76

78,2

4,80

7,24

RV1_02/13

RV10_02/13

6.5.2.2. Umidade
O teor de umidade (w) dos RSU foi determinado para a amostra global e por
componente, utilizando-se uma estufa a temperatura de 70ºC e, a seguir, determinados
os teores de umidade em BS e BW das amostras.
As amostras com RN e RV com 1 ano de aterramento apresentaram variações
significantes entre as duas épocas de coletas. As amostras de RV com 10 anos
apresentou pequena variação percentual. Essas variações dos valores de umidade em BS
podem ser explicadas em virtude da precipitação ocorrida no período de coleta
(chuvoso), o que demonstra que os resíduos coletados em novembro/12 chegam ao local
de disposição final com uma quantidade de água maior que os coletados em
fevereiro/13. A Tabela 8 apresenta os valores de umidade das amostras analisadas.

Tabela 8 - Teor de umidade global dos RN e RV com e sem segregação.
Teor de umidade global BS (%)

Teor de umidade global BW (%)

Amostra
Sem segregação

Com segregação

Sem segregação

Com segregação

RN_11/12

142,31

162,87

58,17

61,89

RN_02/13

72,45

112,11

42,01

52,86

Média RN

107,38

137,49

50,09

57,38
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RV1_11/12

87,04

103,42

46,53

50,84

RV1_02/13

65,34

77,97

39,52

43,81

Média RV1

76,19

90,69

43,02

47,32

RV10_11/12

53,53

64,45

34,86

39,19

RV10_02/13

57,60

57,30

36,55

36,43

Média RV10

55,57

60,88

35,71

37,81

6.5.2.3. Sólidos Totais Voláteis e Lignina
Para a determinação dos Sólidos Totais Voláteis (STV) utilizou-se a fração
pastosa seca obtida da CG. Essa foi quarteada até a obtenção de cerca de 1 Kg de
material, devidamente triturado e peneirado com fins de reduzir o tamanho das
partículas e aumentar a sua superfície específica. Utilizou-se estufa com temperatura de
70ºC para secagem do material. Após a secagem, o material foi destorroado e misturado
com o material que passou pela peneira, compondo a amostra a ser ensaiada.
O procedimento utilizado para determinação do teor de lignina é o mesmo
realizado por Caldas (2011), oriundo dos ensaios proposto por Hatfieldet al. (1994), em
que verifica-se as porcentagens de celulose e hemicelulose presentes na fração pastosa
da amostra. As amostras são submetidas a dois estágios de hidrólise ácida. O material
resultante das lixiviações é submetido a um ensaio de STV e os voláteis calculados pela
calcinação em mufla são considerados como lignina. A Figura 28 ilustra essas etapas.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 28 - Preparação das amostras: (a) e (b) segregação, (c) e (d) STV e Lignina.
Na determinação do teor de STV, foram obtidos os resultados apresentados na
Tabela 9, juntamente com os percentuais de matéria orgânica existente na fração pastosa
e os teores de lignina.
Tabela 9 - Teor de STV, Matéria Orgânica (MO) e Lignina da fração pastosa dos RN.
STV

Fração Pastosa

MO da Fração

lignina

Relação

(%)

BS (%)

Pastosa (%)

(%)

lignina/STV

RN_11/12

42,48

35,28

13,86

14,02

0,33

RN_02/13

49,24

50,13

24,68

31,83

0,64

Média RN

45,86

42,71

19,59

22,93

0,49

Amostra
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6.5.2.4. Potencial Bioquímico de Metano
Na determinação do ensaio de BMP, Carvalho (2013), utilizou o mesmo
princípio de medição utilizado por Hansen et al. (2004), Alves (2008) e Caldas (2011).
Para execução desse ensaio, ele utilizou os procedimentos descritos no quadro 9,e
visualizados na Figura 29.

Quadro 9 - Sequência de atividades para realização dos ensaios do BMP.
Passo

Procedimento

1

Confecção do digestor com suporte de pressão interna da ordem de 3000 mbar.

2

Preparação das amostras com redução do tamanho dos componentes dos RSU.

3

Pesagem dos RSU, conforme tipo de amostra RN e RV.

4

Colocação de RSU triturados nos digestores.

5

Adição de 200 mL de lixiviado no digestor contendo RSU.

6

Circulação de N2 no digestor contendo RSU e lixiviado para mudança de atmosfera.

7

Aferição inicial da pressão no digestor com o transdutor de pressão.

8

Colocação dos digestores em ambiente térmico em torno de 40ºC.

9

Monitoramento semanal da pressão no digestor com o transdutor de pressão até estabilização.

10

Aferição da composição do biogás com a utilização do aparelho GEM 2000.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

105

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Figura 29 - Determinação do ensaio de BMP: (a) preparação das amostras, (b) pesagem
da amostra (c) colocação de RSU e lixiviado nos digestores (d) circulação de N2, (e)
ambiente aquecido e (f) determinação da composição do biogás gerado.

Para cada digestor ensaiado foram calculados os parâmetros L0 experimental, L0
para massa seca de RSU e o L0 corrigido para a umidade de campo, a partir do uso dos
teores de umidade oriundos das amostras ensaiadas e da umidade global dos RN.
Determinou-se também os valores médios desses parâmetros e o valor da constante de
geração de CH4 (k) ajustado para um ano, pelo uso da equação 06, para os ensaios de
laboratórios.
Na tabela 10, são apresentados os valores aferidos para os resíduos amostrados
na cidade de Barreiras, em que o BMP variou entre 43,45 e 62,40 m3 CH4/Mg_RSU
tendo valor médio de 53,57 m3 CH4/Mg_RSU.
Tabela 10 - Resultados da geração e da composição química relativa do biogás, L0 e dos
valores ajustados de k para as amostras de RSU ensaiadas nos testes de BMP.

Amostra

Biogás (m3
CH4/Mg RSU)

Composição (%)

L0 experimental

L0 seco (m3

L0 corrigido (m3

(m3 CH4/Mg RS)

CH4/MgMS_RS

CH4/Mg RSU)

CH4

CO2

85,29

71

29

60,56

130,82

53,99

83,19

67

33

55,74

142,89

49,69

88,69

70

30

62,09

134,12

55,35

100,00

70

30

70,00

151,21

62,40

101,43

68

32

68,97

148,99

61,49

91,72

69

31

63,47

141,60

56,58

68,18

74

26

50,38

91,95

43,45

78,20

74

26

57,50

104,93

49,47

80,25

73

27

58,78

107,27

50,57

87,98

78

22

68,26

124,57

58,73

Média

78,65

74,75

25,25

58,73

107,18

50,56

Média RN

85,19

71,88

28,13

61,1

124,39

53,57

RN_11/12

Média

RN02/13
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6.5.2.5. Poder calorífico
Para a determinação do PC, Carvalho (2013), as amostras coletadas foram
submetidas a uma preparação com trituração, tesouramento e peneiramento de forma a
diminuir o tamanho das partículas do resíduo e obter uma amostra representativa com
partículas compatíveis à utilização do equipamento (bomba calorimétrica).
Foram seguidos os procedimentos especificados nas normas da AMERICAN
SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM D240-87) e a norma alemã
DIN CEN/TS 15.400 (2006) que tratam sobre as técnicas para incineração controlada
dos resíduos. Vale ressaltar que não existe norma no Brasil em relação a esse processo.
Para a determinação do PC dos RSU na bomba calorimétrica, é utilizado no
máximo 1g de material seco, o que é uma quantidade muito pequena quando comparada
ao elevado volume e variedade dos RSU, entretanto realizou-se uma bateria de análises
para cada amostra ensaiada, o qual favorece informações com alto grau de
confiabilidade para uso em trabalhos e projetos futuros (Figura 30).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 30 - Determinação do ensaio de Poder Calorífico: (a), (b) e (c) preparação das
amostras, (d) Bomba Calorimétrica.
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Na Tabela 11 são apresentados os valores obtidos para o PC das amostras
homogeneizadas de RN e RV em base seca e base úmida. Em relação aos dados
apresentados, percebe-se que os valores de PC obtidos para as amostras de RN em BS
são da ordem de 4279,5 Kcal/kg em média e os valores para RV em torno de 4600 e
5100 respectivamente com 1 e 10 anos de aterramento.
Tabela 11 - Valores de PC para amostras homogeneizadas de RN e RV.
Amostra

Média PC
PC da
Não
PC em Umidad
PC em
em
Incinerad
amostra(kcal/k
Incinerad BS(Kcal/k e em BW(Kcal/k
BS(Kcal/k os (%)
g)
os (%)
g)
BS (%)
g)
g)
4830

RN_11/12

4790

4873

90,44

9,56

4418

142,31

1823

4666

88,74

11,26

4141

72,45

2401

4769,5

89,59

10,41

4279,5

107,38

2112

6018

80,93

19,07

4870

87,04

2604

5496

78,95

21,05

4339

65,34

2624

5757

79,94

20,06

4604,5

76,19

2614

8558

62,31

37,69

5332

53,53

2854

7222

69,18

30,82

4996

57,60

3170

7890

65,75

34,26

5164

55,57

3012

5010
4473
RN_02/13

4650
4875

Média RN
6010
RV_1_ANO_11/
12

6120
5924
5550

RV_1_ANO_02/
13

5595
5343

Média RV_1ANO
8754
RV_10_ANOS
11/12

8332
8588
7043

RV_10_ANOS
02/13

7170
7453

Média RV_10_anos
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7.

METAS,

DIRETRIZES

E

AÇÕES

PARA

A

GESTÃO

INTEGRADA DE RESÍDUOS.
Os objetivos, metas, programas, projetos e ações apresentados neste plano de
metas e ações, são definidos para um horizonte de tempo de 20 (vinte) anos,
contemplando cenários e investimentos de curto (1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo
(8 a 20 anos) prazos.
Busca-se nesse plano o desenvolvimento de ações para que a gestão integrada de
resíduos sólidos do município de Barreiras tenha como princípio básico a prevenção, a
precaução, o poluidor pagador, o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade
solidária e a responsabilidade socioambiental.
Como regra fundamental para a gestão adequada dos resíduos, assegurando a
saúde da população e a proteção do ambiente, bem como a garantia de regularidade,
continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, adotam-se as seguintes prioridades:
(i) a não geração;
(ii) a redução;
(iii) o reuso;
(iv) a reciclagem;
(v) a recuperação;
(vi) o tratamento e a destinação final adequada.
Podem ser consideradas metas gerais para o desenvolvimento da gestão
integrada de resíduos no município de Barreiras, as seguintes ações:


Viabilização dos fluxos de logística reversa para os resíduos gerados no
território do município;



Ampliação da discussão, junto à União dos Municípios do Oeste da Bahia
(UMOB), da regionalização do gerenciamento dos resíduos sólidos;



Desenvolvimento de plano de contingências e emergências específico para o
sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos;



Iniciar processo de Coleta Seletiva, com subsídios a ações/iniciativas existentes
na cidade nos próximos doze meses;
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Implantação de no mínimo dois PEVs na cidade, ampliando a utilização dos
contêineres verdes já instalados;



Incorporação das cooperativas de catadores na gestão da coleta seletiva;



Disposição adequada dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitário.

Com base nestes pressupostos gerais, foram estabelecidos os objetivos, metas e
ações específicas no âmbito deste plano, conforme os eixos levantados e pesquisados
durante todo o processo de formulação do plano, para os serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos.

7.1. Geração, coleta, tratamento e destinação final dosresíduos.
7.1.1. Resíduos domiciliares
Segundo as informações levantadas, em 2014, 95% dos domicílios de Barreiras
utilizaram os serviços de coleta pública e o atendimento à zona rural foi a principal
dificuldade.
Com a intensificação dos programas relacionados à gestão dos resíduos sólidos e
ações de sensibilização da população para a disposição adequada dos resíduos,
considera-se que vem sendo mantido o atendimento satisfatório neste serviço.
No que se refere à coleta convencional de resíduos, a meta prevista neste plano é
atingir a plena eficácia da prestação dos serviços, promovendo sempre que necessário o
realinhamento dos planos de coleta, garantindo o atendimento a 100% da
população.Assim, recomendam-se algumas ações para melhorar a gestão dos resíduos
domiciliares na cidade, conforme apresentados na Tabela 12.
Tabela 12 - Diretrizes para universalização da coleta dos resíduos.
Referência – atendimento populacional de 95% somando-se zona urbana e algumas comunidades rurais,
com déficit em torno de 5% na zona rural, informação de junho/2014.
Objetivos

Metas

Atingir universalização do serviço de coleta domiciliar
Curto prazo (1 a 4 anos)

Médio prazo (4 a 8 anos)

Longo prazo (8 a 20 anos)

98% dos domicílios fazendo

100% dos domicílios fazendo

Manter 100% de coleta dos

uso dos serviços de coleta de

uso dos serviços de coleta de

resíduos nos domicílios.

resíduos sólidos domiciliares.

resíduos sólidos domiciliares.
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Analisar os dados obtidos dos censos periódicos do IBGE e do controle geral da
Prefeitura Municipal de Barreiras para estabelecer ações;



Reavaliar e adequar periodicamente (incluindo inovações tecnológicas) o número de
veículos e/ou equipamentos coletores e mão de obra alocada;


Diretrizes

Reavaliar periodicamente os planos de coleta/mapas de coleta, de forma a atender a
demanda;



Desenvolver ações e implementar o trabalho de educação ambiental para todas as
regiões da cidade, especialmente para as áreas com deficiência na prestação do
serviço;



Desenvolver programas de divulgação dos serviços de limpeza pública e
sensibilização dos usuários.

7.1.2. Resíduos da varrição
Os serviços de limpeza urbana atingem atualmente uma parcela dos bairros da cidade de
Barreiras, com frequência variável, que vai de uma vez por semana a diária, dependendo da
região da cidade.
O objetivo é aumentar a prestação dos serviços de varrição manual, aqui estão incluídos:
os serviços de roçada e capinação (com propósito de atender 100.000m2/mês);os serviços de
limpeza das feiras livres; os serviços de pintura de guias; e os serviços de trituração de
galhos/resíduos vegetais. Assim, recomendam-se algumas ações para melhorar a gestão de RS
na cidade, conforme Tabela 13, abaixo.

Tabela 13 - Diretrizes para os serviços de varrição dos resíduos públicos.
Referência – índice de atendimento em torno de 20% das ruas pavimentadas em junho de2014.
Objetivos

Metas

Ampliar a prestação do serviço de varrição na cidade.
Curto prazo (1 a 4 anos)

Médio prazo (4 a 8 anos)

Longo prazo (8 a 20 anos)

Atender 40% das ruas com

Atender 70% das ruas com

Atender 100% das ruas

pavimentação.

pavimentação.

com pavimentação.



