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S U P L E M E N T O 

DECRETO n. 11.797, DE 9 DE ABRIL DE 2012.

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE.

NELSON TRAD FILHO, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso da suas atribuições e, 
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal n. 11.445/07, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico e determina ao titular dos serviços a 
formulação de política pública de saneamento básico; 
CONSIDERANDO que o art. 19, da Lei Federal n. 11.445/07 prevê que o Plano de 
Saneamento Básico poderá ser específico para cada serviço; 
CONSIDERANDO que, conforme disposto no art. 11, inciso I, da Lei Federal n. 11.445/07, 
a existência de plano de saneamento básico é condição de validade dos contratos que 
tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico; 
CONSIDERANDO que, conforme dispõe o art. 3º, inciso IV, da Lei Federal n. 11.445/07, a 
garantia de informações à sociedade e a participação nos processos de formulação da 
política dos serviços de saneamento;
CONSIDERANDO que, conforme dispõe o art. 7º, inciso I, da Lei Municipal n. 4.952/11, 
são instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos, o Plano de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos; 

CONSIDERANDO que, a minuta do Plano Municipal de Saneamento Básico - Gestão 
integrada de Resíduos Sólidos do Município de Campo Grande-MS, ficou em consulta 
pública conforme Edital 02/2012, publicado no Diário Oficial de Campo Grande-MS n. 
3.481, de 16 de março de 2012, 

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aprovado e instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico - Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Campo Grande, anexo único deste 
Decreto, que, a partir do diagnóstico da atual situação dos serviços públicos de Limpeza 
Pública e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, estabelece as diretrizes, os objetivos, as 
metas e as ações a serem adotadas pelo Município para a melhoria da eficiência na 
prestação dos serviços e para a sua universalização. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE ABRIL DE 2012. 

NELSON TRAD FILHO
Prefeito Municipal 

CAMPO GRANDE/MS 
2012
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GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB no que concerne à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Campo 

Grande – MS, elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano –SEMADUR. O PMSB contempla o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações dos setores de saneamento básico, que, por definição, 

engloba abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos e; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

O Plano de Saneamento Básico do município de Campo Grande – 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS visa estabelecer um planejamento 

das ações de saneamento no município, atendendo aos princípios da Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei n° 11.445/07), como também da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/10) com vistas à melhoria da 

salubridade ambiental, à proteção dos recursos hídricos e à promoção  da saúde 

pública. 
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1. INTRODUÇÃO 

A carência de saneamento básico, especialmente da disposição final 

adequada dos resíduos sólidos, identificada por meio da alteração da qualidade 

da água, do odor e, principalmente pela degradação paisagística, repercute 

diretamente em toda a sociedade de um município. Sendo assim, cabe ao poder 

público o exercício do planejamento municipal considerando a questão dos 

resíduos sólidos como um instrumento do desenvolvimento político e de 

sustentabilidade econômica e ambiental. 

A questão dos resíduos sólidos vem ganhando cada vez mais espaço em 

âmbito local, nacional e internacional. A carência de saneamento básico, 

especialmente da disposição final adequada dos resíduos sólidos, identificada por 

meio da alteração da qualidade da água, do odor e, principalmente pela 

degradação paisagística, repercute diretamente em toda a sociedade de um 

município. A qualidade de vida de da população está diretamente relacionada 

com a existência de um bom sistema de limpeza urbana.  

A Constituição Federal preconiza que serviços públicos, como a limpeza 

urbana, são de responsabilidade do poder público municipal. Contudo, as 

condições e circunstâncias para que tal serviço possa ser executado da melhor 

forma dependem também do comprometimento das esferas Estadual e Federal. 

Neste sentido, verifica-se que a solução dos problemas relacionados à 

limpeza urbana e gestão de resíduos exige esforços conjuntos dos cidadãos e da 

municipalidade, cabendo à Prefeitura, a parcela fundamental, já que dispõe de 

meios para educar a população, difundir e intensificar práticas sanitárias e impor ao 

público, obrigações que facilitem o trabalho oficial e ajudem a manter limpa a 

cidade. Através do fomento de novas políticas para a reciclagem e toda sua 

cadeia produtiva, com a valorização e regularização dos catadores de lixo, através 

do cooperativismo e da conscientização da população, dispondo de locais de 

entrega voluntária para resíduos recicláveis. 

A Lei Nacional de Saneamento Básico, nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 

determina a elaboração de um plano de saneamento como condição prévia à 

prestação dos serviços de saneamento. De acordo com a lei esse plano poderá ser 

único, contemplando todos os setores do saneamento básico, ou os municípios 

podem optar por elaborar planos específicos a cada setor, como o plano de 
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gestão integrada de resíduos sólidos, no caso do setor de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos. O entendimento é de que esses planos têm que ser 

compatíveis com a realidade local e com a capacidade de gerenciamento dos 

responsáveis por sua implementação. 

A Lei nº 12.305, de agosto de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 

ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de 

cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à 

gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos. Ainda de acordo com tal Lei a elaboração de plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos é condição para que os Municípios possam ter acessos 

a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. 

O contexto atual recomenda que a Prefeitura Campo Grande concentre 

esforços para a implantação e manutenção de um sistema de limpeza pública 

eficiente e ambientalmente correto calcados no conceito de gestão integrada dos 

resíduos sólidos vai além da própria preocupação com a manutenção da limpeza. 

Engloba, igualmente, preocupações de ordem social, sanitária, financeira e 

ambiental. 

O objetivo geral do PMSB – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é de 

estabelecer um planejamento das ações de gerenciamento de coleta, tratamento 

e destinação dos resíduos sólidos de forma que atenda aos princípios da política 

nacional e que seja construído por meio de uma gestão participativa, envolvendo a 

sociedade de maneira organizada no seu processo de elaboração. Este Plano, 

portanto, tem como objetivos a melhoria da salubridade ambiental, a proteção dos 

recursos hídricos, a universalização dos serviços, o desenvolvimento progressivo e a 

promoção da saúde. 

O PMSB – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos envolve as seguintes 

etapas:  

 Diagnóstico da situação do gerenciamento de resíduos sólidos no 

município e seus impactos na qualidade de vida da população;  

 Definição de objetivos, metas e alternativas para universalização e 

desenvolvimento dos serviços;  
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 Estabelecimento de programas, projetos e ações necessárias para 

atingir os objetivos e as metas;  

 Planejamento de ações para emergências e contingências;  

 Desenvolvimento de mecanismos e procedimentos para a 

avaliação sistemática das ações programadas e 

institucionalização do plano municipal de saneamento básico 

entre outros. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. ASPECTOS LEGAIS 

Na regulação de qualquer atividade e/ou procedimento do 

comportamento do ser humano, o aparato legal tem papel prioritário e decisivo no 

atendimento das condições pré-estabelecidas. 

Na área de meio ambiente a presença da lei é ainda mais marcante e 

necessária, uma vez que entram em jogo os interesses econômicos das pessoas e 

empresas em detrimento da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.  

Na área de limpeza pública e principalmente no que se refere ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos, a legislação serve como principal instrumento 

de ordenação, planejamento, controle e fiscalização das atividades do setor. 

Os aspectos legais relativos aos resíduos sólidos têm sido disciplinados 

pela União, que legisla sobre normas de âmbito geral, pelos Estados, que legislam 

de forma complementar à União e, pelos Municípios de forma detalhada, através 

de suas posturas municipais, quando se tratam de assuntos ligados aos resíduos 

sólidos domiciliares e aos serviços de limpeza pública. 

Para orientar a correta destinação dos diversos resíduos gerados no 

Município de Campo Grande, elaborou-se o PMSB – Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos - PMGIRS de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 

de 2 de agosto de 2010 e as principais normas técnicas. 

A definição das responsabilidades, dos padrões, dos custos, do sistema 

de financiamento dos mecanismos de operação, controle e fiscalização agrupados 

em uma lei específica de limpeza pública, torna-se imprescindível para o 

gerenciamento adequado e auto-sustentável dos resíduos sólidos no município.  

Outra atividade que deverá compor a lei no setor de limpeza pública é a 

cobrança pelos serviços prestados pelo município, fomentando um sistema 

eficiente e adequado de gerenciamento dos resíduos. 

Nos quadros apresentados a seguir (Quadro 1) é possível identificar as 

principais leis, decretos, portarias, resoluções e normas, que condicionam e regem 

as atividades lesivas ao meio ambiente, com vistas a ordenar e punir aqueles que 

de alguma forma promovam degradação e impactos ao meio ambiente, no que 

interessa a este estudo. 
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Quadro 1- Legislação aplicada aos resíduos sólidos e assuntos correlatos. 
ÂMBITO LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO LEGAL 

FE
D

ER
A

L

Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 
1986, com alterações dada pela Resolução nº 
011/1986, de 18 de março de 1986 

Estabelecem as exigências para a apresentação de estudos de impacto 
ambiental, determinada como pressupostos para o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, a elaboração de EIA/RIMA. 

Resolução CONAMA nº 009, de 03 de dezembro 
de 1987 Estabelece as exigências para Audiência Pública 

Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro 
de 1997 

Dispõe sobre a revisão de procedimentos e critérios utilizados no Licenciamento 
Ambiental de forma a efetivar a utilização do Sistema de licenciamento como 
instrumento de gestão ambiental instituído pela Política Nacional do Meio 
Ambiente. 

Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 
1999 revogada  pela  Resolução Conama nº 
401/2008 

Disciplina o descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e 
baterias usadas, no que tange a coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou 
disposição final. 

Resolução CONAMA nº 263, de 12 de novembro 
de 1999 Modifica o artigo 6º da Resolução do CONAMA n. 257, de 30 de junho de 1999. 

Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 
1999 

Determina que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam 
obrigadas a coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos 
pneus inservíveis existentes no território nacional. 

Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro 
de 2002 "Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais" 

Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004 da 
Agencia Nacional de Transportes Terrestres – 
ANTT 

“Aprova instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de 
produtos perigosos.” 

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 
2005 

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

Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 "Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998; e dá outras providências." 

Lei Federal nº 3924, de 26 de junho de 1961 Dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-Históricos. 

.
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(Continuação) - Legislação aplicada aos resíduos sólidos e assuntos correlatos. 
ÂMBITO LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO LEGAL 

FE
DE

RA
L

Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada 
pela Lei Federal nº 7.803, de 18 de julho de 1989 

Institui o Código Florestal 

Lei Federal nº 7.803, de 15 de julho de 1989 
Altera a redação da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e revoga as 
Leis nº 6.535, de 15 de julho de 1978 e 7.511, de 7 de julho de 1986. 

Lei Federal nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998 
Dispões sobre as Sanções Penais e Administrativas Derivadas de 
Condutas e Atividades lesivas ao Meio Ambiente. 

Lei Federal nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967 Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente 

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

Lei Federal nº 9795 de 27 de abril de 1999 
Dispõe sobre a educação ambiental, institui Política Nacional de 
Educação Ambiental. 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional 

Portaria SPHAN, 1 de dezembro de 1988 

Estabelece procedimentos à comunicação prévia, às permissões e às 
autorizações para pesquisa e escavações arqueológicas em sítios 
arqueológicos e pré-históricos previstos na Lei n. 3924, de 26 de julho de 
1961. 

Medida Provisória do Código Florestal nº 2.166/1967, de 
24 de agosto de 2001 

Altera os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no 4.771, de 15 
de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, bem como altera o 
art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e dá outras 
providências. 

Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente. 

Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934. Institui o Código de Águas 
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 (Continuação) - Legislação aplicada aos resíduos sólidos e assuntos correlatos. 
ÂMBITO LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO LEGAL

FE
DE

RA
L

Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 
8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989. 

Portaria Federal MS nº 518, de 25 de março de 2004 
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 
controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano 
e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências." 

Portaria Federal MS nº 518, de 25 de março de 2004 
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 
controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano 
e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 

Decreto nº 50.877, de 29 de junho de 1961 Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas águas 
interiores ou litorâneas do país e dá outras providências; 

Decreto Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975 Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada 
por atividades industriais; 

Decreto Lei nº 76.389, de 03 de outubro de 1975 

Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição que 

trata o Decreto Lei 1.413 e dá outras providências (alterada pelo 

Decreto n.º 85.206, de 25/09/80) 

Portaria do Ministério do Interior nº 53, de 01/03/79 Dispõe sobre os problemas oriundos da disposição dos resíduos sólidos 

Resolução CONAMA nº 3, de 03/06/90 Dispõe sobre padrões de qualidade do ar; 

Portaria Normativa do IBAMA n.º 1.197, de 16/07/90 Dispõe sobre a importação de resíduos, sucatas, desperdícios e cinzas 
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ÂMBITO LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO LEGAL 

FE
D

ER
A

L

Resolução CONAMA nº 2, de 22/08/91 

Estabelece que as cargas deterioradas, contaminadas, fora de 

especificação ou abandonadas são tratadas como fonte especial de 

risco ao meio ambiente; 

Resolução CONAMA nº 6, de 19/09/91 

Desobriga a incineração ou qualquer outro tratamento de queima de 

resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de saúde, portos e 

aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos 

internacionais; 

Resolução CONAMA nº 5, de 05/08/93 

Dispõe sobre normas mínimas para tratamento de resíduos sólidos 

oriundos de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários 

Resolução CONAMA nº 37, de 30/12/94 
Dispõe sobre as definições e classificações sobre os tipos de resíduos 

sólidos e dá diretrizes para circulação de resíduos perigosos no Brasil; 

Lei nº 9.055, de 01/06/95 

Disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e 

transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, 

bem como das fibrasnaturais e artificiais, de qualquer origem, 

utilizada para o mesmo fim 

Portaria IBAMA nº 45, de 29/06/95 

Constitui a Rede Brasileira de manejo Ambiental de resíduos – 

REBRAMAR, integrada à Rede Pan Americana de Manejo Ambiental 

de resíduos REPAMAR, coordenada a nível de América Latina e 

Caribe pelo Centro Pan Americano de Engenharia sanitária e 

Ciências Ambientais ‐ CEPIS 
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(Continuação) - Legislação aplicada aos resíduos sólidos e assuntos correlatos. 

ÂMBITO LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO LEGAL 
FE

D
ER

A
L

Resolução CONAMA nº 4, de 09/10/95 
Proíbe a instalação de atividades que se constituam em “foco de 

atração de pássaros” em Área de Segurança Aeroportuária; 

Resolução CONAMA nº 23, de 12/12/96 Dispõe sobre o movimento transfronteiriço de resíduos 

Portaria IBAMA nº 113, de 25/09/97 

Obriga ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais, às pessoas físicas 

ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras 

e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de 

produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como 

de minerais, produtos e sub produtos da fauna, flora e pesca 

Decreto nº 2.350, de 15/10/97 

Regulamenta a Lei n.º 9.055, de 1º de junho de 1995 que disciplina a 

extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do 

asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das 

fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizada para o mesmo 

fim; 

Lei nº 9.605, de 28/01/98 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras 

providências (conhecida como lei de crimes ambientais); 

Portaria MME‐MMA nº 1, de 29/07/99 

Declara responsáveis pelo recolhimento de óleo lubrificante usado ou 

contaminado, o produtor, o importador, o revendedor e o consumidor 

final de óleo lubrificante acabado; 
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Decreto nº 3.179, de 21/09/99 

Especifica as sanções administrativas aplicáveis às condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, dispostas, dentre outras normas, 

na Lei 9.065, de 28/01/98; 

Resolução CONAMA nº 283, de 12/07/01 

Aprimora, atualiza e complementa os procedimentos contidos na 

Resolução CONAMA 05/93. Esta resolução estabelece que os 

medicamentos impróprios para o consumo, ou com prazo de validade 

vencidos, serão devolvidos aos fabricantes e define o prazo de 12 

meses para que os mesmos introduzam os procedimentos para 

operacionalizar o sistema de devolução; 

Lei nº 11.445, de 05/01/07 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Instrução Normativa nº23,do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, de 31 de agosto de 2005 

Aprova as Definições e Normas sobre as Especificações e as 

Garantias, as Tolerâncias, o Registro, a Embalagem e a Rotulagem dos 

Fertilizantes Orgânicos Simples, Mistos, Compostos, Organominerais e 

Biofertilizantes destinados à Agricultura 

 Resolução CONAMA nº275/01, de 25 de abril de 2001 Estabelece o código de cores para diferentes tipos de resíduos. 

Resolução CONAMA nº 307/02, de 05 de julho de 2002 
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos paraa gestão dos 

resíduos da construção civil 

Resolução nº. 314/02, de29 de outubro de 2.002. Dispõe sobre o registro de produtos destinados à remediação 
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Decreto nº 3.179, de 21/09/99 
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de 

sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

Resolução CONAMA nº330/03, de 225 de Abril de 2003. Institui a Câmera Técnica de Saúde, Saneamento, Ambiental e 

Gestão de Resíduoss 

Resolução CONAMA nº 334/03, de 3 de abril de 2003 Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de 

estabelecimento destinados ao recebimento de embalagens vazias 

de agrotóxicos. 

Resolução ANVISA RDCnº 306 DE 07 dedezembro de 2004  Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde 

Resolução ANVISA RDCnº 33, de 25 de fevereirode 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. 

Portaria ANVISA nº 802de 08 de outubro de 1998. Institui o Sistema de Controle e Fiscalização em toda a cadeia dos 
produtos farmacêuticos. 

Resolução - RDC nº 342,de 13 de dezembro de2002. Institui e aprova o Termo de Referência para a elaboração dos Planos 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a serem apresentados a 
ANVISA para análise e aprovação relativos à Gestão de resíduos 
sólidos em Portos, Aeroportos e Fronteiras. 

Resolução CONAMA nº 430/11, de 13 de maio de 2011 Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 
complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

Protocolo de Kyoto, 10 de dezembro de 1997. 

Agenda 21 Brasileira Tem por objetivo definir uma estratégia de desenvolvimento 
sustentável para o País a partir de um processo de articulação e 
parceria entre o governo e a sociedade. 
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Agenda 21 Global. 
Estabelece diretrizes para a obtenção do desenvolvimento sustentável 
e para a proteção do meio ambiente. Os capítulos 19, 20, 21 e 22 
tratam especificamente de resíduos sólidos. 
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Deliberação CECA nº 003, de 20 de junho de 1997 

Dispõe sobre a preservação e utilização das águas das bacias 
hidrográficas do Estado de Mato Grosso do Sul (enquadramento e 
classificação dos corpos d água da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paraguai e do Córrego Imbirussú). 

Lei Estadual nº 2406, de 29 de janeiro de 2002 
Institui a Política estadual de Recursos Hídricos Cria o Sistema estadual 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Lei Estadual nº 2.080, de 13 de Janeiro de 2000 

“Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à 
geração, acondicionamento, armazenamento, coleta transporte, 
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado de Mato 
Grosso do Sul visando o controle da poluição, da contaminação e a 
minimização de seus impactos ambientais, e dá outras providências”. 
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Lei Municipal nº 3.042, de 02 de maio de 1994 Dispõe sobre a coleta seletiva, reciclagem e destino final do lixo. 
Lei Municipal complementar nº 5 de 22 de novembro de 
1995 

Institui o Plano Diretor de Campo Grande – MS e da outras 
Providências. 

Lei Municipal nº 3.612, de 30 de abril de 1999 
Institui o Sistema Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental –
SILAM. 

Decreto nº 7471, de 05 de junho de 1997. 
Institui o Regulamento de Limpeza Urbana do Município de Campo 
Grande. 



DIOGRANDE n. 3.497PÁGINA 24 - terça-feira, 10 de abril de 2012 

34
Plano Municipal de Saneamento Básico - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(Continuação) - Legislação aplicada aos resíduos sólidos e assuntos correlatos.

ÂMBITO LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO LEGAL

M
UN

IC
IP

A
L

Lei nº 4.888, de 31 de agosto de 2010 
Dispõe sobre campanha permanente de orientação a crianças, 
adolescentes e jovens sobre a implantação da coleta seletiva de lixos 
e resíduo sólidos. 

Lei Complementar nº 152, de 30 de dezembro de 2009. Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de coletores tipo 
caçambas metálicas basculantes (Tipo Brookes) para o 
acondicionamento de entulho comercial, industrial e domiciliar, 
proveniente de resíduos e dá outras providências. 

Lei nº 4.864, de 7 de julho de 2010. Dispõe sobre a Gestão dos resíduos da construção civil e institui o 
Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
de acordo com o previsto na resolução CONAMA n. 307/2002, no 
âmbito do município de Campo Grande-MS e dá outras providências. 

Lei Complementar 174/2011 que institui o Programa de 
Coleta e Reciclagem de Óleo de origem vegetal 

Lei nº 4.952, de 28 de Junho de 2011 Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos do Município de Campo 
Grande/MS 

Lei nº 5.008, de 24 de Novembro  2011 Autoriza o Município a conceder através de licitação pública serviços 
relacionados e a limpeza pública e o manejo de resíduos sólidos. 
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2.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS. 

2.2.1. Caracterização do Município 

O município de Campo Grande está localizado geograficamente na 

porção central do Estado de Mato Grosso do Sul. Possui uma área de 8.096 km², 

ocupando 2,26% do território do Estado. Campo Grande tem como municípios 

limítrofes: Jaraguari e Rochedo (Norte); Nova Alvorada do Sul (Sul); Ribas do Rio 

Pardo (Leste) e Sidrolândia e Terenos (Oeste)  

Fundada em 1899, Campo Grande deixou de ser um povoado para se 

tornar “Vila de Campo Grande”. Em 1918, foi elevada à categoria de cidade e teve 

seu primeiro grande momento de crescimento com a chegada da Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil, em 1914. A partir de então, foi gradativamente se consolidando 

como principal entreposto comercial da região, desempenhando uma função 

estratégica importante na distribuição e comercialização de produtos, em especial 

do gado criado em todo sul de Mato Grosso e destinado a abastecer os mercados 

da Região Sudeste, principalmente, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Um fator que muito contribuiu para a consolidação da ocupação na 

década de 30 foi a instalação de quartéis na cidade. Os grandes espaços 

apropriados pelos militares marcam significativamente a configuração espacial da 

cidade, considerando que hoje se observa a existência de grandes bloqueios, 

representadas pelas grandes áreas institucionais militares (quartéis, áreas de 

treinamentos militares, base aérea, etc.). 

As décadas de 60 e 70 ficaram marcadas como um dos períodos de mais 

significativo crescimento da cidade, quando a produção de lotes para 

comercialização atingiu índices muito elevados, especialmente no período em que 

a cidade vivia a expectativa de transformar-se na capital do Estado de Mato 

Grosso do Sul, divisão outorgada somente em 1979. 