Analisar os dados obtidos dos censos periódicos do IBGE e do controle geral da
Prefeitura Municipal de Barreiras;


Diretrizes

Promover a reavaliação periódica dos planos/mapas de varrição de forma a atender a
demanda;



Promover a reavaliação periódica e as adequações necessárias (incluindo
procedimentos e inovações tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos e/ou
equipamentos de limpeza urbana e da mão de obra alocada;
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Aumentar a quantidade e a instalação de lixeiras públicas;



Aumentar a quantidade de prestadores de serviço;



Desenvolver ações e direcionar o trabalho de educação ambiental para todas as
regiões da cidade, visando à redução de resíduos nas ruas;



Desenvolver programas de divulgação dos serviços de limpeza pública e
sensibilização dos usuários.

7.1.3. Resíduos de construções e demolições
Nesse item são propostas as seguintes diretrizes e ações para regulação dos
resíduos oriundos da prestação de atividades/serviço correlacionados à construção civil
no município de Barreiras. Assim, recomendam-se algumas ações para melhorar a
gestão de RCD na cidade, conforme apresentados na Tabela 14.
Tabela 14 - Diretrizes para os resíduos de construções e demolições
Referência - Falta de local adequado para descarte dos RCD em 06/2014.


Possibilitar a gestão dos resíduos da construção civil e demolição (RCD), conforme
as diretrizes estabelecidas pela legislação pertinente;

Objetivos



Buscar a melhoria contínua, em razão das técnicas e tecnologias inovadoras na
gestão dos resíduos de construção e demolição.

Curto prazo (1 a 4 anos)

Médio prazo (4 a 8 anos)

Longo prazo (8 a 20 anos)

Fiscalizar e coibir o descarte

Fiscalizar,

Fiscalizar,

irregular de RCD;

penalizar o responsável por

penalizar o responsável por

descarte irregular de RCD;

descarte irregular de RCD;

Coletar e dar destinação

Coletar e dar destinação

adequada, a 70% do RCD

adequada, a 80% do RCD

de pequenos e grandes

de pequenos e grandes

geradores;

geradores;

recuperação e/ou monitoramento

Promover a reciclagem e o

Promover a reciclagem e o

ambiental,

reaproveitamento

reaproveitamento

Reciclagem (área municipal), a

(transformação) de 70%

(transformação)

ser instalada;

dos RCD;

dos RCD.

Instalar

de

Unidade

Metas

o

Ambiental

Licenciamento

e

as

e

coibir

e

de

Reciclagem para RCD;

Promover

coibir

demais

adequações de ordem física e de

Coletar

da

e

Unidade

dar

de

destinação

adequada, a 60% do RCD de
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pequenos e grandes geradores.


Disciplinar as operações de transporte, tratamento e destinação final, para atualizar e
aprimorar os critérios já estabelecidos pelas legislações federais e estaduais;



Criar uma estrutura física adequada para alocação de pessoal e equipamentos
necessários para o licenciamento, fiscalização e monitoramento das empresas
transportadoras e dos empreendimentos geradores de RCD;



Realizar um diagnóstico quali-quantitativo de geração de RCD na cidade de Barreiras e
promover atualizações sistemáticas no mesmo;



Elaborar e implantar um programa de atendimento aos pequenos geradores, que inclua
a execução de coleta pública dos RCD/Classe A, separadamente dos resíduos vegetais;



Criar instrumentos legais que estabeleçam os critérios para utilização de produtos
oriundos da reciclagem de RCD em obras e serviços executados ou contratados pelo
Município de Barreiras, de modo a incentivar a implantação de plantas de reciclagem
no município;

Diretrizes



Desenvolver ações de educação ambiental e sanitária, no âmbito municipal;



Desenvolver programas de divulgação dos serviços de coleta e destinação adequadas de
RCD e a sensibilização dos usuários, de forma a prestar-lhes esclarecimentos,
inclusive, sobre a responsabilidade legal de cada agente;



Criar legislação específica para o tema dos resíduos da construção civil;



Criar legislação específica quanto à utilização de RCD reciclado em obras públicas;



Estabelecer rede de pontos de entrega voluntária (PEVs/Ecoponto) para pequenos
geradores de RCD;



Cadastrar e monitorar as empresas coletoras de RCD, caçambeiros e carroceiros que
podem prestar esse serviço;



Implantar/Possibilitar uma área de triagem e transbordo (ATT) pública/privada no
município, para recebimento de RCD.

7.1.4. Resíduos de estabelecimentos comerciais e industriais
Nesse item são propostas diretrizes e ações para regulação dos resíduos oriundos
da prestação de atividades/serviços correlacionados com o comércio e a indústria no
município de Barreiras, salientando que o município possui uma quantidade de
estabelecimentos passível de fiscalização e indústrias que geram resíduos específicos. A
Tabela 15 apresenta as diretrizes sobre esse tópico.
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Tabela 15 - Diretrizes para os resíduos comerciais e industriais.
Referência – Falta de programas de incentivo a educação ambiental frente aos comerciantes e local
adequado para descarte dos resíduos industriais em 06/2014
Objetivos

Disciplinar a disposição de resíduos desses geradores.
Curto prazo (1 a 4 anos)

Metas

Médio prazo (4 a 8 anos)
programa

Longo prazo (8 a 20 anos)

Criar programa que discipline

Manter

a geração de resíduos nos

disciplinar

estabelecimentos.

resíduos nos estabelecimentos.

a

geração

que
de

Manter

programa

discipline

a

que

geração

de

resíduos nos estabelecimentos.



Incentivar e promover Educação Ambiental nas empresas;



Estabelecer o programa de diagnóstico específico dos resíduos comerciais, industriais e
de prestadores de serviços;

Diretrizes



Criar legislação que estabeleça regramento específico quanto aos resíduos produzidos
nesses estabelecimentos;



Regulamentar a obrigatoriedade de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos .

7.1.5. Resíduos de estabelecimentos de saúde
A coleta do RSS é realizada em todas as unidades de saúde pública de Barreiras,
incluindo algumas unidades privadas (em torno de 42). No município existem aproximadamente
500 unidades privadas de saúde que deveriam descartar seus resíduos de forma adequada e
que,segundo diagnóstico levantado,não o faz. A empresa RETEC contratada pela prefeitura
municipal é responsável pelos serviços de coleta, transporte e tratamento desses resíduos. O
tratamento ocorre na cidade de Simões Filho. Assim, recomendam-se algumas ações para
melhorar a gestão de RSS na cidade, conforme Tabela 16, abaixo.

Tabela 16 - Diretrizes para os resíduos de saúde.
Referência – Coleta de 100% das unidades públicas e 10% das unidades privadas, levantamento de 06/2014.

Objetivos



Manter e ampliar o número de atendimento de pequenos e grandes geradores de RSS;



Implantar o serviço de tratamento de RSS;



Implantar o serviço de recolhimento e de destinação final para animais mortos (pequeno
e grande porte) de forma adequada.

Curto prazo (1 a 4 anos)

Metas

Criar/atualizar

o

municipal

pequenos e

de

cadastro

Médio prazo (4 a 8 anos)

Longo prazo (8 a 20 anos)

Manter atualizado o cadastro

Manter atualizado o cadastro

municipal

municipal

de

pequenos

e

de

pequenos

e

grandes geradores de RSS;

grandes geradores de RSS;

grandes geradores de RSS;

Coletar 90% dos RSS de

Coletar 100% dos RSS de

Coletar 100% dos RSS de

114

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
pequenos

e

grandes

pequenos e grandes geradores;

pequenos e grandes geradores;

Manter a destinação final para

Manter a destinação final para

Recolher e dar destinação

100% dos animais mortos no

100% dos animais mortos no

final para 100% dos animais

CCZ.

CCZ.

geradores;

mortos no CCZ.


Elaborar inventário e diagnóstico detalhado referente aos RSS;



Criar legislação municipal concernente ao tema, abordando obrigatoriedades para os
prestadores de serviços na área;



Atualizar o cadastro municipal de estabelecimentos de serviços de saúde;



Inserir as informações de geração de resíduos de serviços de saúde no cadastro
municipal de estabelecimentos de serviços de saúde;


Diretrizes

Analisar os dados obtidos dos censos periódicos do IBGE e criar/atualizar cadastro de
pequenos e grandes geradores de RSS;



Reavaliar periodicamente os planos/mapas de coleta dos RSS;



Reavaliar e adequar periodicamente (incluindo inovações tecnológicas) o número de
veículos de coleta e/ou equipamentos de tratamento (RSS) e a mão de obra alocada;



Desenvolver programas de divulgação dos serviços de coleta e tratamento de RSS e a
sensibilização dos usuários;



Contratar profissionais para prestação dos serviços de recolhimento e destinação final
para animais mortos, recolhidos nos logradouros públicos.

7.1.6. Tratamento e destinação final de resíduos
Durante os estudos desenvolvidos, observou-se a possibilidade de implantação
de duas tecnologias passíveis de serem instaladas (aterro sanitário ou usina de
incineração). Estas tecnologias demonstraram potencial de produção de energia elétrica
de forma eficiente. Entretanto, salienta-se que qualquer uso pretendido deverá ser
planejado levando-se em consideração a necessidade de:

(i) continuidade do processo de captação, contenção e tratamento do efluente líquido
(chorume) gerado pela massa de resíduos em decomposição;
(ii) estabilização da geração ou aproveitamento do biogás;
(iii) estabilização geotécnica do maciço de resíduos;
(iv) execução permanente de atividades de monitoramento ambiental (solo, água
superficial e subterrânea).
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Considerando, por fim, que entre as metas estabelecidas para os serviços de
coleta de resíduos domiciliares busca-se o atendimento de 100% da população,
utilizando equipamentos público ou privado devidamente licenciados, bem como a
destinação adequada para 100% dos resíduos domiciliares coletados, recomenda-se
algumas ações para melhorar a gestão de RS na cidade, conforme Tabela 17, abaixo.

Tabela 17 - Diretrizes para destinação final dos resíduos.
Referência – Descarte dos resíduos coletados em lixão municipal, levantamento em junho de 2014.


Incentivar o uso de tecnologias limpas no tratamento dos resíduos domiciliares;



Garantir a disposição e a destinação final adequadas dos resíduos domiciliares gerados
no município, em equipamento (público ou privado) devidamente regularizado e

Objetivos

licenciado;


Reduzir a disposição de resíduos domiciliares em aterros sanitários, mediante o uso de
processos de reaproveitamento/reciclagem (usinas de reciclagem de resíduos
domiciliares instaladas junto às áreas de disposição final).
Curto prazo (1 a 4 anos)

Médio prazo (4 a 8 anos)

Longo prazo (8 a 20 anos)

Utilizar os parâmetros (técnicos,

Tratar ou destinar e dispor

Tratar ou destinar e dispor

econômicos e financeiros) acerca

100%

100%

das tecnologias disponíveis para

domiciliares

disposição final e/ou tratamento de

equipamento (público ou

equipamento (público ou

resíduos domiciliares;

privado)

privado)

dos

resíduos
em

devidamente

dos

resíduos

domiciliares

em

devidamente

regularizado e licenciado;

regularizado e licenciado;

Processar

Processar

Tratar ou destinar e dispor 100%
Metas

dos

resíduos

domiciliares

em

os

resíduos

os

resíduos

equipamento (público ou privado)

domiciliares

devidamente

adequada, buscando reduzir

adequada, buscando reduzir

em 25% a quantidade de

em 35% a quantidade de

lixo a ser disposta em

lixo a ser disposta em

aterro sanitário.

aterro sanitário.

regularizado

e

licenciado;

Utilizar dos parâmetros técnicos e

de

forma

domiciliares

de

forma

econômicos acerca da viabilidade
do aproveitamento do biogás (aterro
sanitário) ou implantação de usina
de incineração.


Contratar estudos técnicos específicos, visando analisar e apresentar de forma
comparativa os parâmetros técnicos, econômicos e financeiros acerca das tecnologias

Diretrizes

disponíveis para o tratamento/disposição de resíduos domiciliares;


Analisar e apresentar resultados conclusivos acerca da viabilidade técnica e econômica
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do aproveitamento do biogás, no aterro sanitário, se viável: publicar Edital de
Concorrência visando à concessão do uso do aterro com a finalidade de aproveitamento
do biogás;


Licenciar/implantar: (i) aterro sanitário municipal; ou (ii) credenciar aterros sanitários
privados (neste caso, complementarmente, credenciar apenas aqueles que já possuem ou
que tenham projetada a implantação - em até 4 anos - de uma “central de tratamento de
resíduos”; ou (iii) unidades de tratamento de resíduos sólidos domiciliares devidamente
regularizados e licenciados, podendo incluir co-geração de energia elétrica, entre outras.

Nesse sentido, para solução das diretrizes apresentadas no eixo 1, levantou-se os
custos estimados de investimentos imediato, a curto, médio e longo prazo, apresentados
conforme o Quadro 10, a seguir.

117

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Quadro 10- Custos Estimados de Investimentos do Eixo 1.
Eixo 1 - Coleta, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos.
Objetivo - Atingir universalização do serviço de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de forma adequada.
Prazo/ Estimativa

Ação

Imediato

Curto

Médio

Longo

Memorial de Cálculo

Fontes de
Recursos

Ampliar a equipe de prestação do serviço de
coleta de resíduos domiciliares, varrição,
capina e roçagem, a frequência da prestação
dos serviços, bem como os equipamentos
utilizados,

visando

aumentar

as

Contratação
R$522.000,00

R$1.566.000,00

R$2.088.000,00

R$6.264.000,00

ou

concurso

público para 50 vagas/ ano X
870,00/mês.

áreas

PMB / recursos
Próprios

atendidas, incluindo os distritos.
Ampliar a rota de coleta de resíduos sólidos
visando atender e universalizar a coleta na

Custo de combustível /km +
R$ 100.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 1.200.000,00

zona rural

desgaste de equipamento/ano
+ mão de obra = 100.000/ano
2 X Caminhão de limpeza X

Mecanizar os serviços de varrição, capina e
roçagem

R$ 615.000,00

120.000 +3 X Trator com

R$ 615.000,00

valor médio 55.000 + 150
roçadeiras lateral X 1.400,00 .

à coleta convencional e limpeza urbana.

Próprios
Min.

das

Cidades/
PAC III/
PMB

recursos

próprios

100,00 X 8 horas (por dia) X

Dar formação técnica dos funcionários da
Secretaria de Serviços Urbanos relacionados

PMB / recursos

R$ 7.200,00

R$ 21.600,00

R$28.800,00

R$86.400,00

4 dias + 4.000,00 (material

PMB / recursos

didático) = R$

Próprios

7.200,00/ano
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Min.
Cidades/

Construir Aterro Sanitário para horizonte de
20 anos, associado com tecnologia que
permita uma menor disposição de resíduos, a

das

PAC III/
R$5.000.000,00

R$3.000.000,00

R$4.000.000,00

R$8.000.000,00

exemplo (Usina de Compostagem, Central de

Estimativa referente a outros

PMB/

aterros realizados na Bahia.

próprios

recursos

Parcerias

triagem, entre outros).