Só na década de 60, foram aprovados pela Prefeitura Municipal 114 

novos loteamentos, em sua grande maioria, implantados em locais distantes do 

centro comercial e destinados a abrigar famílias de baixa renda. 
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Na década de 70, novos loteamentos surgiram e se implantaram numa 

área intermediária, formada pelos espaços vazios existentes entre a área central da 

cidade e os distantes loteamentos implantados na década de 60. 

O fato é que, após a sua transformação em capital do Estado, Campo 

Grande sempre manteve uma média respeitável de crescimento populacional e 

urbano, tendo seu perímetro por várias vezes alterado, apesar da existência de 

grandes vazios urbanos. Com uma área de 26.223 ha em 1969, sucessivos 

acréscimos foram incorporados ao longo do tempo, chegando, atualmente, a 

34.115 ha, acréscimo este concebido pela Lei Complementar nº 31, de 13 de 

dezembro de 1999. 

Em 1995, foi aprovada a Lei Complementar nº 5, instituindo o Plano Diretor 

de Campo Grande e definindo as diretrizes da Política Urbana e da Política de 

Desenvolvimento do Município. Assim, baseando-se num conceito de 

descentralização e desconcentração de atividades e infraestrutura, o território 

urbano foi dividido, para efeito de planejamento, em sete regiões urbanas, cada 

uma recebendo o nome de seu principal curso d’água, com exceção da região 

central que popularmente já era conhecida como Região Urbana do Centro. 

Devido ao processo de crescimento acelerado, Campo Grande 

apresenta problemas ambientais semelhantes aos das grandes cidades brasileiras. 

O PMGIRS  abrange todos os resíduos sólidos produzidos no Município de 

Campo Grande, cuja Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e 

Habitação - SEINTRHA tem a atribuição legal para seu ordenamento e 

administração. A localização de Campo Grande pode ser observada na Figura 1. 
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Figura 1 - Localização do Município de Campo Grande em relação ao Brasil e ao 
Estado de Mato Grosso do Sul.
 

As principais vias de acesso terrestre ao município de Campo Grande/MS 

são as rodovias federais, sendo estas listadas no Quadro 2 que também contempla 

suas condições de uso conforme informações do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte (DNIT) atualizada em 26 de setembro de 2011. 

Quadro 2 – Condições das rodovias federais que são rotas de acesso a cidade de 
Campo Grande/MS. 

Rodovia Condição

BR-262 (Sentido Três Lagoas/MS) Pista pavimentada, acostamento e 
sinalização em boas condições. Trechos em 
obras de conservação. 

BR-262 (Sentido Corumbá/MS) Pista pavimentada e sinalização em boas 
condições. Trechos com acostamentos 
precários. Presença de animais na pista. 

BR-163 (Sentido Cuiabá/MT) Pista pavimentada, acostamento, 
sinalização horizontal e vertical em boas 
condições. Tráfego intenso de Carretas. 
Rodovia com tráfego intenso. 

BR-163 (Sentido São Paulo/SP) Pista pavimentada em boas condições, 
sinalização boa. Trechos em obras, sem 
acostamento. 
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Rodovia Condição

BR-060 (Sentido Cuiabá) Pista pavimentada e sinalização horizontal e 
vertical em boas condições. Trechos em 
obras, com animais silvestres na pista e sem 
acostamento. 

BR-060 (Sentido Bela Vista/MS) Pista pavimentada e sinalização em boas 
condições. Trechos sem acostamento, com 
pavimento desgastado e com ocorrência de 
animais silvestres na pista. 

Fonte: Dados do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte - DNIT, 2011. 

No intuito de ilustrar as principais vias de acesso a Campo Grande 

apresenta-se a Figura 2. 

Figura 2 – Principais via de acesso rodoviário a cidade de Campo Grande /MS 
Fonte: Dados do IBGE, PMCG e da Deméter Engenharia Ltda (2010).  

2.2.1.1. Geologia

Observa-se no território do município de Campo Grande, em termos 

geológicos, três Formações: a Serra geral e Botucatu pertencentes ao Grupo São 



DIOGRANDE n. 3.497PÁGINA 29 - terça-feira, 10 de abril de 2012 

39 

Bento e a Caiuá do Grupo Bauru. Estas unidades geológicas são apresentadas na 

Figura 3. 

Figura 3 – Representação das unidades geológicas presentes no município de 
Campo Grande/MS. 
Fonte: Dados do IBGE, PMCG, e CPRM (2006). 

A Formação Caiuá possui característica de uniformidade litológica e é a 

com ocorrência predominante no município. A Formação Botucatu se apresenta 

em uma pequena faixa de terras no extremo norte do território municipal, enquanto 

que a Formação Serra Geral ocorre em uma faixa delgada ao norte do território 

entre a as outras duas Formações.  

2.2.1.2. Geomorfologia 

O município de Campo Grande situa-se na região geomorfológica 

denominada “Região dos Planaltos Arenítico-Basáltico Interiores” e por possuir um 

território com formato alongado no sentido NW-SE, estende-se por quatro unidades 

geomorfológicas, sendo elas: Patamares da Serra do Aporé, Planalto de Dourados, 
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Divisores Tabulares dos Rios Verde e Pardo e Rampas Arenosas dos Planaltos 

Interiores, e pelo Modelados de Acumulação Fluvial.  

Na Figura 4 são apresentadas as unidades geomorfológicas e Modelados 

de Acumulação Fluvial presentes no município de Campo Grande/MS. 

Figura 4 – Representação das unidades geomorfológicas presentes no território de 
Campo Grande/MS. 
Fonte: Dados do IBGE, PMCG e Macrozoneamento Geoamabiental de Mato Grosso do Sul, 
(1989). 

2.2.1.3. Pedologia 

No que concerne aos tipos de solos que abrangem o território de Campo 

Grande, cita-se os: Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Roxo, Glei Pouco Húmico, 

Areias Quartzosas, Planossolo e Solos litólicos. Sendo suas abrangências 

representadas através da Figura 5. 
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Figura 5 – Tipos de solos presentes no território de Campo Grande/MS. 
Fonte: Dados do IBGE, PMCG e Macrozoneamento Geoamabiental de Mato Grosso do Sul, 
(1989). 

A classe de solo dominante no município de Campo Grande é o 

Latossolo Vemelho-Escuro, o qual se apresenta normalmente com textura média e 

com o caráter álico. Estende-se desde a parte superior do município de Campo 

Grande até o limite de seu território com os municípios Ribas de Rio Pardo e Rio 

Brilhante, na confluência dos rios Anhanduizinho e Anhanduí. Paralelamente é 

acompanhada por uma ampla faixa de Areias Quartzosas que desce no mesmo 

sentido acompanhando a margem esquerda do rio Anhanduizinho. As Areias 

Quartzosas são solos minerais, apresentam textura arenosa, profundos, pouco 

desenvolvidos e excessivamente drenados. Ocorre de maneira expressiva no 

município de Campo Grande ocupando a segundo maior porção de seu território. 

(PERFIL SOCIOECONÔMICO DE CAMPO GRANDE, 2011). 

Ainda se destaca a classe Latossolo Roxo que apresentam menor 

extensão que os descritos anteriormente e tem ocorrência em locais próximos aos 

cursos d’água, assim dominam a região de fundo de vale.  
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2.2.1.4. Biomas

O município de Campo Grande está inserindo em sua totalidade no 

bioma Cerrado, sendo este o mais abrangente do Estado. Isto pode ser visualizado 

na Figura 6. 

Figura 6 – Representação dos Biomas existentes no Estado de Mato Grosso do Sul. 
No detalhe o município de Campo Grande inserido no bioma Cerrado. 
Fonte: Dados do IBGE, PMCG, MMA/IBGE (2005). 

2.2.1.5. Vegetação 

O município de Campo Grande situa-se na zona neotropical pertencente 

aos domínios da região fitogeográfica do Cerrado, constituindo um conjunto de 

formas de vegetação que se apresenta segundo um gradiente de biomassa, 

diretamente relacionado à fertilidade do solo, sendo as suas principais fisionomias: 

Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado, Cerradão, além da presença de Floresta 

Aluvial (mata ciliar) e áreas de Tensão Ecológica representadas pelo contato 
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Cerrado/Floresta Estacional Semidecidual e áreas das formações antrópicas 

utilizadas para agropecuária. 

Os tipos de vegetação presentes em Campo Grande/MS são 

identificados na Figura 7. 

Figura 7 – Representação da vegetação existente no município de Campo 
Grande/MS.
Fonte: Dados do IBGE, PMCG e Macrozoneamento Geoamabiental de Mato Grosso do Sul, 
(1989). 

A cobertura vegetal remanescente identificada para o ano de 2007 

somou 168.113 hectares de 810.000 ha do território municipal, correspondendo a 

20,7% de sua área total. 

Considerando apenas o perímetro urbano de Campo Grande o índice 

de cobertura vegetal (m²/habitante) para o ano de 2009 é de 73,66 m²/hab., sendo 

contabilizado, aproximadamente, uma árvore para cada quatro habitantes. No 

Gráfico 1 são apresentados os índices de cobertura vegetal para as regiões 

urbanas de Campo Grande, observa-se que a região do Prosa apresenta o maior 

índice com 153,6 m²/hab., enquanto que a do Lagoa o menor com 35,35 m²/hab.. 
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Gráfico 1 – Índice de cobertura vegetal (m²/hab.) para a área urbana de Campo 
Grande por região urbana no ano de 2009. 
Fonte: Dados do SISGRAN, versão 2.0 acessado em 27/09/2011. 

2.2.1.6. Hidrografia 

Hidrografia superficial

O município de Campo Grande encontra-se localizado 

predominantemente na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, com exceção de uma 

pequena porção Noroeste de seu território que se situa na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraguai, na qual se encontram os córregos Mateira, Ceroula e Angico. Na Figura 8 

pode ser visualizada a posição de Campo Grande em relação às bacias e sub-

bacias hidrográficas. 
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Figura 8 – Divisão hidrográfica do município de Campo Grande por bacia e sub-
bacias
Fonte: Dados do IBGE e PMCG (2010). 