Públicas Privada
(PPP)

Investimentos por cada prazo

R$6.244.200,00

R$4.887.600,00

R$7.131.800,00

R$15.550.400,00

Total Geral R$

33.814.000,00
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7.2.

Responsabilidade compartilhada

Em relação a esse ponto, o município deve busca promover ações para que o
poder público, população, comerciantes, lojistas, industriais e agropecuaristas possam
gerenciar seus resíduos especiais, tendo como princípio o aspecto legal e a prevenção
ambiental, fazendo com que haja um comprometimento dos atores para o
desenvolvimento sustentável e esses possam assumir suas responsabilidades. Na Tabela
18 são apresentadas essas diretrizes.
Tabela 18 - Diretrizes para Responsabilidade Compartilhada.
Referência – Ações de responsabilidade compartilhada são mínimas, levantamento em junho de 2014.
Objetivo

Metas

Diretrizes



Propor medidas que venham a gerar a melhoria contínua do ciclo de vida dos resíduos,
através de ações de responsabilidade compartilhada entre os atores envolvidos.

Curto prazo (1 a 4 anos)

Médio prazo (4 a 8 anos)

Longo prazo (8 a 20 anos)

Buscar o cumprimento das

Buscar o cumprimento das leis

Buscar o cumprimento das leis

leis em nível municipal frente

em nível municipal frente aos

em nível municipal frente aos

aos atores envolvidos;

atores envolvidos;

atores envolvidos;

Destinar e dispor 50% dos

Destinar e dispor 80% dos

Destinar e dispor 100% dos

resíduos passíveis de logística

resíduos passíveis de logística

resíduos passíveis de logística

reversa de forma adequada.

reversa de forma adequada.

reversa de forma adequada.



Fiscalizar os estabelecimentos passíveis dessa prestação de serviço;



Buscar que os estabelecimentos tenha, um mecanismo de coleta de resíduos especiais;



Criar incentivo fiscal/financeiro e/ou premiar com “Selo Verde” aos estabelecimentos
que desenvolvem ações nesse sentido;



Implementar ações educativas de forma a conscientizar a população sobre a importância
da devolução de resíduos especiais aos comerciantes/fornecedores de origem;



Desenvolver parcerias com organizações não governamentais voltadas para a
preservação do meio ambiente.

Para solução das diretrizes apresentadas no eixo II, os seguintes custos de
investimento imediato, a curto, médio e longo prazo foram estimados e são
apresentados no Quadro 11.
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Quadro 11- Custos Estimados de Investimentos do Eixo 2
Eixo 2 – Responsabilidade compartilhada.
Objetivo - Propor medidas que venham a gerar a melhoria contínua do ciclo de vida dos resíduos, através de ações de responsabilidade compartilhada entre os atores
envolvidos.
Ação

Prazo/ Estimativa em R$
Imediato

Curto

Médio

Memorial de Cálculo

Fontes de Recursos

Longo

Criar equipe para orientar e fiscalizar

Contratação ou concurso

PMB / recursos

usuários

público para 05

Próprios

e

comerciantes

(geradores)

passíveis das legislações vigentes.

R$52.200,00

R$156.600,00

R$208.800,00

R$626.400,00

funcionários com nível
médio, salário de 870,00
por mês.

Implantar 01 PEV’s um imediato e outro a
médio

prazo

em

área

pública

Estimativa de galpão
2

para

atendimento da população situada a margem

2

com 150 m e 200m
R$150.000,00

R$200.000,00

PMB / recursos
Próprios

com preço médio de R$

esquerda do Rio Grande.

1000,00 por metro
construído

Efetuar campanha de comunicação social

200 X 500,00 na TV +

Min. das Cidades/

utilizando diversas mídias.

500 X 5,00 no rádio +

PAC III/

Rede Social (gratuito) +

PMB recursos

material impresso +

próprios

Utilizar agentes de saúde e profissionais de
ação social para conscientizar porta a porta a
população.

R$112.500,00

R$337.500,00

R$450.000,00

1.350.000,00

10.000,00. Durante os
períodos propostos.
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Capacitação técnica dos funcionários da
Secretaria de Serviços Urbanos, Educação,
Saúde e Meio Ambiente correlacionados aos

R$8.800,00

R$26.400,00

R$35.200,00

R$105.600,00

serviços prestados.
Investimentos por cada prazo

150,00 X 8 horas (por

PMB / recursos

dia) X 4 dias + 4.000,00

Próprios

(material didático) = R$
8.800,00/ano

R$323.500,00

R$520.500,00

R$894.000,00

R$2.082.000,00

Total Geral R$

3.820.000,00

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
7.3.

Coleta seletiva e valorização dos catadores

Conforme verificado no diagnóstico, a coleta seletiva porta-a-porta oferecida
pelo sistema público de limpeza urbana não existe. Algumas iniciativas isoladas foram
detectadas pela existência de instituições (associação e cooperativa de catadores),
catadores autônomos e empresários que fazem a intermediação entre esses e a indústria.
Objetivos, metas e ações são apontadas na Tabela 19.
Tabela 19 - Coleta Seletiva e Valorização de Catadores.
Referência – Existência de aproximadamente 60 famílias que sobrevivem dessa atividade m 06/2014.


Implantar, consolidar e ampliar o programa de coleta seletiva na cidade;



Incentivar a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações
que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

Objetivos



Fortalecer as instituições existentes e fomentar a criação de novas associações e
cooperativas;



Promover a inclusão social dos cooperados/associados no sistema de coleta e
reciclagem;



Metas

Fomentar o processo de valorização dos catadores de material reciclável.

Curto prazo (1 a 4 anos)

Médio prazo (4 a 8 anos)

Longo prazo (8 a 20 anos)

Promover a coleta seletiva, porta-a-

Promover a coleta seletiva,

Promover a coleta seletiva,

porta, de forma a atender 35% da

porta-a-porta,

porta-a-porta,

população;

atender 55% da população;

atender 70% da população;

Implantar 02 pontos de entrega

Implantar mais 02 PEV de

Implantar mais 02 PEV de

voluntária (PEV) de recicláveis;

recicláveis.

recicláveis.

Incentivar

a

organização

de

forma

de

forma

de

cooperativas de recicláveis.


Promover a reavaliação periódica do plano de coleta e do programa de coleta seletiva
como um todo;



Promover a reavaliação periódica e as adequações necessárias relativas aos quantitativos
de veículos e/ou equipamentos do PEV destinados à coleta seletiva e da mão de obra

Ações

alocada;


Criar infraestrutura de suporte contendo galpão e todos os equipamentos necessários
para realizar a separação, preparação, estocagem e destinação dos resíduos recicláveis;



Desenvolver parcerias com associações, cooperativas e indústrias de reciclagem que
trabalhem com material reciclável;
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Desenvolver ações e direcionar o trabalho de educação ambiental voltados para a coleta
seletiva em todas as regiões da cidade;



Desenvolver porta-a-porta, programas de divulgação dos serviços de coleta seletiva e
pontos de entrega voluntária, buscando a sensibilização dos munícipes.

Para solução das diretrizes apresentadas no eixo III, os seguintes custos de
investimento imediato, a curto, médio e longo prazo foram estimados (Quadro 12).
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Quadro 12- Custos Estimados de Investimentos do Eixo 3.
Eixo 3 – Coleta Seletiva, Geração de Emprego e Renda.
Objetivos - Ampliar e apoiar significativamente a coleta seletiva do município de Barreiras; Adotar ações sociais para com as pessoas que trabalham e sobrevivem da venda de
materiais recicláveis, visando apoiar os catadores formalizados em cooperativas e associações, proporcionando melhores condições de trabalho no dia a dia e a geração de renda.
Prazo/ Estimativa em R$

Ação

Imediato

Curto

Médio

Longo

Memorial de Cálculo

Fontes de Recursos

Construir Usina de triagem e reciclagem para

Preço Estimado frente à

PMB / recursos

processamento

Usina

Próprios ou PPP

de

15ton/dia

equipamentos (moega,

prensa

com

hidráulica,

R$3.350.000,00

de

Estabilização

Reciclagem
de

Lixo

e
–

esteira, elevador, tambores, carrinhos, silos,

UREL, projeto apresentado

caçambas de estocagem, e etc.)

na semana do meio ambiente
de 2013.

Implantar 01 PEV’s um imediato e outro em
médio

prazo

em

área

pública

para

atendimento da população situada a margem

Estimativa de galpão com
2

R$150.000,00

R$200.000,00

direita do Rio Grande.
Estruturar,
cooperativas

fortalecer
e

PMB / recursos

150 m e 200m com preço

próprios/ convênio

médio de R$ 1000,00 por

com MC

metro construído
e

organizar

associações

as

R$ 10000,00 de uniforme

PMB/ recursos

existentes,

(EPI’s)+ R$ 1.500 (água e

próprios

dispondo em forma de concessão o uso dos
PEV’s e da Usina de Triagem para execução
dos seus trabalhos.

2

R$40.000,00

R$120.000,00

R$160.000,00

R$480.000,00

luz) /mês + apoio jurídico
(procuradoria municipal) +
1000,00 /mês de manutenção
dos equipamentos.
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Adquirir dois veículos específicos para coleta
seletiva.

PMB / recursos
R$300.000,00

R$300.000,00

02 X 150.000,00.

Próprios/ convênio
com MC

Incluir cooperados e associados em projetos e

Serviço prestado pela Sec.

PMB / recursos

programas sociais, junto à Secretaria de Ação

de Trabalho e promoção

Próprios

Social (minha casa minha vida, bolsa família

Social

e outros).
Capacitação dos Catadores para realização da

Serviço prestado pela Sec.

PMB / recursos

Coleta

de Meio Ambiente.

Próprios

Seletiva

e

desenvolvimento

de

atividades que aumente a geração de renda
Investimentos por cada prazo

R$3.840.000,00

R$120.000,00

R$660.000,00

R$480.000,00

Total Geral R$

5.100.000,00
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7.4.

Educação ambiental

A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal 9.795/99,
regulamentada pelo decreto 4.281/02) estabelece como conceito da educação ambiental
as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as
questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio
ambiente, devendo o Poder Público, em suas diferentes instâncias, incentivar a ampla
participação das escolas, das universidades e de organizações não governamentais na
formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não
formal.
Assim, a educação ambiental se constitui numa forma abrangente de educação,
que se propõe atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico
participativo e permanente, que procura incutir nos cidadãos uma consciência crítica
sobre a problemática ambiental.
Dentro deste contexto, observa-se a necessidade de mudar o comportamento do
homem em relação à natureza, no sentido de promover sob um modelo de
desenvolvimento sustentável (processo que assegura uma gestão responsável dos
recursos do planeta de forma a preservar os interesses das gerações futuras e, ao mesmo
tempo, atender as necessidades das gerações atuais), a compatibilização de práticas
econômicas e conservacionistas, com reflexos positivos evidentes junto à qualidade de
vida de todos.
Quando o processo de educação ambiental é institucionalizado, ocorrendo nas
unidades de ensino, é denominado formal. Por outro lado, quando é realizado fora da
escola, envolvendo flexibilidade de métodos e de conteúdos e um público alvo muito
variável em suas características (faixa etária, nível de escolaridade, nível de
conhecimento da problemática ambiental, etc.) é denominado informal.
Um programa de educação ambiental, para ser efetivo, deve promover,
simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de habilidades
necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental. A aprendizagem será mais
efetiva se a atividade estiver adaptada às situações da vida real da cidade, ou do meio
em que vive a sociedade.
Nesta perspectiva, então,a gestão de resíduos sólidos, em seu conceito mais
amplo, estabelece para o processo de Educação Ambiental:
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(i)

Reeducar as pessoas;

(ii)

a necessidade do consumo consciente para a redução da geração de resíduos;

(iii)

a reutilizar e encaminhar para a reciclagem;

(iv)

a destinação ambientalmente adequada dos materiais inservíveis.
Na Tabela 20 são apresentadas algumas diretrizes para ações de educação

ambiental a serem realizadas no município de Barreiras.
Tabela 20 - Diretrizes para o eixo de Educação Ambiental.
Referência – Existência de poucas ações por parte do poder público, privado e sociedade em 06/2014.

Objetivos



Estimular a participação da população na gestão integrada de resíduos sólidos;



Promover a redução da geração de resíduos mediante o incentivo ao consumo consciente
e práticas sustentáveis.

Curto prazo (1 a 4 anos)

Médio prazo (4 a 8 anos)

Criar equipe permanente de

Implantar

Educação

ambientalformalem80%

ambiental formal em 100%

município, com estrutura

dasescolas das redes públicae

dasescolas das redes pública e

adequada à prestação de

privada no município;

privada no município;

Implantar cursos de educação

Implantar

ambientalinformal

voltados

deeducaçãoambientalinformal

educação ambiental formal

aoatendimento de pelomenos 90%

para 100% dos funcionários

em 50% das escolas das

dos

públicosmunicipais;

redes públicasno município;

municipais;

Ambiental

no

cursos

Longo prazo (8 a 20 anos)

deeducação

Implantar cursos de educação

serviços;

Implantar

Metas

cursos

de

funcionários

públicos

cursos

Ofertar cursos de educação
Implantar

cursos

educação

de

ambiental

informal

voltado

ao

atendimento de pelo menos
50%

dos

Ofertar

cursos

ambiental

de

educação

informal

associações

comunitárias

nas
do

plena

e

permanente

Estimular a implantaçãode

reduçãoda geração de resíduos

cursos

diversos.

educação

nas

associações comunitárias do
município;

Dar
Dar

divulgação de ações voltadas à

de

informal

município;

funcionários

públicos municipais;

ambiental

ambientalformal em 15%

Desenvolver/Implantar a Agenda

das escolas nas redesprivada

Ambiental

na

Pública – A3P
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Administração

plena

e

permanente

divulgação de ações voltadas
à redução da geração de
resíduos diversos.

Desenvolver/Implantar
Agenda

Ambiental

a
na
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Administração Pública – A3P

e estadual.

Ofertar

cursos

de

educaçãoambiental informal
nas

associações

comunitárias;

Dar

plena

e

permanentedivulgação

de

ações voltadasà redução da
geração

de

resíduos

diversos.