“O Rio Anhanduí é o principal curso d’água do município, tendo como 

seus afluentes a maioria dos corpos d’água destacando-se o rio Anhanduizinho, 

Ribeirão da Lontra e os córregos Cachoeira, Três Barras, Anhanduí, Lajeado, 

Lajeadinho, Imbirussu, Pouso Alegre, Do Engano, Mangue, Lagoa, Lagoinha, Estiva, 

Limpo, Da Areia, Arame e Fortaleza, além dos córregos Guariroba, Água Turva, 

Estaca e Ribeirão das Botas os quais são tributários da sub-bacia do rio Pardo, que 

por sua vez é afluente do rio Paraná. Os córregos Lajeado e Guariroba estão 

destinados ao fornecimento de água potável à população campo-grandense e 

contribuem com aproximadamente 80% de toda água consumida.” (Perfil 

Socioeconômico de Campo Grande, 2010) 

Através de mapeamento da rede hidrográfica do município de Campo 

Grande identificou-se 28 nascentes em sua área urbana, sendo está dividida em 10 

microbacias: Coqueiro, Segredo, Prosa, Lajeado, Bandeira, Bálsamo, Gameleira, 

Anhanduí, Lagoa e Imbirussú, que são representadas na Figura 9 e cujas extensões 

são apresentadas no Quadro 3. 
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Figura 9 – Micro bacias urbanas da cidade de Campo Grande/MS 
Fonte: Dados da PMCG (2010). 
Quadro 3 - Área por micro bacia de drenagem existente na cidade de Campo 
Grande
MICRO BACIAS ÁREA TOTAL ÁREA PERMEÁVEL ÁREA IMPERMEÁVEL 

(m²) (m²) (%) (m²) (%)
Bandeira 19.567.079,39  17.005.531,60  86,91  2.561.547,79  13,09  
Prosa 23.032.760,87 18.309.540,12  79,49  4.723.220,75  20,51  
Anhanduí 29.980.059,59  21.215.487,27  70,77  8.764.572,32  29,23  
Lajeado 51.145.413,25 47.786.081,00  93,43  3.359.332,25  6,57  
Gameleira 16.657.039,87  15.927.378,44  95,62  729.661,43  4,38  
Bálsamo 13.488.044,34 11.977.054,50  88,80  1.510.989,84  11,20  
Imbirussú 55.158.506,11  49.167.938,37  89,14  5.990.567,74  10,86  
Botas-Coqueiro 35.305.871,70 33.991.503,02  96,28  1.314.368,68  3,72  
Segredo 46.189.116,11  38.011.531,82  82,30  8.177.584,29  17,70  
Sóter 7.907.206,85  5.880.693,17  74,37  2.026.513,68  25,63  
Lagoa 35.766.563,49  32.855.771,58  91,86  2.910.791,91  8,14  
TOTAL 334.197.661,57 292.128.510,90  87,41  42.069.150,67  12,59  
Fonte: Perfil Socioeconômico de Campo Grande, 2001 adaptado por Deméter Engenharia 
Ltda., 2011. 

Conforme pode ser observado no quadro acima e no Gráfico 2, estas 

bacias urbanas são parcialmente impermeabilizadas com residências, comércios, 

asfaltamento urbano, calçadas, etc. 
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Gráfico 2 – Porcentagens de áreas impermeáveis e permeáveis nas microbacias 
urbanas de Campo Grande/MS. 
Fonte: Perfil Socioeconômico de Campo Grande, 2001 adaptado por Deméter Engenharia 
Ltda., 2011. 

Mananciais subterrâneos

No que concerne às águas subterrâneas o município de Campo Grande 

apresenta basicamente três unidades fontes, associadas a três formações 

geológicas diferentes. A primeira, mais superficial, localizada na região oeste do 

Município está relacionada aos arenitos do Grupo Bauru. A segunda encontra-se 

associada às rochas da Formação Serra Geral, em zonas de fraturamentos, a qual 

se encontra parcialmente sobreposta pela formação anterior. Por fim, num nível 

mais profundo, encontram-se as rochas da Formação Botucatu, que devido às suas 

características petrográficas e abrangência em termos de área contêm o maior 

aquífero subterrâneo da América do Sul, denominado de Aquífero Guarani. Assim, 

devido a estas peculiaridades, Campo Grande pode ser considerado um município 

bem servido de águas subterrâneas para as mais diversas finalidades, desde o 

abastecimento doméstico até para industrial. Tais características são apresentadas 

na Figura 10. 
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Figura 10 – Unidades hidrogeolócias existentesno município de Campo Grande/MS. 
Fonte: Dados do IBGE, PMCG e PERH (2010). 

O Sistema de Abastecimento de Água está diretamente relacionado aos 

aqüíferos disponíveis em Campo Grande, sendo: Aqüífero Serra Geral (basaltos), 

Aqüífero Caiuá, e Aqüífero Botucatu/Pirambóia. 

“O Aqüífero Serra Geral é do tipo fraturado, onde as águas percolam e 

são armazenadas no conjunto de fraturas das rochas. Experiências comprovam que 

sua profundidade não deve passar de 150 metros. A vazão média conseguida com 

poços nesse aqüífero é de 40 m3/h. São largamente utilizados para abastecimentos 

de pequenas regiões isoladas. Embora não seja profundo não é prejudicado pela 

disposição de esgotos através de fossas sépticas e sumidouros.” (PLANO DIRETOR 

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPO GRANDE/MS – 2008-2030) 

“Os aqüíferos Caiuá e Botucatu/Pirambóia são do tipo poroso, com as 

águas fluindo e sendo armazenadas no interior das rochas, entre seus grãos 

constituintes.” (PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

CAMPO GRANDE/MS – 2008-2030) 

“O aqüífero Caiuá é do tipo multicamadas, onde cada camada 

apresenta uma característica hidráulica diferente. Sua profundidade não é superior 
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a 80 metros, variando entre 40 e 80 metros. Quando utilizado para abastecimento 

de água, a perfuração é feita até atingir o topo da serra geral, com vazões médias 

de 40 m3/h.” (PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPO 

GRANDE/MS – 2008-2030) 

“O aqüífero Botucatu/Pirambóia é o maior manancial de água 

subterrânea do mundo, estando o município de Campo Grande totalmente inserido 

sobre esse aqüífero. As camadas dos arenitos Botucatu e Pirambóia apresentam em 

média 250metros de espessura, acima deles está a camada da Serra Geral com 

espessura média variando de 250 a 300 metros.” (PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPO GRANDE/MS – 2008-2030) 

2.2.1.7. Climatologia 

Segundo a classificação de Koppen, o clima do município de Campo 

Grande situa-se em uma faixa de transição entre o subtipo (Cfa) mesotérmico 

úmido sem estiagem (predominante) e o subtipo (Aw) tropical úmido, com estação 

chuvosa no verão e seca no inverno conforme visualizado na Figura 11. 

Figura 11 – Clima em Campo Grande segundo a classificação climática Koppen. 
Fonte: Dados do IBGE, Classificação Climática de Koppen-Geiger (1936). Adaptada de 
Peel et al (2007). 
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A precipitação média anual em Campo Grande é em torno de 1490,24 

mm e a mínima 1072,8 mm, sendo apresentado no  Quadro 4 os dados mensais de 

precipitação acumulada em Campo Grande no período de 1998 a 2010. 

Quadro 4 - Precipitação acumulada (mm) em Campo Grande – 1998/2010. 
Mês 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008* 2009* 2010*

Jan. 170,8 198,7 168,5 171,2 128,4 354,5 55,0 232,0 261,4 221,8 299,0 

Fev. 154,2 127,4 236,6 252,5 196,0 171,0 101,7 156,8 75,4 192,3 347,0 

Mar. 131,2 188,1 271,2 118,3 96,4 170,9 57,9 89,6 203,4 220,2 148,0 

Abr. 196,1 38,1 41,3 78,0 46,4 152,0 139,9 70,9 105,4 2,2 93,6 

Mai. 140,8 31,0 40,1 100,6 68,9 78,5 159,1 113,8 92,8 106,8 58,0 

Jun. 27,9 15,8 8,2 40,1 0,0 37,9 83,0 160,7 31,0 91,0 10,5 

Jul. 39,0 16,3 33,5 43,2 114,8 33,7 52,8 18,5 0,0 62,0 26,4 

Ago. 122,0 0,0 96,8 75,3 44,9 103,4 0,0 7,9 49,8 177,4 0,0 

Set. 115,0 64,9 132,0 176,4 63,5 125,1 39,6 96,6 54,2 77,4 181,0 

Out. 114,4 182,4 93,6 97,7 90,2 163,1 166,5 217,4 146,6 298,4 194,0 

Nov. 83,8 93,8 179,9 302,7 107,8 149,9 96,0 244,5 128,4 189,4 103,2 

Dez. 148,3 131,1 203,6 214,6 115,5 117,6 266,2 237,9 275,2 334,0 233,8 

Anual 1443,5 1087,6 1505,3 1670,6 1072,8 1657,6 1217,7 1646,6 1423,6 1972,9 1.694,5

Fonte: Embrapa Gado de Corte, 2005 e * Uniderp/Anhanguera, 2008, 2009 e 2010 apud Perfil 
Socioeconômico de Campo Grande (2011). 

No Gráfico 3 são apresentados os valores médios mensais para a 

precipitação acumulada (mm), onde pode observar que os meses de Novembro, 

Dezembro e Janeiro são os mais chuvosos enquanto que Junho, Julho e Agosto são 

os meses com menores valores de precipitação. 

Gráfico 3 – Precipitação mensal média (mm) em Campo Grande/MS. 
Fonte: Dados da Embrapa Gado de Corte, 2005 e * Uniderp/Anhanguera, 2008, 2009 e 2010 
apud Perfil Socioeconômico de Campo Grande (2010). 
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A evaporação acumulada anual em Campo Grande gira em torno de 

2374,5 mm, conforme apresentado no Quadro 5. 

Quadro 5- Evaporação acumulada em Campo Grande - 1996/2005. 
Mês Ano (mm/mês) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Jan. 106,4 111,2 153,2 115,9 151,7 121,1 195,0 92,7 203,5 82,8 

Fev. 102,4 95,0 82,9 106,9 92,7 100,7 141,9 97,3 161,5 182,0 

Mar. 101,4 176,4 107,5 100,5 84,2 111,2 149,0 139,7 196,1 186,8 

Abr. 172,5 144,1 140,0 221,8 196,2 176,0 218,4 191,4 115,1 172,9 

Mai. 140,2 185,2 148,2 222,2 182,9 152,0 225,5 265,4 88,1 215,9 

Jun. 148,5 133,5 162,9 214,8 221,7 165,6 259,1 234,6 180,2 187,9 

Jul. 250,3 231,3 261,8 254,6 251,3 229,8 302,8 307,7 191,5 237,5 

Ago. 318,6 294,2 176,7 452,1 292,3 375,2 400,5 365,8 340,0 378,8 

Set. 227,0 295,0 188,6 329,6 197,8 280,6 321,8 292,5 376,8 247,0 

Out. 186,0 249,7 170,0 328,5 245,2 200,6 252,9 251,1 259,8 154,1 

Nov. 163,0 152,8 175,3 249,0 169,8 137,3 237,0 200,2 196,5 176,7 

Dez. 118,8 150,8 152,5 186,0 154,0 142,7 213,5 143,0 168,7 157,9 

Média 169,6 184,9 160,0 231,8 186,7 182,7 243,1 215,1 206,5 198,4 

Total 2035,1 2219,2 1919,6 2781,9 2239,8 2192,8 2917,4 2581,4 2477,8 2380,3 

Fonte: Perfil Sócio-Econômico de Campo Grande, 2010. 

Os valores de umidade relativa do ar e a temperatura média do 

município de Campo Grande são apresentados no Quadro 6 e no Quadro 7 

respectivamente. 

Quadro 6 - Umidade relativa do ar (%) – 1996/2005. 
Mês 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Jan. 84 80 76 80 74 77 70 83 68 86

Fev. 83 80 84 79 83 79 77 81 72 68

Mar. 83 74 81 83 84 79 75 79 67 71

Abr. 73 75 77 64 69 71 66 72 76 69

Mai. 78 71 76 63 69 70 69 62 83 65

Jun. 72 77 77 65 65 70 64 64 68 67

Jul. 59 60 65 62 61 63 61 53 68 61

Ago. 55 57 72 40 63 49 52 51 47 58

Set. 66 59 72 53 72 60 56 59 45 64

Out. 72 66 74 58 65 68 64 66 64 74

Nov. 73 77 71 61 73 75 66 67 68 72

Dez. 80 76 75 72 75 76 68 76 72 75

Média 73,2 71 75 65 71,1 69,8 65,7 67,8 66,5 69,2 
Fonte: Perfil Sócio-Econômico de Campo Grande, 2010 adaptado por Deméter Engenharia 
Ltda., 2011. 
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Quadro 7- Temperatura média em graus Celsius para Campo Grande - 1996/2010. 
Ano/Meses Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1996 

Máx. 30,4 30,5 30,2 30,4 27,7 25,1 27,5 31,4 29,4 30,9 30,1 30,6 

Méd. 24,8 25,1 24,5 23,8 21,8 18,3 19,4 24,4 21,9 24,4 24,8 25,1 

Min. 20,9 21,5 20,9 19,3 17,9 14,0 13,7 19,1 16,7 19,8 20,6 21,4 

1997 

Máx. 29,8 30,9 30,9 28,8 27,6 25,0 28,4 29,6 33,2 32,5 31,3 31,1 

Méd. 24,7 24,8 24,8 22,5 21,0 19,5 21,2 22,0 26,1 26,2 25,6 25,6 

Min. 21,2 21,0 20,0 18,1 16,9 15,7 16,6 17,2 21,1 21,5 21,7 21,5 

1998 

Máx. 32,1 30,3 31,0 30,0 25,7 26,8 29,5 28,4 29,3 30,3 31,4 30,5 

Méd. 26,4 25,4 25,3 24,0 19,5 20,0 21,7 21,7 22,5 23,9 24,9 24,7 

Min. 22,4 22,2 21,4 20,1 15,6 15,6 17,0 17,4 18,1 19,6 19,9 20,4 

1999 

Máx. 31,0 31,9 30,9 30,6 27,6 28,0 29,0 31,1 32,6 32,4 30,8 31,8 

Méd. 24,9 21,5 25,0 23,2 20,2 20,3 21,0 22,4 24,9 25,1 24,3 25,6 

Min. 21,0 21,5 21,4 18,2 15,6 15,5 15,8 16,7 19,6 19,6 18,9 21,1 

2000 

Máx. 32,3 29,9 29,5 31,0 27,8 28,0 25,4 30,0 28,4 32,6 30,9 30,4 

Méd. 26,2 14,6 24,1 23,8 20,7 21,3 17,4 22,4 22,1 25,5 24,7 25,0 

Min. 21,8 21,2 20,8 19,1 15,9 17,0 12,4 17,5 17,7 20,4 19,9 20,5 

2001 

Máx. 30,9 30,7 30,7 31,2 26,8 24,9 28,2 31,1 31,1 30,5 30,7 29,7 

Méd. 25,1 25,0 24,9 24,7 20,3 18,2 20,9 23,5 23,7 24,3 24,9 24,0 

Min. 21,1 21,3 21,1 20,5 16,0 14,2 16,2 19,2 18,9 19,8 20,6 20,0 

2002 

Máx. 31,3 30,5 32,1 32,8 29,6 29,5 28,0 31,3 29,9 33,0 31,8 33,0 

Méd. 25,5 24,8 25,7 25,6 23,1 21,8 20,4 23,9 22,6 26,1 25,6 27,0 

Min. 21,2 21,1 21,8 20,7 18,9 16,9 15,4 19,0 17,2 21,7 21,2 22,4 

2003 

Máx. 29,9 30,3 30,3 29,3 27,2 28,6 28,6 26,7 29,7 30,6 30,4 31,1 

Méd. 25,1 24,7 24,6 23,3 20,4 21,5 21,2 19,1 22,8 14,0 24,5 25,5 

Min. 21,8 20,8 20,7 18,9 16,1 17,0 16,0 14,0 17,8 19,6 19,5 21,9 

2004 

Máx. 32,1 31,7 32,2 30,5 23,9 25,9 26,0 30,5 33,6 30,3 31,0 31,2 

Méd. 26,1 25,1 25,3 24,4 18,6 19,8 19,3 22,0 25,1 23,9 24,7 25,0 

Min. 21,3 20,9 20,5 20,2 15,1 15,8 15,2 16,3 19,3 19,1 20,4 20,0 

2005 

Máx. 30,0 32,6 31,8 30,8 29,1 28,1 25,5 30,3 27,9 30,8 30,1 30,9 

Méd. 24,9 26,0 25,3 24,4 22,3 21,6 18,7 22,2 20,8 24,6 24,7 25,2 

Min. 21,8 21,1 20,8 20,0 17,7 17,9 14,3 17,1 15,4 20,2 20,4 21,1 

2008*¹ Máx. 32,6 32,4 32,2 32,4 29,9 28,5 31,8 33,4 37,3 37,5 34,1 35,6 

Méd. 23,6 23,9 23,6 22,8 19,0 19,0 21,4 22,8 21,3 24,2 24,3 24,7 

Min. 19,2 18,1 17,1 12,3 7,6 5,7 12,4 11,5 6,6 14,4 17,6 14,0 

2009*¹ Máx. 29,0 30,3 30,2 30,7 27,7 24,7 26,1 27,5 28,4 30,0 30,7 29,3 

Méd. 23,7 24,4 24,4 24,2 21,4 18,2 19,5 20,7 22,2 23,7 25,3 24,0 

Min. 19,7 20,6 20,6 19,0 16,5 13,4 14,7 15,5 17,2 18,8 21,4 20,5 

2010*¹ Máx. 30,4 31,3 31,2 30,0 26,1 28,5 27,3 30,7 32,7 30,3 30,5 31,3 

Méd. 26,0 26,2 26,1 24,5 20,4 22,2 21,3 23,5 26,3 24,4 25,1 26,7 

Min. 21,6 21,2 21,0 19,0 14,7 16,0 15,2 16,4 19,6 18,5 19,7 22,1 

Fonte: Embrapa Gado de Corte e Uniderp/Anhanguera apud Perfil Socioeconômico de 
Campo Grande (2011). 
(1) Os valores de temperatura máxima e mínima correspondem a valores absolutos. 
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No Gráfico 4 são apresentados os valores de médios para a temperatura 

máxima, média e mínima no ano de 2010. 

Gráfico 4 – Temperatura Média em Graus Celsius para o município de Campo 
Grande em 2010. 
Fonte: Embrapa Gado de Corte e Uniderp/Anhanguera apud Perfil Socioeconômico de 
Campo Grande (2011). 

A velocidade dos ventos em Campo Grande no ano de 2009 e 2010 é 

apresentada no Quadro 8. 

Quadro 8 – Velocidade dos ventos (m/s) em 2009 e 2010 no município de Campo 
Grande/MS.

Anos/ Meses Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul Ago. Set. Out. Nov Dez. 

20
09

 

Max. 17,0 17,0 22,8 11,6 20,6 12,5 15,6 14,3 17,9 18,2 16,1 17,0 

Média 2,2 1,8 1,6 1,8 1,9 2,1 2,1 2,4 2,4 2,2 2,0 1,5 

Direção

dominante 

NW NNE NE E ENE ENE ENE ENE ENE E NNE NW 

20
10

 

Max. 14,3 14,3 14,3 S/D S/D 15,6 14,8 11,6 19,7 15,6 17,0 17,4 

Média 1,6 1,4 1,4 S/D S/D 1,2 1,6 1,7 2,6 2,3 1,8 1,5 

Direção

dominante 

N NNE NW S/D S/D NE NE N N N N N

Fonte: Perfil Socioeconômico de Campo Grande (2011) apud Universidade Anhanguera – 
UNIDERP. 
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2.2.1.8. Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Mato Grosso do Sul – 

ZEE-MS é importante instrumento de gestão, do uso e ocupação do território, que 

tem por objetivo criar condições para que as atividades sociais e econômicas 

sejam adequadamente distribuídas com efetiva postura de conservação ambiental 

(SEMAC, 2011). 

O Governo Estadual de Mato Grosso do Sul, optou por realizar o 

Zoneamento Ecológico Econômico para o ordenamento geral de uso e ocupação 

do território sul-mato-grossense, em três etapas. Tal estudo encontra-se na segunda 

etapa. 

Os estudos realizados na primeira etapa foram baseados em dados 

secundários, em estudos correlacionados já realizados e em parcerias com 

entidades e instituições para pesquisa e organização de conhecimentos produzidos 

e mantidos em diversos bancos de dados. 

Nesta etapa, o Zoneamento Ecológico Econômico de Mato Grosso do 

Sul, teve como objetivo principal estabelecer normas técnicas e legais para o 

adequado uso e ocupação do território estadual, compatibilizando, de forma 

sustentável, as atividades econômicas, a conservação ambiental e a justa 

distribuição dos benefícios sociais. 

Os resultados obtidos apontaram que a área territorial do município de 

Campo Grande situa-se em duas Zonas: a Zona das Monções e a Zona da Serra de 

Maracaju. Sendo que a primeira apresenta maior extensão, enquanto que a 

segunda apresenta maior abrangência na faixa Noroeste do município, conforme 

se pode observar na Figura 12. 
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Figura 12 – Zonas existente no município de Campo Grande estabelecidas através 
do Zoneamento Ecológico-Econômico do MS. 
Fonte: Dados do IBGE e do ZEE (2009). 

Na Zona das Monções, que é enquadrada como uma Zona de 

Expansão.Recomenda-se atividades de agricultura consorciada com a pecuária 

semi-extensiva, agroindústria, industrialização em geral. A presença de grandes 

vazios demográficos e baixa produção evidenciam a necessidade de infraestrutura 

urbana, rural e de transporte para indução de novos arranjos produtivos. 

A Zona da Serra de Maracaju é uma Zona Consolidada e, portanto é 

necessário o fortalecimento da estrutura urbana, em especial dos Pólos de Ligação, 

qualificando a sua infraestrutura, equipamentos públicos e serviços básicos, visando 

aperfeiçoar a sua funcionalidade como irradiadora de serviços e dinamizadora do 

desenvolvimento regional. 

2.2.1.9. Zoneamento Territorial de Campo Grande 

No que concerne ao uso e ocupação dos solos em Campo Grande 

destaca-se as Leis complementares nos 74/2005, 76/2005, 96/2006 , 107/2007 e 
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141/2009, 186/2011 e 187/2011. De acordo com anexo III da lei complementar nº 

187/2011 foram definidas as seguintes zonas: 

 Zonas residenciais: Z3, Z4, Z5, Z7,Z8,Z9; 

 Zonas comerciais: Z10, Z11; 

 Zonas industriais: Z6; 

 Corredores de uso múltiplo: C1, C2,C3, C4, C5, C6; 

 Zonas de Transição: Z1, Z2; 

 O mapa do zoneamento de Campo Grande apresentado como Anexo 

II da Lei Complementar nº187 de 1 de agosto de 2011 pode ser visualizado a seguir. 

57 



DIOGRANDE n. 3.497PÁGINA 47 - terça-feira, 10 de abril de 2012 

58
Plano Municipal de Saneamento Básico - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

2.2.1.10.Aspectos Socioeconômicos 

Aspectos Demográficos

A população campo-grandense, segundo censo demográfico do IBGE, 

atingiu um total de 786.797 pessoas em 2010, concentrando grande parte da 

população do Estado, aproximadamente um terço e possuindo uma maioria do 

sexo feminino. 

Durante as últimas décadas o referido município passou por um 

importante crescimento populacional, tendo em vista que a população total 

multiplicou-se aproximadamente 5,5 vezes entre 1970 e 2010. 

Observa-se um alto grau de urbanização da capital do Estado de Mato 

Grosso do Sul, onde a população urbana representa 98,66% e a rural 1,34% em 2010, 

sendo a densidade demográfica igual a 97,22 habitantes por quilômetro quadrado. 