Desenvolver/Implantar
Agenda

Ambiental

Administração

Pública

a
na
–

A3P


Estabelecer parcerias com instituições públicas e/ou privadas, habilitadas à criação e
aplicação de cursos de educação ambiental, para diferentes públicos-alvo, incluindo: a
produção e distribuição de material didático específico; exposições interativas, palestras,
vídeos educativos, teatros e práticas lúdicas; atividades que sensibilizem a população com
relação ao consumo e a produção de resíduos; ações educativas junto aos servidores
municipais voltadas à redução e seleção de materiais descartáveis gerados;


Ações

Estabelecer parcerias com administradoras de condomínios, associações de moradores e
órgãos representativos de classes;



Promover campanhas sistemáticas de mídia para veiculação dos resultados obtidos nos
diferentes programas;



Elaborar campanhas de divulgação dos serviços públicos de coleta de resíduos;



Promover o debate e esclarecimento junto aos servidores municipais para a adoção de
práticas sustentáveis no ambiente de trabalho;



Estimular o uso de sistemas de compostagem e reciclagem.

Para solução das diretrizes apresentadas no eixo IV, os seguintes custos de
investimento imediato, a curto, médio e longo prazo foram estimados e são
apresentados conforme Quadro 13.
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Quadro 13 - Custos Estimados de Investimentos do Eixo 4
Eixo 4–Educação Ambiental
Objetivos - Promover campanhas que incentivem e propiciem a organização e regularização dos catadores informais; Fortalecer as ações e programas de educação ambiental
formal e não formal.
Prazo/ Estimativa em R$

Ação

Imediato

Curto

Médio

Memorial de Cálculo

Fontes de Recursos

Longo

Formar equipe mínima de Educação

Contratação ou concurso público para 08

PMB / recursos

ambiental (EA) no município com

profissionais de nível superior com salário

Próprios

profissionais qualificados.

R$240.000,00

R$720.000,00

R$960.000,00

R$2.880.000,00

médio de R$ 2000,00 por mês + 10
estagiários com bolsa mensal de R$
400,00.

Estruturar espaço de trabalho (Sala
Verde) para apoio à equipe de EA.

R$13.417,00

R$30.000,00

Aquisição de móveis diversos (armário,

PMB / recursos

mesa, cadeiras, computadores, telefone,

Próprios

impressora).
Adquirir materiais para as atividades
educativas, divulgações em rádios e

Material
R$80.000,00

R$60.000,00

R$80.000,00

R$240.000,00

TV’s
oficinas

comunidades

nas

escolas,

e

espaços

R$16.000,00

públicos.
Adquirir

papelaria,

recursos

audiovisuais, camisas para a equipe, entre

PMB /recursos
próprios

outros. 04*20,000 + 20,000 por ano.

Desenvolver
bairros,

de

R$16.000,00

R$16.000,00

R$16.000,00

Aquisição de materiais necessários (como

PMB / recursos

soda cáustica, álcool, para confecção de

Próprios

sabão a partir do óleo de cozinha usado).
veículo

para

atender

projetos de EA e Coleta Seletiva.

os

R$50.000,00

Veiculo no valor de 50.000,00.

PMB / recursos
Próprios
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Formar professores da rede municipal
de ensino voltado para EA.

R$7.200,00

R$21.600,00

R$28.800,00

R$86.400,00

100,00 X 8 horas (por dia) X 4 dias +

PMB / recursos

4.000,00 (material didático) = R$

Próprios

7.200,00/ano
Gastos fixos

R$2.400,00

R$2.400,00

R$2.400,00

R$2.400,00

Telefone, impressão entre outros.

PMB / recursos
Próprios

Desenvolver/Implantar

a

Realização pela equipe de Educação

PMB / recursos

Ambiental na Administração Pública –

Ambiental formada pelos técnicos da

Próprios

A3P.

Secretaria de Meio Ambiente e Educação.

Investimentos por cada prazo

Agenda

R$409.017,00

R$820.000,00

R$1.117.200,00

R$3.224.800,00

Total Geral R$

5.571.017,00

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Na Tabela 21 é apresentada uma síntese dos investimentos estimados para
cumprimento das diretrizes dos prognósticos com valor na ordem de 48 milhões de reais
nos 20 anos de desenvolvimento do plano. Evidentemente os valores apresentados
podem sofrer alteração em virtude de mudanças de ações e/ou valorização dos serviços
e bens adquiridos para implementação do plano.
Tabela 21 - Síntese dos valores a serem investidos no PMGIRS.
Eixo

Imediato (R$)

Curto Prazo (R$)

Médio Prazo (R$) Longo Prazo (R$)

1

6.244.200,00

4.887.600,00

7.131.800,00

15.550.400,00

2

323.500,00

520.500,00

894.000,00

2.082.000,00

3

3.840.000,00

120.000,00

660.000,00

480.000,00

4

409.017,00

820.000,00

1.117.200,00

3.224.800,00

Total

10.816.717,00

6.348.100,00

9.803.000,00

21.337.200,00

Total Geral de Investimentos

R$ 48.305.017,00

8. PROJETOS
Os projetos discutidos e a serem desenvolvidos durante a etapa de implantação
do plano perpassam por ações de educação ambiental, coleta seletiva e com a
construção do aterro sanitário.
Evidentemente que esses projetos são pautados em uma série de discursões a
nível nacional e estadual, a exemplo dos PNEA e do PEEA/BA, que prevê ações
pontuais e especificas a cada situação. Vale salientar que o projeto de construção do
aterro é regido por normas e procedimentos técnicos que devem ser seguidos para
execução de obras nesse sentido.
Assim, são apresentados em anexo, projetos preliminares de educação ambiental
e coleta seletiva, bem como os aspectos inerentes ao licenciamento, elaboração do
projeto e construção do aterro sanitário.

9. AÇÕES EMERGENCIAIS E CONTINGENCIAIS

As ações para situações críticas e emergenciais contemplam medidas de
contingências e procedimentos a serem adotados, previstos e programados com relação
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ao controle ou combate a uma ocorrência anormal que possa provocar sérios danos à
população, ao meio ambiente e aos bens patrimoniais.
Medidas de contingência centram na prevenção e as de emergência objetivam
programar as ações no caso de ocorrência de um acidente. Assim, as ações para
emergência e contingência são abordadas conjuntamente, pois ambas referem-se a uma
situação anormal.
Observa-se que, basicamente, emergência trata-se de situação crítica ou
acontecimento perigoso, incidente, caso de urgência, situação mórbida inesperada e que
requer tratamento imediato; e contingência trata-se da qualidade do que é contingente,
ou seja, que pode ou não suceder, eventual, incerto; incerteza sobre se uma coisa
acontecerá ou não.
No setor de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, considera-se que a
paralisação dos serviços de coleta de resíduos e limpeza pública, poderão gerar
incômodos à população e comprometimento da saúde pública e ambiental dos
munícipes expostos.
A limpeza das vias através da varrição trata-se de serviço primordial para a
manutenção de uma cidade limpa e salubre. A destinação de resíduos ao local
inadequado (lixão) interfere no manejo correto destes resíduos, provocando mau cheiro,
formação excessiva de chorume, aparecimento de vetores transmissores de doenças e
comprometimento da saúde pública. Diante disso, medidas de contingência devem ser
adotadas para casos de eventos emergenciais de paralisação dos serviços relacionados à
limpeza pública, coleta e destinação de resíduos em cada situação:


Paralisação dos serviços de coleta de resíduos
Fator gerador: Greve dos funcionários da empresa contratada para os serviços de

varrição, coleta ou outro fato administrativo (rescisão ou rompimento de contrato,
processo licitatório, etc.).
Ações:


Acionar funcionários da SEINFRA/SESPT para efetuarem a limpeza dos
locais críticos e de grande circulação de pessoas, bem como do entorno de
escolas, hospitais, pontos de ônibus, etc.;
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Realizar campanha de comunicação visando mobilizar a sociedade para
manter a cidade limpa no caso de paralisação da coleta de resíduos;



Contratar empresa especializada em caráter de emergência para coleta destes
resíduos.



Paralisação dos serviços de coleta e destinação dos resíduos de
saúde/hospitalares.
Fator Gerador: Greve ou problemas operacionais da empresa responsável pela

coleta e destinação dos resíduos de saúde/hospitalares.
Ações:


Acionar funcionários da SEINFRA/SESPT para efetuarem temporariamente
estes serviços;



Acionar os caminhões/veículos da SESPT para execução dos serviços de
coleta dos resíduos de saúde/hospitalares, bem como o transporte dos
resíduos até o local de tratamento.



Problemas de prestação dos serviços realizados no Aterro Sanitário.
Fator Gerador: Greve ou problemas operacionais do órgão/empresa responsável

pelo manejo do aterro e/ou área encerrada de disposição dos resíduos; explosão,
incêndio, vazamentos tóxicos no aterro; ruptura de taludes/células; excesso de chuvas,
vazamento de chorume ou problemas operacionais.
Ações:


Encaminhar os resíduos orgânicos para aterro alternativo (aterro particular
ou de cidade vizinha);



Acionar os caminhões da SESPT para execução dos serviços de transporte
dos resíduos até o local alternativo;



Evacuar a área cumprindo os procedimentos internos de segurança, acionar o
órgão ou setor responsável pela administração do equipamento (SESPT),
bem como os bombeiros;



Reparar rapidamente as células por meio de maquinário que poderá ser
mobilizado junto à SESPT;
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Promover a contenção e remoção dos resíduos por meio de caminhão limpa
fossa e encaminhamento destes às Estações de Tratamento de Esgoto da
EMBASA local.

10. AVALIAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
Conforme descrito na Lei Federal 11.445/2007 no seu art. 29, inciso II, os
serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos em forma de taxas ou tarifas e
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de
suas atividades (BRASIL, 2007).
A prefeitura de Barreiras traz, em seu código tributário municipal (Lei nº
922/2010,) no capitulo 3, seção I, a regulamentação sobre a cobrança da taxa de coleta,
remoção e destinação final de resíduos sólidos domiciliares (BARREIRAS, 2010). A
base de calculo do serviço é abordada no art. 217º, em que se propõe o rateamento dos
custos entre os contribuintes em função:
I - da área construída, da localização e da utilização, tratando-se de prédio;
II - da área e da localização, tratando-se de terreno;
III - da localização e da utilização, tratando-se de barracas de praia, bancas de chapa,
boxes de mercado e similares.
Nesse mesmo artigo, em seu Parágrafo Único, ressalva-se que a taxa terá o valor
decorrente da aplicação da Tabela de Receita vigente no município.
A referida Lei, em seu art. 220, relata que o lançamento da taxa será procedido
anualmente, em nome do contribuinte, na forma e nos prazos regulamentares,
isoladamente ou em conjunto com o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana –
IPTU.

Levantamento de Receita
Conforme levantamento realizado frente à Secretária de Administração e
Finanças, sobre a arrecadação oriunda da referida taxa de resíduos, observou-se que a
mesma representa em torno de 2,5% do valor do IPTU, gerando uma previsão de
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arrecadação anual na ordem de 159 mil reais, valor esse incipiente à cobertura dos
serviços prestados atualmente do município, que é da ordem de 800 mil reais mensais,
totalizando mais de 9,6 milhões no ano com os serviços de coleta de resíduos.
Atualmente, a tabela utilizada para realização dos cálculos referente à taxa de
resíduos prevê a cobrança por tipo de estabelecimento e padrão social do mesmo,
conforme descrições contidas na Tabela VII – Taxa de limpeza pública da Lei
Municipal 706/05 (BARREIRAS, 2005). Observa-se que esta tabela encontra-se em
desatualização há quase 10 anos, sendo necessária uma reformulação/reajuste na mesma
para que os valores estabelecidos estejam dentro da realidade local e supram as
demandas dos serviços prestados.
Nesse sentido, sugere-se um estudo específico de viabilidade técnica e
econômica para que, quando houver a reformulação no código tributário municipal, seja
instituída uma nova tabela com valores compatíveis às despesas provenientes dos
serviços de limpeza pública.
O desenvolvimento das ações do PMGIRS em Barreiras é pautado em propostas
que pode ser realizadas com recursos próprios do município oriundos de IPTU, taxas,
Alvará etc., oriundos da União, através de convênio com Ministério das Cidades e
editais públicos do Ministério do Meio Ambiente, oriundo de convênio com órgão de
fomento estadual, a exemplo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, (SEDUR/BA)
ou formação de Parcerias públicas Privadas (PPP), licitações públicas entre outros
instrumentos públicos, cabendo à administração buscar meios para desenvolvimento das
ações.

11. MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMADAS

Para que o poder público possa analisar o impacto das ações na qualidade de vida
da sua comunidade, após a conclusão e implantação deste Plano, sugere-se a criação de
sistemas de monitoramento e processos de avaliação dos resultados do PMGIRS.
Em virtude da não existência de uma Agência de regulação dos Serviços de
Saneamento Municipal, sugere-se a criação da mesma ou buscar a Agência Estadual,
para que os serviços prestados possam ser regulados, devendo essa acompanhar e
avaliar a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (água e esgoto) e
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do PMGIRS, monitorando a implantação das ações e os resultados alcançados,
garantindo que os objetivos dos Planos sejam gradativamente atingidos.
Para o PMGIRS, sugere-se a definição de quatro instrumentos de gestão
específicos para o monitoramento, fiscalização e avaliação sistemática e periódica da
eficiência e da eficácia das ações programadas, assim como dos resultados alcançados e
das justificativas para os resultados não alcançados:

1. Avaliação no mínimo a cada ano, contendo relatório sintético, elaborado em conjunto
pelo prestador de serviços (se houver) e pelo órgão de regulação e controle, do
cumprimento das ações propostas, assinalando o estágio em que se encontram, e as
justificativas das ações não cumpridas. Portanto, os órgãos e prestadores de serviço
responsáveis pela execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos deverão elaborar relatórios gerenciais atualizados contendo, entre outras coisas:
a) evolução do atendimento dos serviços de limpeza urbana, coleta e destinação
dos resíduos, identificando e levantando dados qualitativos e quantitativos dos
diferentes tipos de resíduos, comparando os indicadores com os objetivos, metas
e ações do PMGIRS;
b) atualização de plantas e mapas das áreas atendidas pelos serviços;
c) informações contendo receitas, despesas e investimentos realizados
anualmente no setor de resíduos;
d) manutenção de serviço de informações, disponível a toda população, para
subsidiar o sistema municipal de dados sobre o saneamento básico e
acompanhamento do cumprimento de metas estabelecidas.