Alguns indicadores e variáveis que concernem aos aspectos 

demográficos do município de Campo Grande, Regiões Urbanas e seus distritos são 

apresentados no Quadro 9.  
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Quadro 9- Indicadores e variáveis no município, regiões urbanas e distritos de Campo Grande – 2010. 
Indicadores Campo Grande Regiões Urbanas Distritos Demais Áreas Rurais 

Centro Segredo Prosa Bandeira Anhanduizinho Lagoa Imbirussu Anhanduí Rochedinho 

População Total 786.797 71.037 108.962 82.328 113.118 185.558 114.447 98.752 4.267 1.093 7.235 

População Masculina 381.333 32.482 52.791 41.078 54.853 89.927 55.379 47.692 2.350 609 4.172 

População Feminina 405.464 38.555 56.171 41.250 8.084 14.726 8.655 6.776 243 60 568

Razão de Sexo (%)1 94,05 84,25 93,98 99,58 94,14 94,04 93,75 93,4 122,59 125,83 136,21 

Idade média 31,7 38,21 30,16 31,79 31,42 30,25 32,21 32,18 32,37 36,68 31,4 

Idade mediana2 28,9 36,39 27,78 30,34 28,77 27,77 28,5 30,27 31,62 37,96 30,56 

Razão de dependência 
demográfica (%)3

41,69 38,45 43,11 39,54 39,55 43,69 42,32 42,17 40,32 45,35 44,36 

Índice de envelhecimento 
(%)4

29,6 92,5 22,19 26,75 27,04 22,8 26,46 32,69 29,87 45,11 26,12 

Mulheres em idade fértil5 232.733 20.435 32.732 23.944 34.318 55.330 33.864 28.961 1.126 237 1.659 

Razão crianças/mulheres 
(‰)6

244,38 151,26 271,81 241,23 235,56 266,15 255,58 233,97 215,81 253,16 342,37 

Taxa Média geométrica de 
crescimento anual (%) - 
2007-2010 

2,51 -1,37 4,556 5,2 2,53 2,67 2,59 0,9 0,63 1,01 3,82 

Densidade Demográfica 
(hab./ha)

97,22 km² 35,32 24,23 14,79 18,14 29,97 22,63 17,20 5,90 19,67 0,01 

Domicílios particulares 
permanentes 

282.185 31354 38529 28809 41404 62731 39226 34391 2106 629 3006

Média de moradores por 
domicílio 

2,79 2,27 2,83 2,86 2,73 2,96 2,92 2,87 2,03 1,74 2,41 

Fonte: Dados do Perfil Socioeconômico de Campo Grande (2011) apud IBGE, Censo Demográfico 2011. 

                                                
Notas: Dados preliminares divulgados em 01/06/2011 
1 Expressa o número de homens para cada grupo de 100 mulheres. 
2 É a idade que divide a população em dois blocos numericamente iguais 
3 Mede o peso da população em idade potencialmente inativa (0 a 14 anos e 65 anos ou mais) sobre potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade). Este indicador expressa o 
número de pessoas em idades potencialmente inativas para cada grupo de 100 pessoas economicamente ativas. 
4 Expressa o número de idosos (65 anos e mais de idade) para cada grupo de 100 crianças (0 a 14 anos de idade). 
5 Sob a ótica demográfica as mulheres em idade fértil são aquelas com idade de 15 a 49 anos. 
6 É a número de crianças menores de 5 anos de idade por mil mulheres de 15 a 49 anos de idade de uma população. Esta medida é utilizada como indicador aproximado da 
fecundidade, quando não se dispõe de dados detalhados sobre nascimentos.
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As regiões urbanas da cidade de Campo Grande com maiores 

densidades populacionais são: a do Centro e do Anhanduizinho, respectivamente 

35,32 hab./ha e 29,97 hab./ha. Já as com menores valores são as do Prosa e do 

Imbirussu com, respectivamente, 14,79 hab./ha e 17,20 hab./ha. A distribuição da 

população e densidade por região urbana pode ser visualizada na Figura 13. 

Figura 13 – Representação da densidade populacional e população por região 
urbana de Campo Grande. 
Fonte: Dados da PMCG (2011). 

No que se refere à distribuição da população de Campo Grande por 

faixa etária e sexo (Gráfico 5) verifica-se que a população idosa é reduzida em 

comparação com as demais faixas etárias e há ocorrência de mais mulheres do 

que homens. 
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Gráfico 5 – Distribuição da população da cidade de Campo Grande por faixa etária e sexo. 
Fonte: IBGE, 2010 adaptado por Deméter Engenharia Ltda., 2011. 
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Nível educacional

A Tabela 1 destaca os indicadores do nível educacional da população 

jovem de Campo Grande. De acordo com estes indicadores, o nível educacional 

da população do município progrediu significativamente. A taxa de analfabetismo 

foi reduzida em todas as faixas etárias, com destaque para a população de 7 a 14 

anos, cuja taxa de analfabetismo foi reduzida de 10,4 em 1.991 para 4,4 em 2.000. 

Inerente a isto, conforme verificado na mesma tabela houve o aumento da 

frequência à escola em todas as faixas etárias, com destaque para os jovens de 15 

a 17 anos. 

Tabela 1 - Indicadores do nível educacional da população jovem de Campo 
Grande nos anos de 1991 e 2000. 
Faixa Etária 

(anos) 
Taxa de 

Analfabetismo 
% com menos de
4 anos de estudo 

% com menos de 
8 anos de estudo 

% Freqüentando
a escola 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
7 a 14 10,4 4,4 -- -- -- -- 90,5 97,1 

10 a 14 3,4 1,1 51,0 32,0 -- -- 90,6 96,9 
15 a 17 2,8 0,9 13,5 7,3 74,0 50,4 65,3 80,1 
18 a 24 2,6 1,2 11,7 6,5 53,2 34,1 -- -- 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000 – adaptado por Deméter 
Engenharia Ltda., 2011. 
Legenda: -- = não de aplica 

A Tabela 2 explicita o nível educacional da população adulta do 

município de Campo Grande. Observa-se nesta tabela redução na taxa de 

analfabetismo e um aumento médio de 1 (hum) ano de estudo por indivíduo 

adulto. 

Tabela 2 - Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais) de Campo 
Grande nos anos de 1991 e 2000. 

Variantes 1991 2000 
Taxa de analfabetismo 10,8 7,5 

% com menos de 4 anos de estudo 29,5 21,8 
% com menos de 8 anos de estudo 60,7 52,1 

Média de anos de estudo 6,3 7,3 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010 – adaptado por Deméter 
Engenharia Ltda., 2011. 

A Tabela 3 explicita dados referentes à estrutura da rede escolar do 

município de Campo Grande. Analisando-se as informações acerca do número 

total de salas de aula existentes e utilizadas no município no ensino municipal, 

estadual, federal e particular, observa-se um evidente déficit de estrutura na área 

rural, evidenciado pelo maior número de salas de aula utilizadas do que existentes. 
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Tabela 3 - Situação da rede escolar do município Campo Grande em 2008. 

Dependência
Administrativa 

Número de Escolas 
Salas de aula 

Existentes Utilizadas (1) 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 453 444 9 5.068 5.009 59 4.923 4.837 86 
Federal 1 1 - 38 38 - 38 38 - 
Estadual 89 88 1 1.087 1.086 1 1.097 1.086 11 

Municipal 176 168 8 1.874 1.816 58 1.981 1.906 75 
Particular 187 187 - 2.069 2.069 - 1.807 1.807 -

Fonte: Secretaria de Estado, de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia 
(SEMAC), 2008. 
(1) Computadas as salas de aula existentes e salas de aula adaptadas, cedidas e alugadas. 
Do total de escolas 20% são da rede estadual, 39% municipal, 41% particular e uma escola 
federal.  

Aspectos da saúde

Conforme o Perfil Socioeconômico de Campo Grande (2010), no âmbito 

da saúde, o município de Campo Grande é gestor pleno desde 1996, ou seja, 

gerencia todas as suas unidades (próprias) e as credenciadas com o SUS – Sistema 

Único de Saúde, sediadas na capital de Mato Grosso do Sul. 

Em agosto de 1989 foi firmado o convênio nº 26/89 entre a Secretaria 

Estadual de Saúde de MS e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, visando à 

implantação do SUS na Capital, através da transferência de unidades de 

abrangência local. Estabeleciam-se, assim, os mecanismos iniciais de implantação 

do SUS, com o regime de co-gestão no município, o repasse financeiro e a cessão 

de bens móveis e imóveis. 

Um dos maiores impactos do SUS "Sistema Único de Saúde" em Campo 

Grande foi à extensão da cobertura de consultas médicas básicas, atingindo 3,0 

consultas/habitante/ano em 2009 conforme representado no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Número de atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
em Campo Grande/MS entre 1995 a 2009. 
Fonte: Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), 2009. 

Pecuária

Os dados referentes à distribuição dos rebanhos por tipo, nos anos de 

2008 e 2010 para o município de Campo Grande/MS é listado na Tabela 4. 

Tabela 4- Principais rebanhos e produtos da pecuária de Campo Grande - 2008 - 
2010. 
Especificação 2008 (cabeças) 2010 (cabeças) 
Bovinos - efetivo dos rebanhos 587.500 532.305 
Eqüinos - efetivo dos rebanhos 10.285 26.487 
Bubalinos - efetivo dos rebanhos 144 -
Asininos - efetivo dos rebanhos 89 - 
Muares - efetivo dos rebanhos 822 -
Suínos - efetivo dos rebanhos 48.180 23.377 
Caprinos - efetivo dos rebanhos 1.850 7.554 
Ovinos - efetivo dos rebanhos 14.900 24.989 
Galos, frangas, frangos e pintos - efetivo 
dos rebanhos 

653.229 -

Galinhas - efetivo dos rebanhos 48.740 - 
Codornas - efetivo dos rebanhos 5.000 -
Coelhos - efetivo dos rebanhos 400 - 
Vacas ordenhadas - quantidade 19.365 -
Ovinos tosquiados - quantidade 4.532 - 
Leite de vaca - produção - quantidade 20.217¹ -
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Especificação 2008 (cabeças) 2010 (cabeças) 
Ovos de galinha - produção - quantidade 348² - 
Ovos de codorna - produção - 
quantidade 

101² -

Mel de abelha - produção - quantidade 17.450³ - 
Casulo do bicho-da-seda - produção - 
quantidade 

- -

Lã - produção - quantidade 7.655³ - 

Fonte: Dados Produção da Pecuária Municipal 2008, IAGRO, 2010. 
NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores onde, por arredondamento, os totais não atingem a 
unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente onde não há 
ocorrência da variável no município. (1) em Mil litros; (2) em Mil dúzias; (3) em Kg. 

Setor Agrícola

Conforme o Anuário da produção agrícola e pecuária de Mato Grosso 

do Sul - AgroAlimento (2010) - o Estado se destaca no cenário nacional e 

internacional da produção de alimentos. 

Com sua extensão de solo fértil e o aprimoramento do setor produtivo 

agropecuário, chegou-se aos índices de safras recordes e de uma agropecuária de 

excelência. 

Desde sua criação, há pouco mais de três décadas, os agricultores do 

Estado ampliaram a área cultivada em 113%, uma expansão tímida no que diz 

respeito à abertura de novas áreas, mas, por outro lado, no mesmo período, a 

produtividade média por hectare cresceu 236% e a produção total de grãos foi 

ampliada em 617%. Os dados comprovam que o principal incremento nos últimos 

anos tem se dado pela incorporação de tecnologias que proporcionaram o 

aumento do rendimento médio das áreas, com conseqüente expansão da 

produção estadual. 

Na safra de 1977/1978 - período que marcou a divisão do então Mato 

Grosso e a criação de Mato Grosso do Sul - as lavouras cultivadas com grãos já 

ocupavam 1,353 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul, com produção total 

de 987,2 mil toneladas de produtos agrícolas. De acordo com CONAB (Companhia 

Nacional do Abastecimento), a produtividade média por hectare cultivado no 

Estado - considerando todos os grãos -, no período citado era de apenas 729 quilos 

por hectare. 

Na safra 2008/2009, ou seja, pouco mais de 30 anos depois, a área 

cultivada com grãos em MS alcançou 2,888 milhões de hectares, com produção 
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em torno de 7 milhões de toneladas de grãos, sendo que a produtividade média 

das lavouras chegava a 2.452 quilos por hectare, considerando a média de todas 

as culturas. 

Uma das principais culturas de Mato Grosso do Sul, a Soja, teve um 

crescimento de 785% desde a safra de 1977/78, passando de 472 mil toneladas 

naquele mesmo período para 4,179 milhões de toneladas na safra colhida 2009, os 

principais fatores que contribuíram para esse crescimento foram o aumento da 

área produtiva, que cresceu 247% desde 1977, saltando de 494 mil hectares para 

1,715 milhões de hectares cultivados, o outro fator foi referente ao rendimento da 

produção que saiu dos tímidos 955,5 quilos de soja por hectare para um rendimento 

médio de 2.436 quilos de soja por hectare, um aumento acumulado de 154,9% 

(AgroAlimento, 2010). 

A seguir são disponibilizados os dados, referentes às principais culturas de 

Campo Grande/MS, demonstrando a área colhida (Tabela 5) e a produção em 

toneladas (Tabela 6). 

Tabela 5 - Principais culturas de Campo Grande (área colhida) no período 
compreendido entre 2004 e 2008. 

Produtos 
ÁREA COLHIDA (hectares) 

2004 2005 2006 2007 2008
Abacaxi 5 18 12 25 12 
Arroz 250 690 400 900 60 
Aveia - 100 - 210 200 
Banana 8 20 20 20 20 
Batata-Doce 10 9 - 8 -
Café - - 4 6 4 
Cana-de-açúcar 40 40 40 300 50 
Coco-de-baia 3 3 3 3 3 
Feijão - 300 202 190 120 
Girassol - - 150 - - 
Laranja 12 12 12 12 12 
Limão 7 9 7 7 7 
Mamão 10 9 9 4 4
Mandioca 100 100 100 150 150 
Manga 15 25 - 15 15 
Maracujá 2 2 2 5 4 
Melancia 5 7 - 5 24 
Milho 2.192 3.100 5.715 5.900 6.995 
Soja 10.955 16.720 14.340 12.100 8.700 
Sorgo 2.265 1.000 660 300 760 
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Produtos 
ÁREA COLHIDA (hectares) 

2004 2005 2006 2007 2008
Tangerina 3 3 3 3 3
Tomate 10 10 7 10 10 
Trigo 910 70 270 - 130 
Uva 12 4 2 - 9 

Fonte: Dados da Produção Agrícola Municipal 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 

NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores onde, por arredondamento, os totais não atingem a 
unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente, onde não há 
ocorrência da variável no município. 

Tabela 6 - Principais culturas de Campo Grande (produção) no período 
compreendido entre 2004 e 2008. 

Produtos 
PRODUÇÃO (toneladas)

2004 2005 2006 2007 2008
Abacaxi¹ 90 324 216 500 324 
Arroz 107 1.635 1.255 2.916 195 
Aveia - 100 - 227 230 
Banana 104 360 360 360 360 
Batata-Doce 130 108 - 112 -
Café - - 8 12 9 
Cana-de-açúcar 2.800 2.400 2.400 18.000 3.000 
Coco-de-baia¹ 27 27 27 27 27 
Feijão - 300 162 178 120 
Girassol - - 90 - - 
Laranja 120 120 120 120 91 
Limão 91 84 84 91 84 
Mamão 230 216 216 80 76 
Mandioca 1.800 1.800 1.800 2.700 2.700 
Manga 195 158 - 180 150 
Maracujá 17 17 17 42 80 
Melancia 100 210 - 104 500 
Milho 7.241 7.990 11.452 17.036 25.649 
Soja 17.714 29.728 32.982 33.396 22.446 
Sorgo 4.530 2.400 1.236 360 830 
Tangerina 48 45 45 48 36 
Tomate 360 400 280 600 600 
Trigo 1.638 92 194 - 156 
Uva 120 40 20 - 207 
Fonte: Dados da Produção Agrícola Municipal 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 

NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não 
atingem a unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente, onde 
não há ocorrência da variável no município. (1) Mil frutos.  
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Setor Industrial

Estudos realizados pelo IBGE em um período de 12 anos (1995 – 2007) 

demonstram o crescimento do PIB de Mato Grosso do Sul, onde o PIB Industrial teve 

um crescimento de 79,2 %, os de Serviços tiveram um aumento de 51,9% e o 

Agropecuário teve elevação de 27,6%. De acordo com dados da Federação das 

Indústrias do Estado Mato Grosso do Sul - FIEMS, (2009), o crescimento do PIB foi de 

10,11%, houve um aumento por volta de R$ 475 milhões, onde os setores que 

geraram mais influência foram: sucroenergético, papel e celulose. 

O setor de maior importância para determinação do PIB industrial é o de 

alimentos e bebidas, que representam 60%. O setor sucroalcooleiro sul-

matogrossense apresentou o segundo maior crescimento observado no país com 

um aumento de 30,1% na produção canavieira, ficando somente atrás do estado 

de Goiás. Esse aumento se deve a entrada de operação de 7 novas usinas em 

2009, totalizando no Estado de Mato Grosso do Sul 21 usinas em operação. 

As Tabela 7 e Tabela 8 indicam dados referentes às indústrias por ramo de 

atividade nos municípios de Campo Grande. A primeira tabela apresentada refere-

se ao período compreendido entre os anos de 2002 e 2006 e a segunda 

corresponde aos anos de 2007 e 2008. 

Tabela 7 - Indústrias por ramo de atividade - CNAE - Campo Grande - 2002 - 2006. 
Atividades 2002 2003 2004 2005 2006
Total 975 1.012 815 760 791 
Minerais não Metálicos 52 57 46 53 50 
Metalúrgica 62 67 62 55 57 
Mecânica 11 14 13 15 15 
Mat. Elétrico e de Comunicação 11 11 9 7 7
Transportes 8 8 6 7 5 
Madeira 38 40 36 28 31 
Mobiliária 29 33 32 34 34 
Papel e Papelão 9 8 8 8 9
Borracha 4 4 3 5 3 
Couros, Peles e Prod. Similar 12 14 14 15 14 
Indústria Química 22 22 27 23 27 
Prod. Fármaco. E Veterinários 6 7 7 6 7
Perfumaria, Sabões e Velas 10 11 7 4 4 
Prod. De Matérias Plásticas 9 11 12 11 13 
Têxtil 3 3 3 2 4 
Vest., Calç., Artef Tecidos 121 133 99 87 88 
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Atividades 2002 2003 2004 2005 2006
Produtos Alimentícios 113 124 103 110 113 
Bebidas, Álcool Etílico, Vinagre 7 9 9 11 8
Editorial e Gráfica 148 143 94 86 91 
Diversas 300 293 225 193 211 

Fonte: Dados da Secretaria de Estado, de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e 
Tecnologia (SEMAC), 2008. 

Tabela 8- Estabelecimentos industriais por ramos de atividade - CNAE - Campo 
Grande - 2007 - 2008. 

Atividades 
Quantidade

2007 2008
Total 888 952 
Bebidas 8 9 
Celulose, papel e produtos de papel 8 8
Combustíveis e biocombustíveis – fabricação de álcool 5 5 
Confecção de artigos vestuário – roupas íntimas 52 49 
Confecção calçados, artigos viagem, bolsas de qualquer natureza 2 6 
Confecção de roupas e artigos vestuários e acessórios 32 43 
Construção de edifício 41 47 
Construção de rodovias e ferro 11 12 
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4 5 
Construção de obras de infra-estrutura em geral 7 7
Construção – outras obras de engenharia civil 129 139 
Diversos 64 76 
Impressão e reprodução de gravações 99 103 
Máquinas e equipamentos 12 10 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 11 10 
Metalúrgica – artigos de serralheria, exceto esquadrias 2 2
Metalúrgica – estruturas metálicas 22 23 
Metalúrgica – esquadrias de metal 5 5
Metalúrgica – ferro-gusa 1 1 
Metalúrgica – outros produtos de metal, exceto máquinas e 
equipamentos 

31 24 

Minerais metálicos – extração de minério de ferro - 1 
Minerais não-metálicos – artef. Prod. De concr., cimento, gesso e 
semelhantes 

28 31 

Minerais não-metálicos – artef. Cerâmica e barro cozido para 
construção 

4 4 

Minerais não-metálicos – extração, britamento e aparelhamento de 
pedras 

10 12 

Minerais não-metálicos – estruturas pré-moldadas de concreto 
armado 

1 - 

Minerais não-metálicos – extração de areia, cascalho ou pedregulho 1 2
Minerais não-metálicos – fabricação de produtos cerâmicos 2 2 
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Atividades 
Quantidade

2007 2008
Minerais não-metálicos – extração de outros minerais não-metálicos 2 1
Outros produtos não- metálicos 4 6 
Móveis com predominância de madeira 26 26 
Móveis com predominância de metal 10 12 
Preparação de couros – curtimento e outras preparações de couro 8 8
Preparação de couros – calçados de couro 4 5 
Preparação de couros – artigos para viagens e calçados 2 2
Produtos alimentícios – abate de bovinos 1 - 
Produtos alimentícios – abate de suínos, aves e pequenos animais 7 8
Produtos alimentícios – farinha de milho e derivados, exceto óleo 1 1 
Produtos alimentícios – laticínios 7 8
Produtos alimentícios – moagem e fabricação de produtos de 
origem vegetal 

15 15 

Produtos alimentícios – produtos de panificação 7 10 
Produtos alimentícios – óleos vegetais refinados 2 2 
Produtos alimentícios – produtos de carne 4 4
Produtos alimentícios – sorvetes e outros gelados comestíveis 20 21 
Produtos alimentícios – outros produtos 71 81 
Produtos alimentícios – torrefação e moagem de café 1 1 
Produtos de borracha e material plástico 19 21 
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 5 6 
Produção florestal – carvão vegetal – florestas plantadas 1 2
Produção de madeira – serrarias sem desdobramento de madeira 6 6 
Produção de madeira – serrarias com desdobramento de madeira 2 2
Produção de madeira - outros produtos de madeira 19 20 
Produtos químicos 38 35 
Produtos têxteis – produtos diversos 7 5 
Veículos automotores, reboques e carrocerias 7 8

Fonte: Dados da Secretaria de Estado, de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e 
Tecnologia (SEMAC), 2008. 
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2.2.2. Infraestrutura do Município 

Energia Elétrica

Atualmente, o município de Campo Grande se encontra incorporado ao 

sistema elétrico denominado “Sistema Interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste” do 

País. 

No termino do ano de 2010, o município contava com 7.542 km de rede 

de energia elétrica, 131.851 postes, atendendo um total de 285.122 ligações. No XX 

pode-se observar a evolução do consumo de energia elétrica na capital sul-mato-

grossense. 