O sistema de informações deverá fornecer, regularmente, dados referentes à
evolução da Infraestrutura, da prestação de serviços e de atendimento ao usuário. Esses
deverão ser disponibilizados através de informações físicas e operacionais dos sistemas
nos setores de saneamento;

2. Manutenção estatística do nível de reclamações e satisfação dos usuários, através de
mecanismo de fácil acesso à população, ou seja, sistema de dados relativos ao
atendimento ao cliente, identificando protocolo, o tipo de solicitação, separando a forma
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de atendimento, através de disque denúncia, ouvidoria, balcão de atendimentos ou
outros;

3. Manutenção do registro das ocorrências de emergência, contingência e mecanismos
adotados para sua minimização e sua evolução anual;

4. Adoção de sistema de indicadores como forma permanente de avaliação de
desempenho. O sistema adotado deve ser reavaliado periodicamente para incremento do
mesmo, conforme o avanço das ações do plano e modificações dos setores relacionados
ao saneamento.

Considerando a situação de Barreiras e a necessidade de revisão periódica do
PMSB (no máximo a cada 4 anos), sugere-se a manutenção e atualização constante do
banco de dados para cálculo periódico de indicadores. Este banco de dados deve ser
incrementado gradativamente conforme a execução das ações do Plano e
aperfeiçoamento da estrutura (física, operacional e administrativa) dos setores relativos
ao saneamento. Assim, um número maior de indicadores poderá efetivamente ser
calculado com dados atualizados, precisos e específicos para as bacias/regiões/setores,
facilitando o acompanhamento da situação do saneamento em cada ponto do município.
O município poderá adotar orientações e ferramentas do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS) e do Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização - GESPÚBLICA para apoio e melhoria do monitoramento e gestão.
Estes programas disponibilizam sistemas de indicadores de desempenho do saneamento
tendo em vista a avaliação continuada do setor.
Dessa forma, para possibilitar a avaliação contínua e comparativa do saneamento
no município ao longo do período de implementação do Plano, deverá ser feita a
manutenção no máximo anual do sistema de indicador de saneamento, contemplando os
indicadores existentes (SNIS, GESPÚBLICA e/ou do PMSB). Este sistema deve ser
organizado e de fácil acesso, mantendo um banco de dados com todos os indicadores
referentes aos diferentes setores do saneamento.
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ANEXOS
1. Projeto de Educação Ambiental
APRESENTAÇÃO
Este documento tem a missão de orientar as ações do Projeto de Educação
Ambiental (EA) vinculado ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS), delimitando de seus objetivos, suas linhas de ação e sua estrutura
organizacional.

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal 9.795/99) fundamenta
como conceito da EA as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da
coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa
da qualidade do meio ambiente, devendo o Poder Público, em suas diferentes instâncias,
incentivar a ampla participação das escolas, das universidades e de organizações não
governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à
educação ambiental formal e não formal (BRASIL, 2010).
Esta mesma lei estabelece que a educação ambiental seja um componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e
não-formal. (BRASIL, 2010).
No município de Barreiras, o PMGIRS, deve buscar promover a educação
ambiental, de forma participativa, com a organização e desenvolvimento de ações, que
vise sensibilizar a população a adquirir consciência ambiental e desenvolvimento
sustentável, através da aplicação de palestras, oficinas, cursos de capacitação e
atividades sociais. Para a implementação dessas ações, serão criadas parcerias com
diferentes segmentos, em especial com a Secretaria de Educação municipal, buscando o
apoio necessário para as implantações dos projetos e atividades educativas.

JUSTIFICATIVA
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A problemática ambiental é debatida em várias áreas ligadas a comunicação e à
educação. Seu enfoque se dá, principalmente, pelo aumento dos problemas ambientais
enfrentados pelos diversos biomas brasileiros. A degradação do solo, a poluição
atmosférica e a contaminação dos recursos hídricos são exemplos de problemas presente
em diferentes municípios. Os resíduos sólidos são possíveis percursores desses
problemas ambientais, quando dispostos de maneira inadequada.
A Lei Estadual 12.056/11 divide a educação ambiental em áreas temáticas que se
inter-relacionam através de um conceito integrado de educação para a sustentabilidade,
são elas: Educação Ambiental no Ensino Formal; Educação Ambiental Não-Formal;
Educomunicação Socioambiental; Educação Ambiental nas Políticas Públicas
(Educação Ambiental na Gestão das Águas; na Gestão de Unidades de Conservação; no
Saneamento Ambiental; no Licenciamento Ambiental) (BAHIA, 2011).
Dessa forma, a gestão de resíduos sólidos se insere na subárea de Educação
Ambiental no Saneamento Ambiental, e o Programa Estadual de Educação Ambiental
aponta como estratégias o desenvolvimento de programas de educação ambiental
relacionados à gestão dos resíduos sólidos, visando à redução da geração de resíduos,
minimização do consumo e a reciclagem, além de estimular parcerias com o poder
público, as universidades e a iniciativa privada para criação de cooperativas de
catadores de resíduos sólidos e capacitá-los para o manuseio e gestão dos resíduos
coletados.
Com a necessidade de implantação do PMGIRS e de ações de políticas públicas
voltadas à educação ambiental, a participação do poder municipal se faz primordial,
contribuindo com a conscientização ambiental da população. Dessa forma, é essencial,
que os atores envolvidos trabalhem de forma concomitante, contribuindo, para a
redução de resíduos e a mitigação de impactos ambientais, fortalecendo outros projetos
a exemplo da coleta seletiva de materiais recicláveis, uso sustentável dos recursos
naturais e consumo adequado da água.
Pode se concluir que a educação ambiental é uma das principais aliadas para o
desenvolvimento do PMGIRS é de fundamental importância para o seu sucesso.

ANTECEDENTES
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Alguns autores relatam a existência de relatos sobre educação ambiental desde
meados da década de 60, entretanto atribui-se à Conferência de Estocolmo, realizada em
1972, a responsabilidade por inserir a temática da educação ambiental na agenda
internacional, e o reconhecimento internacional se deu em 1975, também em
Estocolmo, quando se instituiu o Programa Internacional de Educação Ambiental
(PIEA), sob os auspícios da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNSECO) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), em atendimento à Recomendação 96 da Conferência de Estocolmo
(BRASIL, 2005).
Em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) estabelece, no âmbito
legislativo, a necessidade de inclusão da educação ambiental em todos os níveis de
ensino, incluindo a educação da comunidade. Em seguimento a essa temática a
Constituição Federal, em 1988, estabeleceu, no inciso VI do artigo 225, a necessidade
de “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente”.
Em 1987 o Ministério de Educação (MEC) aprova o Parecer nº 226 que
determina a inclusão da educação ambiental nos currículos escolares do 1º e 2º graus, de
acordo com a realidade local e promovendo a integração entre escola e comunidade,
como estratégia de aprendizagem (BAHIA, 2013).
Em 1992, realiza-se no Rio de Janeiro a 2ª Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO92), na qual foram formulados diversos
documentos, entre eles o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis
e Responsabilidade Global e a Carta da Terra, que passaram a ser referência para as
ações e para a consolidação das políticas públicas em educação ambiental (BAHIA,
2013).
Na década de 90, ocorreram outros eventos importantes para a educação
ambiental, com destaque para os Fóruns de Educação Ambiental, que tiveram início a
partir da iniciativa e intensa mobilização da sociedade civil, movimentos sociais e
universidades. Em 1997, ocorreu no Espírito Santo o IV Fórum e o I Encontro da Rede
Brasileira de Educação Ambiental em caráter nacional, organizado pela Rede Brasileira
de Educação Ambiental. Esse evento foi considerado o maior da educação ambiental já
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ocorrido, enfatizando a amplitude e a diversidade da educação ambiental que se faz no
país (BAHIA, 2013).
Em 1999, é promulgada a Lei nº 9.795 que instituiu a PNEA. Em seguida, o
MMA criou a Diretoria do Programa Nacional de Educação Ambiental, modificando
sua estrutura para um Departamento de Educação Ambiental, começando a estimular a
criação das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental nos Estados, através
de suas ações de gestão descentralizada e participativa.

DIRETRIZES
O Projeto de Educação Ambiental vinculado ao PMGIRS possui suas ações
destinadas a assegurar, no âmbito educativo, a interação e a integração equilibradas das
múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental – ecológica, social, ética, cultural,
econômica, espacial e política – no que tange, principalmente, a gestão de resíduos
sólidos, buscando o envolvimento e a participação social de toda a sociedade
barreirense.


Promover a Educação Ambiental transformadora, crítica e emancipatória;



Promover a EA baseada na PNRS, no ProNEA, no PEA – BA, entre outras
fontes legais sobre EA;



Focar objetivos estabelecidos pela PNRS, principalmente ao que tange a não
geração, redução, reutilização e reciclagem, em todos os âmbitos da sociedade;



Formar de modo continuado e qualificado em EA os setores públicos e privado,
educadores, lideranças e comunidades, para o manejo adequado de resíduos,
priorizando a não-geração;



Incentivar a participação popular, em busca da mudança de hábitos e de cultura,
para uma produção e consumo responsável, bem como engajamento na gestão
local das coletas seletivas;



Promover a EA em espaços públicos e privados da cidade;



Incentivo a valorização dos resíduos recicláveis, buscando a máxima segregação
dos mesmos nas fontes geradores, facilitando a coleta seletiva;



Planejar e organizar iniciativas e ações de EA englobando zona urbana e zona
rural;
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Produzir materiais didáticos e de comunicação com linguagem adequada ao
público alvo, com informação e comunicação qualificada, de forma clara e
transparente, envolvendo as peculiaridades locais;



Promover parcerias com quem atua no âmbito da EA, formal e não formal, e
integração com as ações da área da saúde;



Desenvolver a EA na educação formal com envolvimento e participação da
comunidade escolar, dos prestadores de serviços e/ou dos multiplicadores;



Estimular a criação e à consolidação de núcleos de Educação Ambiental nas
instituições públicas e privadas do município de Barreiras;



Estimular à pesquisa e a produção de material didático referente às questões
ambientais do cerrado;



Promover o monitoramento e avalição das ações, programa e da política de EA.

PRINCÍPIOS


Concepção de ambiente em sua totalidade, sob o enfoque da sustentabilidade;



Compromisso com a cidadania ambiental;



Vinculação entre as diferentes dimensões do conhecimento; entre os valores
éticos e estéticos; entre a educação, o trabalho, a cultura e as práticas sociais;



Garantia de continuidade e permanência do processo educativo;



Permanente avaliação crítica e construtiva do processo educativo;



Democratização na produção e divulgação do conhecimento e fomento à
interatividade na informação;



Transparência;



Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;



A equidade social, envolvendo os diversos grupos sociais, de forma justa,
participativa e democrática nos processos educativos;



A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;



A solidariedade e a cooperação entre os indivíduos, os grupos sociais e as
instituições públicas e privadas, na troca de saberes em busca da preservação de
todas as formas de vida e do ambiente que integram.
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OBJETIVOS


Conscientizar a população, por meio de encontros e debates quanto ao consumo,
produção e separação de resíduos, instigando mudanças de hábitos;



Fomentar na população o projeto de coleta seletiva;



Fomentar as boas práticas no manejo de resíduos e estabelecer indicadores para
o apoio ao acompanhamento, controle social e revisão de planos e programas;



Incentivar a disseminação da cultura da não geração, reutilização e reciclagem
com EA formal e não formal;



Desenvolver propostas para educação ambiental em campanhas de divulgação e
um plano de mídia;



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



Contribuir com a organização de grupos – voluntários, profissionais,
institucionais, associações, cooperativas, comitês, entre outros que atuem em
programas de intervenção em educação apoiando e valorizando ações;



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



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



Estimular as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas a
desenvolverem programas destinados à capacitação de trabalhadores, visando à
melhoria e ao controle efetivo sobre os resíduos produzidos nos seus ambientes;



Promover e apoiar a produção e a disseminação de materiais didáticopedagógicos e instrucionais;



Criar espaços de debate com as realidades locais para o desenvolvimento de
mecanismos de articulação social, fortalecendo as práticas comunitárias
sustentáveis e garantindo a participação da população nos processos decisórios
sobre a gestão dos recursos ambientais.

METODOLOGIA
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Para realização das atividades de Educação Ambiental é importante manter
parcerias com as escolas, empresas privadas e órgãos públicos fortalecendo as ações
desse projeto em todo o município. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
estabelecida pela Lei 12.305 de 2010, lança diretrizes, estratégias e metas que, de forma
geral, integram e demandam ações de educação ambiental e de comunicação social, que
sejam capazes de mobilizar e envolver toda a sociedade, incluindo as esferas
governamentais, as instituições não governamentais e os segmentos produtivos.
(BAHIA, 2013).
A concretização do PMGIRS em Barreiras, referente à educação ambiental, vem
seguindo as diretrizes, estratégias e metas institucionalizadas pelo Ministério do Meio
Ambiente e Ministério da Educação. Com propósito de implantar a comunicação social,
será realizada a mobilização junto à sociedade para contribuir com novos
questionamentos e assim, realizar a formulação e aprovação do projeto.
Assim, a educação ambiental se constitui numa forma abrangente de educação,
que se propõe a atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico
participativo e permanente que procura incluir nos cidadãos uma consciência crítica
sobre a problemática ambiental.
O projeto de Educação Ambiental no município propõe inicialmente ações
pontuais junto ao funcionalismo público, as escolas da rede municipal, associações
comunitárias, bem como a participação da sociedade de uma forma geral, estando essa
na zona urbana ou rural, levando em consideração as diferentes realidades, buscando
trabalhar com atividades pedagógicas, vídeos e oficinas para mudança de hábitos da
população e conscientização ambiental.
Para implementar o plano, a equipe de trabalho, deve ter composição mínima de
08 profissionais de nível superior conforme qualificação abaixo listada, além de
estagiários advindos das instituições de ensino superior (UFOB, UNEB, UNOPAR,
FASB, entre outras), com experiência prática em educação ambiental.


01 (um) Engenheiro Ambiental;



01 (um) Geógrafo;



01 (um) Profissional da área de Comunicação;



01 (um) Biólogo;
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01 (um) Assistente social;



03 (três) Pedagogos; e



10 (dez) Estagiários.

Essa equipe deverá trabalhar frente aos munícipes, priorizando a classe
estudantil municipal e a população na realização de ações (oficinas, minicursos e
palestras, campanhas educativas). Na tabela 22, são apresentadas sugestões de
atividades a serem desenvolvidas na zona urbana e rural do município pela equipe de
educação ambiental.
A equipe, além de palestras educativas, poderá criar/expor peças teatrais que
facilite a conscientização e compreensão de alunos e da população, visando um melhor
entendimento do uso e de ações adequadas que proporcionaram benefícios para o meio
ambiente, principalmente associados à temática de resíduos sólidos. Nas Tabelas 23 e
24 é apresentada uma prévia distribuição de espaços e datas para realização dessas
ações.
Tabela 22 - Tipos de ações a serem desenvolvidas.
Palestras (P)

Oficinas (O)

Campanhas Educativas (CE)

P1 – Plano Municipal de

O1 - O que fazer com alguns

CE1 - Descarte legal do Lixo em

Resíduos Sólidos

resíduos recicláveis

Local Apropriado

P2 – Responsabilidade

O2 - Reaproveitamento de

CE2 - Ações do dia-a-dia que

Compartilhada

alimentos

ajudam nas ações ambientais

P3 – Como separar o lixo
doméstico

O3 - Uso de material Tetra Pack

CE3 – Panfletagem em áreas
públicas

P4 – Produção de adubo por

O4 - Fabricação de sabão a partir

CE4 – Peças Teatrais nas escolas

meio de compostagem

do óleo de cozinha

e bairros

Tabela 23 - Ações de Educação Ambiental das Escolas Municipais na Zona Urbana.
Região ZU

População Atendida

1

Centro

2

Local
CRAS Vila Brasil/Esc.
Antônio Geraldo

Loteamento São Paulo

Lar Batista/ Colégio M.

e Antônio Geraldo

Padre Vieira

3

Ribeirão e Boa Sorte

4

Morada da Lua

Igreja da Boa Sorte/ Escola
M. D. Maria Castro e Silva
CRAS/ Escola Mun.
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Meses
Jan. – Jul.
Jan. – Jul.
Fev. – Jul.
Fev. – Ago.

Ações
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 -
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Região ZU

População Atendida

Local

Meses

Carmosa F. da Silva
5

Renato Gonçalves,

Praça Sustentável/ Escola

Vila Regina e Aratu

Mun. Sagrado C. de Jesus

6

Sandra Regina

7

Jardim Ouro Branco

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

CAB/ Escola Estadual
Herculano Farias
Igreja Santo Antônio/
Escola M. I. Pamplona

Flamengo e Novo

Escola M. Alcyvando L. da

Horizonte

Luz II

JK

Escola Mun. Antônia de
Matos

P3, P4, O3 e O4
Fev. – Ago.
Fev. – Ago.
Fev. – Ago.
Mar. – Ago.
Mar. – Set.

Vila Brasil e Vila

Esc. Juarez de Souza/PSF

Dulce

da Vila Brasil

C. H. Rio Grande

Esc. M. Paulo Freire

Mar. – Set

Escola Santa Luzia/PSF

Mar. – Set.

Santa Luzia e Sombra
da Tarde
Loteamento Rio

Colégio Mun. de Aplic.

Grande e São Miguel

Octávio Mangabeira Filho

Vila Nova, Mimoso 2
e Alphaville
Barreirinhas e Vila do
Sas

CEB/Pro-Jovem

Abr. – Out.

Vista

Vieira de Melo

Nobre
Vila Rica
Cascalheira e
Barreiras I

20

Vila dos Funcionários

21

Santo Antônio

22

Arboreto I e II

Mar. – Set.
Abr. – Set.

Centro Educacional Tarsilo

Casa Blanca e Morada

Mar. – Set.

CRAS

São Pedro e Bela

Idade Viva
Escola Mun. Prof.ª Cleonice
Lopes
CAIC
CRAS/ Creche N. S. das
Graças
Escola Mun. Luzia
Gonçalves de Sousa
Coreto do Arboreto I e II
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Ações

Abr. – Out.
Abr. – Out.
Abr. – Out.
Mai. – Out.
Mai. – Nov.
Jun. – Nov.
Jun. – Nov.

P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
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Região ZU

População Atendida

23

Vila Amorim

24

25

26

27

Local
PSF/Escola Mun. São
Francisco de Assis

Meses
Jun. – Nov.

Associação de

Escola Santa Luzia//Colégio

Catadores

M. Luzia G. de Sousa

Empresários

CDL

Jul. – Nov.

CRAS

Jul. – Dez.

PSFs

Jul. – Dez.

Coordenadoras do
CRAS
Agentes comunitários
de saúde (PSF)

Jun. – Nov.

Ações
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4

Tabela 24 - Ações de Educação Ambiental das Escolas Municipais Zona Rural.
Região ZR

População Atendida

Local

Meses

Centro de Convivência e
1

Baraúna e Mucambo

Esc. Dr. A. Farias/ PSF Esc.

Jan. –Jun.

M. de 1° Grau da Baraúna

Ações
P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4

PSF do Tatu/ Escola Mun.
2

Tatu e Barreiras Sul

de 1° Grau Pov. do Tatu/
Igreja do Pov. Barreiras Sul

Jan. – Jul.

P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4

e Esc. da Barreira Sul
Esc. Manoel Rocha Filho e
3

Km 30 e Cerradão

Escola Mun. Adroaldo

Mar. – Ago.

Fernandes de Moraes
Esc. Manoel Rocha Filho e
4

Km 30 e Cerradão

Escola Mun. Adroaldo

Mar. – Ago.

Fernandes de Moraes

5

6
7

Vereda das Lajes e
Campoerê
Riachinho e Nanica
Tabua da Água
Vermelha

Escola Mun. Antônio
Joaquim Albernaz e Esc. M.

Mar. – Set.

Monteiro Lobato

P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4

P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4

P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4

Escola Mun. São João

Abr

P1, P2, O1 e O2

Escola Mun. Santo Antônio

Abr

P1, P2, O1 e O2

Povoado do Bezerro

Escola M. Duque de Caxias

e Barrocão de Cima

e Esc. M. São João.

9

Barrocão de Baixo

Esc. M. Luís de Freitas Lima

Mai

P1, P2, O1 e O2

10

Rio de Pedras

Escola Mun. Santa Rita

Jun.

P1, P2, O1 e O2

8
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P1, P2, O1 e O2 P3, P4, O3 e O4
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Região ZR
11

População Atendida

Local

Val do Teiú, Chico

Escola Mun. Antônio

Preto e Rio Branco

Machado

Barroca e Liberdade

12

13

14
15

no Povoado da Liberdade

Ações

Jul.

P1, P2, O1 e O2

Jul.

P1, P2, O1 e O2

Ago.

P1, P2, O1 e O2

Ago.

P1, P2, O1 e O2

Cantinho do Senhor

Escola Mun. Senhor dos

dos Aflitos

Aflitos

Val da Boa

Escola Mun. Capitão

Esperança e Custódia

Marcolino

Boqueirão do Justino

Escola Mun. Boa Sorte

Out.

P1, P2, O1 e O2

Escola Mun. Santa Lúcia

Out.

P1, P2, O1 e O2

Escola Mun. Rui Barbosa

Nov.

P1, P2, O1 e O2

Cachoeira do Acaba

16

Esc. M. Domingos Mármore

Meses

Vida
Placas

17

A implantação de projetos

e campanhas

educativas

deve-se

iniciar

primeiramente nas escolas com exposição de folhetos voltados à preservação, podendo
ser expandidas com a implantação de compostagem, plantação de mudas e
desenvolvimento de oficinas em horários vagos ou intervalos. Essas atividades deverão
ser realizadas de forma diferenciada, em razão das diferentes estruturas das escolas
municipais.
Para educação ambiental deverá se buscar trabalhar campanhas educativas em
mídias, com uso de rádio, TV e das redes sociais para divulgação de informes
educativos, voltados para a conscientização popular sobre a importância de participação
e adesão aos projetos desenvolvidos.
Uma ação importante que deverá ser desenvolvida junto à sociedade é
montagem de peças teatrais e encenações, compostas por atores da própria equipe ou
contratados a serem realizadas em locais estratégicos como: paradas de coletivo, praças
e dentro de ônibus, fomentando a educação ambiental e ocasionando questionamento
entre as pessoas.
Percebe-se que as ações voltadas às politicas de educação ambiente são bastante
dinâmicas na sociedade, cabendo à equipe constituída trabalhar com situações
convenientes aos locais ou públicos atendidos.

AÇÕES INICIADAS
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Um projeto piloto de educação ambiental voltado à conscientização das pessoas
em relação à colocação de seus resíduos em local adequado para coleta iniciou-se com a
colocação de contêineres, abrangendo alguns bairros da cidade com previsão de
expansão para outros bairros e zona rural do município. Essa mudança no sistema de
coleta procura minimizar problemas relatados pelos próprios moradores nas consultas
públicas e agilizar a coleta de lixo.
É necessário informar aos cidadãos sobre o uso correto do novo equipamento
implantado através da mídia (rádio e TV). A Figura 31 mostra um equipamento
(contêiner) nas vias da cidade.

Figura 31 – Contêiner para recolhimento de resíduos
AÇÕES FUTURAS
Para o desenvolvimento das atividades de educação ambiental junto à
comunidade busca-se a realização de palestras, oficinas, campanhas educativas, e o
apoio da mídia, como importante fator de informação da população. Primeiramente, nas
palestras, serão abordados conceitos básicos que dão suporte ao entendimento da gestão
de resíduos sólidos no município, assim como o enfoque em quesitos direcionados à
logística reversa, devido a sua importância perante um bom desenvolvimento das ações
a serem implementadas. No segundo momento a prática será abordada por meio de
oficinas educativas de diferentes tipos, que atendam a realidade local, facilitando a
sensibilização da população em relação ao meio ambiente.
Como um meio de informação na comunidade, serão utilizadas campanhas em
rádio e televisão, o que facilitará a disseminação perante toda população, inclusive em
âmbito rural. Dessa forma, as campanhas educativas irão ocorrer em parceria com
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empresas privadas/públicas, para viabilidade de materiais a serem utilizados. Em
parceria com escolas, associações e demais órgãos busca-se a implantação de atividades
de compostagem e reciclagem para redução da geração de resíduos.
Para envolver uma quantidade significativa de pessoas e ter maior abrangência,
busca-se trabalhar em parceria com a Secretária de Saúde, junto com as campanhas de
saúde móvel, que são desenvolvidas nas comunidades e dessa maneira, embarcar dois
eventos juntos, saúde e meio ambiente. Além disso, é importante manter contato direto
com a população, com atividades porta a porta nos bairros da cidade, para sensibilizar
quanto à necessidade das mudanças de hábitos na gestão de resíduos sólidos.

2. Projeto de Coleta Seletiva
INTRODUÇÃO
A Lei Federal n°. 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), regulamentada pelo Decreto nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010,
juntamente com a Lei Estadual nº. 12.932/2014, que define as diretrizes para a Politica
Estadual de Resíduos Sólidos, integrando a Política Estadual de Meio Ambiente e de
Proteção à Biodiversidade, instituída pela Lei nº 10.431/06 e a Política Estadual de
Saneamento Básico, instituída pela Lei nº 11.172/08, definem a coleta seletiva e a
logística reversa de resíduos sólidos como instrumento nas gestões associadas de
resíduos sólidos. O Código Municipal do Meio Ambiente Lei nº. 921/10 inclui a coleta
seletiva como um das técnicas que devem ser implantadas para promover a redução do
volume total de resíduos gerados no município de Barreiras.
Em atendimento a essas diretrizes legais, a Prefeitura Municipal de Barreiras
elaborou o Projeto Piloto de Coleta Seletiva de Barreiras, para servir como instrumento
principal da execução de uma política pública de resíduos sólidos, tendo como objetivo
estratégico a implementação da coleta seletiva e logística reversa na cidade, a fim de
aumentar a quantidade de resíduos tratados adequadamente. É, portanto, um elemento
fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável do município.
A coleta seletiva tem sido bastante difundida nos últimos anos no Brasil por se
apresentar como parte integrante do gerenciamento de resíduos sólidos, modelo de
gestão integrada prevista no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o qual tem a
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finalidade primordial da não geração de resíduos, além da redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos sólidos (RS), premissas do chamado 3R’s do desenvolvimento
sustentável. Com a elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS), incluindo programas de coleta seletiva, é possível articular o
reaproveitamento de materiais em vários setores produtivos do município e diminuir
impactos que os resíduos sólidos provocam no ambiente e na saúde dos cidadãos.
Como parte fundamental do gerenciamento de resíduos sólidos, a coleta seletiva
visa aproveitar os resíduos com algum valor econômico agregado, reduzir a quantidade
de resíduos dispostos em aterros e aumentar indiretamente a vida útil dos mesmos,
diminuindo o impacto sobre o meio ambiente. Integrar a educação ambiental e a coleta
seletiva por meio da gestão de resíduos sólidos, bem como viabilizar a participação de
cooperativas e associações de catadores, é fundamental para reduzir drasticamente o
volume de lixo produzido e descartado nas ruas, terrenos, corpos hídricos, aterros e
lixões do município.
Os programas de coleta seletiva têm como característica principal a participação
da sociedade, separando os materiais na fonte geradora para descartá-los,
concomitantemente à programação de horários e itinerários de coleta no perímetro
urbano, e/ou por meio de implantação de pontos de entrega voluntária (PEV). Em
diversos municípios brasileiros, os programas de coleta seletiva desenvolvidos em
parceria com cooperativas/associações de catadores se tornaram um modelo de inclusão
social e geração de renda, corroborando as políticas públicas. Os modelos implantados
nos municípios brasileiros variam de acordo com as realidades locais, política e
orçamento do governo, caracterização dos resíduos produzidos e sua triagem, grau de
escolaridade e condição econômica dos munícipes, o mercado local para venda,
recursos tecnológicos e preparação de equipe técnica de implantação.
Com a implantação do programa de coleta seletiva municipal, há melhoria da
qualidade de vida da população e dos que vivem da coleta do lixo, pela redução e/ou
eliminação dos problemas ambientais, econômicos e sociais, e geração de trabalho e
renda para catadores de recicláveis, além da redução da quantidade de resíduos
destinados ao aterro sanitário (BESEN, 2001).

O PROGRAMA
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O programa inicialmente será implantado como um projeto piloto executado em
06 escolas municipais e na região central do município, a partir da solicitação dos
próprios moradores em consulta pública, tendo como público estabelecimentos
comerciais e domicílios voluntários, os quais receberão a coleta porta-a-porta de
resíduos mediante a realização de cadastro prévio junto ao banco de dados da prefeitura.
Para implementação das atividades, prevê a implantação inicial de:


02 (dois) pontos de entrega voluntária (PEVs) em setores distintos da
cidade que atenda os munícipes que estão localizados nos bairros
situados a margem direita e esquerda do Rio Grande;



01 (um) centro de triagem com equipamentos (mesa separadora, prensa,
carrinhos coletores e coleta porta-a-porta utilizando caminhões/carrinhos
coletores, tambores de armazenamento);



02 (dois) caminhões específicos e equipados para realizar a coleta
seletiva porta-a-porta.

O principal objetivo é instituir a coleta seletiva no município e a logística
reversa, e posteriormente ampliar o alcance da reciclagem na cidade e desenvolver
estratégias que possibilitem o desenvolvimento da sustentabilidade. A operação dos
PEVs será realizada mediante a concessão a associações de catadores existentes, sob
fiscalização do poder público, no qual se definirá a organização responsável pela coleta,
triagem e comercialização do material reciclável.
Estima-se atualmente uma coleta de resíduos recicláveis na ordem de 6
toneladas/dia, representando um índice de 5% de material que não seria destinado ao
aterro, inicialmente, com potencial de expansão do programa a partir da implantação e
continuidade do programa, podendo alcançar até 35%.
Os serviços de coleta de lixo e o programa de coleta seletiva serão gerenciados
pela prefeitura municipal, com participação da associação de catadores, entidades ou
organizações que desejarem pleitear a gestão da coleta seletiva. Os recursos para
operacionalização da gestão dos resíduos sólidos no município são orçamentários
oriundos de taxas e impostos municipais, a exemplo do IPTU ou Taxa de Lixo.

LOGÍSTICA
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O projeto prevê a distribuição de lixeiras de plástico ou sacos plásticos
descartáveis para a população que se dispuser a separar seu material passível de
reciclagem em suas residências, estabelecendo e ampliando um diálogo sobre a
importância da reciclagem entre o poder público e a sociedade.
A coleta será realizada com caminhão especial, porta a porta nos
estabelecimentos comerciais e domicílios cadastrados, e posteriormente transportará até
os galpões do PEV ou para o centro de triagem. A coleta porta a porta consiste numa
atividade semelhante à coleta regular executada pelo município, nos dias e horários
determinados e nas residências ou estabelecimentos cadastrados num banco de dados a
ser criado pelo município dos interessados em participar da coleta seletiva.
PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV)
Os pontos de entrega voluntária serão implantados em dois setores do município,
onde a população poderá fazer a entrega do material reciclável coletado em suas casas
voluntariamente, bem como serão armazenados os materiais recolhidos nas residências
e comércios cadastrados, para posterior encaminhamento até a central de triagem.
O galpão do PEV contará com ESTRUTURA física apropriada, sendo
constituído de um escritório para apoio administrativo, locais específicos e identificados
para segregação dos resíduos recebidos. Estima-se que irão trabalhar nesses PEV os
membros das associações ou cooperativas de catadores que aderirem ao projeto. A
Figura 32 apresenta um modelo de PEV a ser implantado.
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Figura 32 - Modelo da Planta Baixa do PEV a ser instalado.

CENTRAL DE TRIAGEM
A estrutura inicial contará com a construção de um galpão, no qual haverá
escritório, vestiários com banheiros, refeitório, sala de reunião, pátio com divisórias
para depósito do material segregado por composição (plástico, vidro, metal e
papel/papelão), além da disposição de equipamentos como as mesas seletoras, prensas,
balanças, empilhadeira, bambonas e/ou big bags para depositar o material segregado a
ser prensado, recipientes para rejeitos, carrinhos para o transporte de carga no centro de
triagem e para a coleta porta a porta. A central de triagem será implantada
possivelmente em anexo ao aterro sanitário do município, onde ocorrerá a separação dos
materiais recicláveis coletados.
Os recursos humanos necessários à implantação da central de triagem
compreendem: gerente, auxiliar administrativo, técnicos, motoristas, operadores de
máquina, triadores e catadores. Em anexo é apresentada a planta baixa da Central de
Triagem a ser implantado.
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Seguindo orientações do Manual para Implantação de Compostagem e Coleta
Seletiva para Consórcios Públicos (BRASIL, 2010) e estimando a coleta inicial média
de 6 t/dia, calcula-se que sejam necessários aproximadamente 1.500 m² de área no
galpão, 30 triadores, 06 pessoas para deslocar as bombonas ou big bags, 04 prensistas,
totalizando 40 pessoas somente na operacionalização da triagem.
São necessários ainda 12 catadores para a coleta porta-a-porta, 4 trabalhadores
em cada PEV totalizando 8 trabalhadores, além de 3 pessoas na administração do centro
de triagem, compreendendo 1 administrador geral, 1 secretária, 1 coordenador de
atividades de campo. Na Tabela 25 é apresentada a relação dos recursos humanos.
Tabela 25 - Recursos humanos do Centro de triagem e PEVs
Profissionais

Quantidade

Prensista

4

Triadores

30

Catadores (porta-a-porta)

12

Deslocamento de bombona

6

PEV s

8

Administrativo

3

Total

63

CUSTOS
Os custos da construção do galpão e da edificação estão representados na Tabela
26 a seguir:
Tabela 26 - Orçamento por metro quadrado dos módulos.
Módulo

QTDE (m2)

Preço Unitário R$

Preço Total R$

Administração

85,4

1.000,00

85.400,00

Vestiário

148,4

1.300,00

192.920,00

Refeitório

140,35

1.000,00

140.350,00

01 Galpão de Triagem

1069,84

595,76

637.367,9

02 PEVs

1008,00

595,76

600.526,1

Total

1947,99

4.491,52

1.656.564,00

Os preços apresentados acima foram estimados com base no Caderno de
Especificações Técnicas do Centro de Triagem e Compostagem de Curitiba (2013) e da
Tabela de custo unitário básico da construção civil da Bahia.
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A relação de materiais e o respectivo orçamento deverão ser elaborados pelo
responsável para obra, juntamente com os projetos arquitetônicos e demais projetos
complementares (elétrico, estrutural, hidrossanitário).
A relação de insumos e equipamentos utilizados nos Centro de triagem e PEV
estão na Tabela 27, abaixo:
Tabela 27 - Insumos e equipamentos dos Centros de triagem e PEVs.
Insumos

Parâmetro

Qtd.

Qtd.

Valor

Valor Total

(ano)

(mês)

Unitário R$

R$ (ano)

Material para Expediente
Big bags

1 por m³. Durabilidade de 1 ano

104

Sacos de lixo

100 sacos por fardo; 20 sacos/dia

4800

Bombonas

1 por triador com durabilidade de

(tonel)
Vassoura

20,00

2083,33

75,00

300,00

60

40,00

2400,00

24

10,00

240,00

24

15,00

360,00

400

2 anos
4 por galpão +2 em cada PEV; 1
a cada 3 meses

Pá

4 por galpão+2 em cada PEV; 1 a
cada 3 meses

Uniforme

4 por pessoa por ano

240

20

80,00

19200,00

Bota

2 pares por pessoa por ano

120

10

39,85

4782,00

Boné

2 por pessoa por ano

120

10

10,00

1200,00

Avental

2 por pessoa por ano

120

10

26,00

52,00

6 pares por pessoa por ano

360

30

7,34

2642,40

4 por prensista por ano

16

1

0,80

12,80

1 por pessoa por ano

63

5

5,00

315,00

1 por funcionário

5

170,00

850,00

6

120,00

720,00

4

290,00

1160,00

1 para cada 6 trabalhadores

6

480,00

2880,00

Geladeira

1 por refeitório

1

900,00

900,00

Fogão

1 por refeitório

1

400,00

400,00

1 por CT + 1 em cada PEV

3

780,00

2340,00

(calça+camisa)

Luva
Protetor
auricular
Crachá
Mesa

administrativo+ 1 em cada PEV
Cadeira

2 por funcionário
administrativo+2 em cada PEV

Arquivo de aço

2 por setor administrativo+ 1 em
cada PEV

Mesa refeitório

Bebedouro
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Insumos

Parâmetro

Qtd.

Qtd.

Valor

Valor Total

(ano)

(mês)

Unitário R$

R$ (ano)

Subtotal

42537,53

Veículos
Carrinhos

1 por catador

10

1047,00

10470,00

Caminhão

1 por PEV

2

150000,00

300000,00

Subtotal

310470,00

Equipamentos
Esteira

1 no CT

1

278100,00

278100,00

Balança

1 em cada PEV e 1 no CT

3

2499,00

7497,00

Empilhadeira

1 no Centro de Triagem

1

9334,00

9334,00

Carrinho

3 no CT

2

517,50

1035,00

3 no CT

3

159,90

479,70

Prensa

2 por CT

2

43000,00

86000,00

Computador

1 em cada PEV e 1 no CT

3

1500,00

4500,00

Impressora

1 em cada PEV e 1 no CT

3

273,00

819,00

Telefone

1 em cada PEV e 1 no CT

3

50,00

150,00

Plataforma para
triagem

plataforma
Carrinho de
mão

Subtotal

387914,70

Despesas fixas (ano)
Água e esgoto

R$ 15,66/ m³

80

1252,80

15033,60

Energia (kw)

RS 0,5628 por KW/h

8359,7

4704,87

56458,41

Telefonia

39,90

420,00

Mat. limpeza

50,00

600,00

Subtotal

72.512,01

Total

813.434,24

METAS E INDICADORES DA COLETA SELETIVA
O Programa utiliza os seguintes indicadores para verificar sua eficácia,
eficiência e efetividade:


Aumento do material coletado e da adesão da população;



Redução da disposição de resíduos sólidos no aterro sanitário;



Criação de cooperativa de catadores;
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Capacitação de todas as equipes envolvidas na operação tanto da coleta quanto
do processamento e gestão do processo.

DESAFIOS


Adesão da população ao programa;



Inclusão das ONGs, cooperativas e associações;



Organização dos catadores avulsos.

PROJETO COLETA SELETIVA NAS ESCOLAS
O projeto de Coleta Seletiva nas escolas prevê inicialmente atender uma
quantidade estimada de 3.639 alunos distribuídos em seis (06) escolas municipais, de
forma atender em torno de 16% dos alunos matriculados na rede municipal no ano de
2014. Prevê uma adesão em subsequência ao projeto de seis escolas a cada ano posterior
até atender todas as escolas. Abaixo segue as escolas a serem atendidas no primeiro ano.
1- Colégio Sagrado Coração de Jesus
2- Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva
3- Escola Municipal Iazinha Pamplona
4- Escola Municipal CAIC
5- Escola Municipal José da Costa Borges
6- Escola Municipal do Parque

O objetivo geral do projeto é implantar a coleta seletiva nas dependências das
escolas selecionadas, visando sensibilizar alunos, professores e funcionários para uma
adequada forma de lidar com o lixo (resíduos sólidos).
Assim, o projeto visa proporcionar uma mudança de comportamento através da
conscientização para redução do desperdício dos recursos naturais. A metodologia
proposta prevê a promoção de oficinas voltadas para o reaproveitamento de materiais e
reciclagem associados à realização de encontros, palestras e seminários sobre o tema.
Pretende-se eleger um fiscal ambiental por série para ser representante do projeto na
escola.
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Esse projeto prevê contribuir com formação intelectual dos alunos com assuntos
relacionados ao meio ambiente, em especifico resíduos sólidos, fazendo com que a
escola esteja mais limpa, prazerosa e saudável.
A área de abrangência dentro da sala de aula perpassa por entendimento das
ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, linguagens e códigos, ciências
humanas e artes. As sugestões de conteúdos a serem trabalhados pelos professores são
descritos abaixo, por disciplina:

Língua Portuguesa


Estudos de textos sobre o tema lixo, coleta seletiva, reciclagem etc.;



Confecção de murais, jornais, cartazes etc.;



Concurso de Redação com o tema em questão.

Matemática


Situação problema envolvendo função, tabelas, gráficos, cálculos, percentagem
etc.

Geografia


Países desenvolvidos e sociedade de consumo;



Desenvolvimento e Poluição Ambiental.

Ciências


Lixo e seus tipos;



Problemas causados pelo lixo;



Tratamento do Lixo;



Destinação;



Coleta seletiva.

Artes


Oficina de Reciclagem de papel, plástico e outros materiais.

METODOLOGIA
O tema será abordado de forma significativa, perpassando todas as áreas do
conhecimento. No decorrer do processo serão adotadas dinâmicas, oficinas, produção
escrita, dramatizações, palestras e encontros.
As principais atividades serão: aulas expositivas, debates para solucionar
problemas propostos, interpretação de textos, produção de murais, slogans, cartazes,
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elaboração de panfletos informativos, produção de paródias, análise e interpretação de
gráficos, pesquisa bibliográfica, exposição de materiais confeccionados pelos alunos,
projeção de vídeos, pesquisa sobre os tipos de materiais recicláveis e de preço pago por
kg pelas empresas de reciclagem, concurso de redação.

AVALIAÇÃO
Concebida como parte integrante do processo ensino-aprendizagem, a avaliação
será contínua e cumulativa, perpassando pelas áreas de abrangência. Cada professor será
o mediador do processo e estará possibilitando a ação-reflexão–ação através das
atividades desenvolvidas.
A implantação do projeto piloto de coleta seletiva contribuirá para a
disseminação da educação ambiental e da consciência ecológica da sociedade
barreirense como um todo, ajudando a reduzir impactos no meio ambiente local, bem
como promover o desenvolvimento sustentável do município. Após a execução desta
primeira fase nas regiões centrais da cidade e com a posterior implantação da coleta
seletiva de forma abrangente em toda a área urbana, espera-se que a população participe
ativamente da separação dos resíduos domiciliares e comerciais, contribuindo então
para a redução dos resíduos destinados ao aterro sanitário.

3. Projeto do Aterro Sanitário
O projeto do aterro sanitário de Barreiras deverá obedecer a Norma Brasileira
Registrada – NBR 15.849 (ABNT, 2010), sendo essa a norteadora na elaboração dos
projetos básicos e executivos para aterros sanitários no município. Para cumprimento
dessa etapa se faz necessário que os projetos cumpram os seguintes requisitos abaixo
listados:
1. Identificação do Empreendedor – Consiste na identificação do empreendedor
através dos seguintes itens:
a. Nome ou razão social;
b. Número dos registros legais, (CNPJ, Inscrição Estadual, Municipal);
c. Endereço completo;
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d. Contato (telefone, fax, e-mail);
e. Representantes legais (documentação).

2. Descrição geral do Empreendimento, com Relatório de Caracterização do
Empreendimento, nos aspectos:
a. Ambientais;
b. Econômicos;
c. Sociais.

3. Elaboração dos Estudos Preliminares
Nesse item deverá ser realizado o estudo locacional e determinada a área
selecionada. A escolha será analisada visando obter dados que confirmem as escolhas e
subsídios para a elaboração dos projetos básico e executivo, regidos pela NBR 15849,
respeitando as seguintes distâncias mínimas e estudos prévios:
a. 3.000 metros do perímetro urbano;
b. 500 metros de domicílios rurais;
c. 500 metros de corpos hídricos;
d. Declividade máxima de 15%;
e. Sondagens tipo SPT e ensaios de permeabilidade do solo, na área onde for se
implantar o empreendimento, obedecendo às restrições legais, os condicionantes
ambientais e os condicionantes tecnológicos, de acordo com as legislações
vigentes.

4. Levantamento Topográfico
O levantamento topográfico é o instrumento que permite a visualização em
planta da área selecionada para implantação do aterro. Este levantamento definirá os
limites e a localização da área. Também deverá ser medida a altimetria, com a definição
das curvas de nível a cada metro.

5. Estudos Ambientais
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Os estudos ambientais consistem numa descrição preliminar dos aspectos
ambientais da área de influência do aterro, levando em consideração o meio físico,
biótico e antrópico.
a) Meio Físico
A caracterização do meio físico consiste numa avaliação preliminar do local
onde será implantado o aterro sanitário e sua área de influência, sendo que nesta etapa
deverão ser realizadas as sondagens e os ensaios laboratoriais no solo e os seguintes
dados climáticos da região:


Temperatura;



Umidade relativa do ar;



Precipitação;



Evaporação;



Insolação;



Direção e intensidade dos ventos;



Recursos hídricos: definição da bacia hidrográfica onde o empreendimento será
localizado, na descrição do uso da água na bacia e a determinação da distância
até o curso de água mais próximo;



Pedologia: consistirá na identificação das características e distribuição dos solos
na região, com objetivo de avaliar a ocorrência de tipos de solos mais
apropriados como material de empréstimo e reaterro;



Geologia e geotécnica: consistirá do levantamento da formação geológica, da
espessura do solo, permeabilidade, capacidade de carga, condições de
estabilidade

do

maciço,

processos

de

dinâmica

superficial

(erosão,

escorregamento, etc...) e disponibilidade de material de empréstimo, os quais
deverão estar consistentemente explicitados;


Hidrogeologia: consistirá da determinação de parâmetros que se relacionam com
o comportamento da água subterrânea na área locacional do empreendimento,
tais como:
o Profundidade do lençol freático;
o Padrão de fluxo subterrâneo;
o Qualidade das águas subterrâneas;
o Riscos da contaminação.
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b) Meio Biótico
A caracterização do meio biótico consistirá do levantamento da fauna e flora
(biota) na área de locação do empreendimento.


Fauna: consistirá na identificação das espécies existentes na área do aterro e nas
proximidades, às quais deverão ser explicitadas em denominações: nome
científico e nome vulgar;



Flora: consistirá na identificação das espécies existentes na área do aterro e nas
proximidades e efeitos da sua supressão se for o caso, às quais deverão ser
explicitadas em denominações: nome científico e nome vulgar.

c) Meio Antrópico
A caracterização do meio antrópico consistirá do levantamento de aspectos
sociais e demográficos da população que será atendida pelo aterro, avaliando aspectos
como:


Crescimento demográfico;



Educação;



Saúde;



Renda;



Saneamento.
O projeto do aterro sanitário deverá ser apresentado à comunidade local e da

área de influência de instalação do mesmo, através de audiência pública ou mecanismo
semelhante para conhecimento das ações e etapas que serão desenvolvidas durante a
implementação do projeto.

6. Caracterização dos Resíduos Sólidos
O projeto do aterro sanitário deverá conter toda caracterização dos resíduos que
serão dispostos na área do empreendimento, especificando a metodologia utilizada e os
resultados obtidos para:


Produção diária, mensal e anual;



Composição gravimétrica dos resíduos sólidos.
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7. Concepção do Projeto
Neste item deverá ser descrita a concepção básica a ser adotada no projeto do
aterro sanitário, considerando aspectos como:


Concepção de vias e acessos;



Estimativa da movimentação de terra;



Fluxo e controle de movimentação de veículos;



Procedimentos de implantação, operação e monitoramento do empreendimento.

8. Indicação da Infraestrutura
Neste item deverá ser indicada a infraestrutura necessária para a implantação do
aterro, considerando as medidas mitigadoras dos impactos ambientais identificados. A
fase de elaboração do Projeto Básico consistirá na fase em que devem ser apresentados
os estudos preliminares conforme os elementos descritos e dimensionados abaixo:

a) Dimensionamento da Estrutura de Apoio
Neste item deverão ser dimensionadas as estruturas de apoio do aterro, a saber:


Cerca perimetral: estrutura que visa evitar o acesso de pessoas e animais na área
do aterro;



Cinturão verde: barreira vegetal que visa limitar a visualização do interior do
aterro e melhorar o seu aspecto estético;



Guarita: estrutura que visa o controle do acesso ao aterro;



Balança rodoviária: equipamento para pesagem dos caminhões de coleta visando
controlar a quantidade de resíduos aterrados;



Administração: estrutura para abrigar o setor administrativo do aterro;



Outros – especificar.

b) Dimensionamento da Estrutura do Aterro Sanitário
O projeto deverá prever o dimensionamento dos elementos que compõem o
aterro sanitário, de acordo com NBR 8.419/92 (ABNT, 1992) e a NBR - 13.896/97
(ABNT, 1997).


Movimento de terra – consistirá do dimensionamento do movimento de terra
para implantação do aterro, tendo como meta obter um balanço de terra positivo,
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que possibilite a obtenção de terra para a impermeabilização das células e
cobertura do lixo no próprio sítio;


Sistema viário – o dimensionamento das vias de acesso interno deverá
considerar os seguintes critérios:


Largura das vias: que permita o tráfego de dois veículos ao mesmo
tempo;



Declividade: que permita o acesso dos veículos durante todo o ano
independente das condições climáticas, no caso de acessos não
pavimentados (devem-se evitar declividades acima de 15%);



Formação das células de aterramento – as células de aterramento serão as
unidades onde o lixo será disposto (evitando a existência de lixo com idades
diferentes na mesma célula), devendo ser dimensionadas para períodos de
utilização inferiores a 02 (dois) anos (as células de aterramento devem ser
delimitadas pelo sistema viário);



Sistema de drenagem de águas pluviais – o sistema de drenagem de águas
pluviais tem como objetivo a proteção dos taludes, da cobertura final, do sistema
viário e a redução na geração de chorume (o dimensionamento do sistema de
drenagem de águas pluviais deverá utilizar método adequado para a
determinação das vazões do projeto das canaletas e tubulações);



Sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados – o dimensionamento
do sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados segue as seguintes
etapas:


Determinação da vazão de chorume utilizando o método do balanço das
águas;



Dimensionamento dos drenos internos e anelares das células, dos poços
de captação e tubulações que escoam o chorume até o tratamento;



Dimensionamento da estação de tratamento de líquidos, considerando a
vazão e as características do chorume, com objetivo de adequar o
efluente tratado aos parâmetros da legislação;



Sistema de drenagem de gases – o sistema de drenagem de gases deverá
ser dimensionado em função do volume de gases produzido no processo
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de degradação anaeróbia do lixo. Este sistema deverá ser composto de
drenos verticais e horizontais interligados, que tem por objetivo
direcionar o fluxo dos gases para queimadores instalados no topo das
células ou aproveitamento do biogás.

c) Planejamento da ocupação do Aterro Sanitário
Neste item deverá ser efetuado um plano de ocupação do aterro, definindo as
etapas de implantação das células, do sistema viário, sistemas de drenagem de águas
pluviais, chorume e gases.
A concepção do aterro em células possibilita a implantação em etapas,
proporcionando a elaboração de um cronograma físico e financeiro compatível com a
capacidade do município. O planejamento da ocupação das células também é definido
neste item, dimensionando a largura da frente de serviço e do pátio de descarga do lixo.

d) Dimensionamento da vida útil do Aterro Sanitário
O dimensionamento da vida útil do aterro é obtido através da estimativa da
produção de lixo no município a cada ano e do cálculo do volume útil de cada célula,
considerando uma vida útil mínima de 20 anos, viabilizando assim o investimento na
implantação do aterro sanitário.

e) Elaboração do Projeto Executivo
O projeto executivo consistirá do detalhamento do projeto básico, com objetivo
de possibilitar a implantação do aterro, sendo os desenhos propostos apresentados
contemplando:


Concepção geral;



Indicação das áreas de deposição dos resíduos sólidos e de empréstimo
de material de cobertura (georreferenciadas);



Sistema de drenagem superficial;



Sistema de drenagem e remoção do percolado;



Sistema de drenagem de gases;



Sistema de tratamento do percolado;



Representação do aterro concluído;
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Cortes;



Detalhes importantes.

Memorial Descritivo – o memorial descritivo consiste num documento aonde
são descritos os elementos que compõem o projeto e as atividades que deverão
ser executadas para a implantação do projeto, contendo as seguintes
informações:
 Informações cadastrais;
 Classe dos resíduos a serem dispostos no aterro sanitário simplificado;
 Estudo de seleção da área;
 Localização e caracterização topográfica;
 Caracterização geotécnica;
 Caracterização climatológica;
 Uso da água e solo;
 Concepção e justificativa do projeto;
 Descrição e especificações dos elementos de projeto;
 Operação do aterro sanitário simplificado;
 Uso futuro da área do aterro sanitário simplificado.



Memorial de Cálculo – neste documento são apresentados os parâmetros
adotados e os procedimentos de cálculo utilizados no dimensionamento das
estruturas e sistemas que compõem o aterro, devendo ser apresentados os
seguintes estudos:





Cálculo de todos os elementos de projeto;



Dados e parâmetros de projeto;



Critérios, fórmulas e hipóteses de cálculo;



Justificativas.

Especificações Técnicas – neste item são apresentadas as especificações
técnicas dos materiais de construção que serão utilizados na operação do aterro.



Orçamento – neste item é apresentada a orçamentação dos elementos que
compõem o projeto, a composição do custo de operação do aterro e um
cronograma físico-financeiro para a implantação da obra.
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Plano de Operação – o plano de operação consiste na apresentação dos
procedimentos que deverão ser adotados durante a operação do aterro sanitário.
No plano de operação devem constar as medidas mitigadoras previstas no
Estudo de Impacto Ambiental – EIA, que deverá ser elaborado obrigatoriamente,
e os procedimentos de manutenção das estruturas do aterro.
O Projeto Executivo deverá incluir a elaboração de plantas da área de cada

aterro, mostrando a construção inicial e gradual das células de disposição de resíduos
sólidos e as plantas da terraplanagem final para o encerramento. Também deverão ser
apresentados cortes da área mostrando esses vários estágios da vida do aterro. As
plantas e os cortes serão elaborados para diversas finalidades, tais como:


Auxiliar a equipe de projeto a elaborar a solução ótima para a construção,
operação e encerramento das instalações de disposição de resíduos sólidos na
área de cada aterro;



Revisar o método recomendado para as obras na área, através de uma comissão
técnica de acompanhamento;



Instruir o pessoal administrativo e operacional sobre a sequência da operação de
cada aterro.
Essas plantas e cortes mostrarão as condições da área antes do início das obras,

as etapas das obras, mostrando a sequência de construção e encerramento das células de
resíduos sólidos e os gradientes finais por ocasião do término e encerramento da área.

f) Manual de Operação do Aterro Sanitário
O Manual de Operação deverá incluir os requisitos de inspeção e procedimentos
de disposição de resíduos de cada célula, forma, quantidade, recobrimento, compactação
e os reparos necessários e utilizados para manter a integridade da cobertura final do
aterro, a exemplo de conserto de áreas atingidas pela erosão, restabelecimento da
vegetação, manutenção do sistema de drenagem, sistema de gases, lagoas de tratamento
de lixiviado entre outros.
Esse manual deverá incluir as especificações técnicas dos vários tipos de
materiais necessários para o recobrimento e encerramento do aterro, incluindo os
materiais para a cobertura final, sistema de controle da água de superfície, emissão de
gases entre outros.
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g) Plano de Monitoramento
O plano de monitoramento consiste na descrição das estruturas e procedimentos
que serão adotados no monitoramento do aterro. O objetivo é estabelecer as diretrizes
gerais e uma sistemática para o desenvolvimento do monitoramento. O monitoramento
do aterro deverá ser dividido da seguinte forma:
 Monitoramento de recursos naturais – que visa o acompanhamento das
condições naturais da área, servindo para avaliar a eficiência das medidas
mitigadoras;
 Monitoramento do processo de operação – consistirá na avaliação constante dos
padrões de eficiência do tratamento dos resíduos;
 Plano de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas que se encontram
na área de influência do aterro sanitário simplificado;
 Poços de monitoramento da água subterrânea, sendo no mínimo 04 (quatro), 01
(um) à montante e 03 (três) à jusante no sentido do fluxo de escoamento
preferencial do lençol freático. Os referidos poços devem ser construídos de
acordo com as normas brasileiras pertinentes;
 Plano de manutenção dos sistemas de drenagem, impermeabilização e
tratamento do percolado (quando houver);
 Plano de acompanhamento do meio biótico;
 Estudo da estabilidade da massa de lixo (quando houver previsão da
verticalização).

h) Plano de Emergência Ambiental
Em caso de acidentes devem ser tomadas, coordenadamente, medidas que
minimizem ou restrinjam os possíveis efeitos danosos decorrentes. Tal sequência de
procedimentos deve estar discriminada no chamado Plano de Emergência Ambiental PEA, que deverá conter:
 Levantamento de riscos ambientais passíveis em função da instalação e operação
do empreendimento, associados a medidas mitigadoras e de contenção dos
mesmos;
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 Informações de possíveis acidentes e das ações a serem tomadas com
funcionários, prestadores de serviços ou visitantes;
 Indicação das pessoas que devem atuar como coordenadores das ações de
emergência, indicando seus telefones e endereços, assim como das instituições
que atuam em caso de emergência. Esta lista deve estar sempre atualizada e em
local de fácil visualização;
 Lista de todos os equipamentos de segurança necessários.
i) Plano de Encerramento do Aterro Sanitário
A elaboração dos projetos executivos dos aterros deverá incluir o Projeto do
Sistema de Encerramento do Aterro e a elaboração dos desenhos, especificações
técnicas e instruções contidas em um Manual de Operação, necessários para o
encerramento da área. Uma vez que a área será operada durante um razoável período de
tempo, será elaborado um sistema de encerramento por etapas, semelhante ao programa
em etapas para a construção das células de disposição de resíduos sólidos.
j) Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
Para a recuperação e visando sanar problemas futuros na área atualmente em uso
ou o aproveitamento da mesma ou encerramento do lixão, torna-se necessário a
elaboração e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. A
apresentação do PRAD deve ser ao mesmo tempo da apresentação do projeto do aterro
sanitário, devendo ser composto dos seguintes documentos:
 Concepção geral;
 Plano de confinamento dos resíduos sólidos;
 Sistema de drenagem superficial e das bacias de contenção;
 Indicação da área de empréstimo de solo;
 Plano de revegetação;
 Plantas, cortes e detalhes importantes;
 Restrições para o uso futuro da área;
 Cronograma de execução de obras e de monitoramento.
Todas as atividades, planos, estudos e projetos apresentados deverão estar
devidamente registrados sobre Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de
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profissional devidamente habilitado, conforme as especificações legais e atribuições de
cada profissional.
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