Quadro 10 – Evolução do Consumo de Energia Elétrica em Campo Grande (2005-
2010) 

Classe
Consumo (MW/h) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Residencial 390.713 394.159 400.296 408.334 452.228 484.309 

Industrial 107.544 84.094 87.323 111.918 107.953 119.314 

Comercial 302.484 308.861 316.831 331.633 359.521 393.794 

Rural 15.499 15.908 15.884 15.653 16.936 17.643 

Poder Público 72.214 75.271 81.984 83.113 85.175 84.999 

Iluminação Pública 63.545 62.199 69.643 69.041 73.658 73.780 

Serviço Público 43.506 40.357 40.561 39.297 37.482 81.469 

Consumo Próprio 3.636 3.773 4.203 4,219 4.577 4.228 

Total 999.141 984.622 1.016.725 1.063.208 1.137.530 1.259.536 

Clientes livres 74.953 84.062 89.487 94.096 95.236 53.198 

Fonte: Adaptado de PLANURB (2011). 

Gás Natural

Campo Grande conta com 81,7 km de rede implantada, sendo 42,8 km 

de AÇO (Aço Carbono) e 38,9 km de PEAD (Polietileno Extrudado de Alta 
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Densidade). Estes ramais estão implantados em diversas ruas da área central de 

Campo Grande com uma derivação até ao Núcleo Industrial de Indubrasil 

(PLANURB, 2011). 

Segundo PLANURB (2011) apud MSGÁS, atualmente o fornecimento de 

gás natural em Campo Grande é realizado para os segmentos: termoelétrico, 

comercial, industrial, automotivo, residencial, cogeração e GNC. 

Sistema de Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água na capital sul-mato-grossense 

atende cerca de 99% da população tendo uma produção média mensal de 6,2 

milhões de metros cúbicos para um consumo medido de 4,8 milhões de metros 

cúbicos. 

Em dezembro de 2010, a extensão da rede de água atingiu o valor de 

3.403,1830 quilômetros, sendo este valor 7,58% maior do que apresentado no inicio 

do ano de 2005. 

Sistema de Esgotamento Sanitário

Segundo a PLANURB (2011), em dezembro de 2010, a extensão da rede 

de esgoto na cidade de Campo Grande possuía o valor de 1.479,09 km. O sistema 

de esgotamento sanitário com coleta e tratamento encontra-se disponível para 

61,05% da população, sendo o tratamento realizado em três Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs): 

 ETE Cophatrabalho (1 módulo) – capacidade de 12l/s; 

 ETE Sayonara (1 módulo) – Capacidade d e5 l/s; 

 ETE Los Angeles (8 módulos) – capacidade de 720 l/s sema 

ampliação (900 l/s). 

Pavimentação

O total de vias na área urbana atingiu, em 2010, 3,881.912 km, sendo que 

destes, aproximadamente 61% são pavimentados. O Gráfico 7 apresenta o histórico 

de pavimentações executadas em Campo Grande no período de 2005 a 2010. 
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Gráfico 7 – Histórico de pavimentações executada (2005 a 2010) 
Fonte: PLANURB (2011) apud SEINTRA 

2.2.3. Estudo Populacional 

Para a realização de qualquer ação de planejamento urbano, é 

necessário o conhecimento prévio das características populacionais e 

socioeconômicas locais, bem como as necessidades dos habitantes locais na 

esfera abrangida pelo projeto. 

Inerente a isto, como o planejamento é uma ação que envolve certo 

horizonte de tempo futuro, é necessário que se estime alguns dados, principalmente 

quantitativos, para que o referido instrumento seja efetivamente aplicável e eficaz 

durante no mínimo, o período pré-estabelecido. 

Seguindo essa premissa, a primeira etapa cumprida para a elaboração 

do presente Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos consiste no 

levantamento de dados secundários referentes à população de Campo Grande, 

quantificando-a e qualificando-a. 

A qualificação envolve basicamente informações acerca da distribuição 

espacial da população, do nível educacional e econômico, dos costumes e das 

características de consumo locais que possam interferir na quantidade e tipologia 

de resíduos sólidos gerados e em outras questões relacionadas ao assunto.  

No que se refere à quantificação habitacional, os dados preliminares do 

CENSO 2010 mostram que a população do município de Campo Grande passou de 

663.621 habitantes no ano de 2000, para 766.461 em 2010. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

242.361,00
409.679,00 372.114,00

559.316,58

1.144.231,96

1.534.978,98Pavimentação Executada 
(m²)
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Utilizando-se das metodologias expostas por Von Sperling (2005), foram 

realizadas projeções populacionais a fim de estimar o número de habitantes da 

capital sul matogrossense no intervalo de tempo pretendido. 

Inerente à isto, foi consultada a estimativa populacional adotada pela 

empresa concessionária de água e esgoto nos respectivos planos diretores. 

Diante dos cálculos das referidas projeções calculadas e consultadas 

foram obtidos 5 resultados distintos, advindos, respectivamente, de Projeção 

Aritmética, Projeção Geométrica, Taxa Decrescente de Crescimento, Crescimento 

Logístico e Estimativa adotada pela Águas Guariroba S/A nos Planos Diretores de 

Água e Esgoto – conforme pode ser visto no Quadro 11 e no Gráfico 8. 

75

Quadro 11 - Projeção populacional para Campo Grande (2011-2040) 
Ano População medida 

(censo)
População Estimada População Adotada 

(Aritimética)Aritmética Geométrica Decrescente Logística Saturação
1991 526.126  526.126  526.126  526.126  526.126  1.093.614  526.126  
2000 663.621  649.795  636.771  669.802  650.254  1.093.614  649.795  
2010 787.204  787.204  787.204  787.204  775.839  1.093.614  787.204  
2011 -  800.945 804.077  796.983  787.204  1.093.614   800.945
2012 - 814.686  821.312  806.451  798.317  1.093.614  814.686  
2013 - 828.427  838.916  815.616  809.173  1.093.614  828.427  
2014 - 842.168   856.898 824.489  819.767  1.093.614  842.168  
2015 - 855.909  875.264  833.078  830.094  1.093.614  855.909  
2016 - 869.650   894.025 841.393  840.153  1.093.614  869.650  
2017 - 883.391  913.188  849.443  849.940  1.093.614  883.391  
2018 - 897.132   932.761 857.236  859.455  1.093.614  897.132  
2019 - 910.873  952.754  864.780  868.696  1.093.614  910.873  
2020 - 924.613  973.176  872.084  877.665  1.093.614  924.613  
2021 - 938.354  994.035  879.154  886.361  1.093.614  938.354  
2022 - 952.095  1.015.341  885.999  894.786  1.093.614  952.095  
2023 - 965.836  1.037.104  892.625  902.943  1.093.614  965.836  
2024 - 979.577  1.059.334  899.040  910.833  1.093.614  979.577  
2025 - 993.318  1.082.040  905.250  918.460  1.093.614  993.318  
2026 - 1.007.059  1.105.232  911.262  925.827  1.093.614  1.007.059  
2027 - 1.020.800  1.128.922  917.082  932.939  1.093.614  1.020.800  
2028 - 1.034.541  1.153.120  922.716  939.799  1.093.614  1.034.541  
2029 - 1.048.282  1.177.836  928.171  946.413  1.093.614  1.048.282  
2030 - 1.062.023  1.203.082  933.451  952.785  1.093.614  1.062.023  
2031 - 1.075.764  1.228.869  938.563  958.920  1.093.614 1.075.764  
2032 - 1.089.505  1.255.209  943.511  964.825  1.093.614 1.089.505  
2033 - 1.103.246  1.282.113  948.302  970.503  1.093.614 1.103.246  
2034 - 1.116.987  1.309.594  952.940  975.962  1.093.614 1.116.987  
2035 - 1.130.728  1.337.664  957.430  981.207  1.093.614 1.130.728  
2036 - 1.144.469  1.366.336  961.776  986.243  1.093.614 1.144.469  
2037 - 1.158.210  1.395.623  965.984  991.078  1.093.614 1.158.210  
2038 - 1.171.951  1.425.537  970.057  995.716  1.093.614 1.171.951  
2039 - 1.185.691  1.456.092  974.001  1.000.165 1.093.614 1.185.691  
2040 - 1.199.432  1.487.302  977.818  1.004.429 1.093.614 1.199.432  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 2000 adaptado por Deméter Engenharia Ltda., 2011. 
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Gráfico 8 - Projeção do crescimento populacional de Campo Grande. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande, 2011. 
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Cumpre esclarecer que a população de saturação observada no 

quadro e no gráfico anteriores diz respeito à um índice de correção utilizado 

no cálculo da metodologia das taxas decrescente e logística. Ademais, o 

cálculo estimado dos anos que possuem dados censitários também são 

realizados para efeito de correção de cálculo. 

Considerando-se que a projeção geométrica forneceu um número 

futuro de habitantes bastante elevado em relação às demais metodologias e, 

utilizá-lo para o planejamento urbano encareceria demasiadamente a 

execução das ações nas diversas vertentes do saneamento, optou-se por 

utilizar a estimativa populacional dada pela projeção aritmética. Analisando-

se o Gráfico 8, pode-se observar que o resultado obtido por projeção 

aritmética foi aquele cuja linha de crescimento ficou alocada no centro das 

demais, ou seja, bem no meio das outras 4 metodologias e portanto, oferece 

segurança sem excessiva onerosidade. 

Dessa maneira, levando em conta que o presente plano deverá 

estabelecer diretrizes para o uso racional e integrado dos recursos naturais 

buscando sustentabilidade e segurança, mediante equacionamento 

adequado entre a oferta e a demanda por serviços de saneamento ao longo 

dos próximos 30 anos, trabalhou-se com uma estimativa de 1.074.907 

habitantes em Campo Grande no ano de 2031. 

Esse conjunto de dados levantados foi utilizado para a realização 

do estudo de demandas que objetiva, em linhas gerais, determinar massa e 

volume de resíduos sólidos em função da população urbana atual e estimada 

para o horizonte de projeto pré-definido. 
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2.3. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Conforme dados do Panorama dos Resíduos Sólidos elaborado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE) em 2010, o crescimento e enriquecimento geral da população e 

avanços tecnológicos na indústria alimentícia e na indústria de embalagens 

trouxeram impactos ao setor de limpeza urbana. Portanto, no Brasil houve 

aumento de descartes de restos e objetos, proveniente de um novo 

comportamento social e de novos produtos derivados do petróleo. 

Estima-se que no Brasil são geradas diariamente 182.828 toneladas 

de resíduos sólidos urbanos e que desse montante 11% não são coletados. 

Atualmente praticamente a totalidade dos municípios brasileiros recebe o 

serviço de coleta de resíduos domiciliares porta-a-porta com regularidade e 

de maneira contínua, considerando sua área urbana. 

No que concerne à coleta seletiva, segundo o documento 

elaborado pela ABRELPE (2010), no ano de 2010 dos 5.565 dos municípios 

existentes no Brasil 57,6% indicaram a existência de iniciativas de coleta 

seletiva 

O cenário atual (2010) das condições técnicas de disposição de 

resíduos no solo apresenta percentuais de 57,6% dos municípios com sistemas 

de destinação final adequada e 42,4% dos municípios apresentando sistemas 

de destinação final não-adequado. Quanto à situação de disposição e 

tratamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSS) das 1.100 toneladas 

produzidas diariamente, apenas 30% recebem tratamento adequado 

conforme a legislação pertinente (CONAMA 257). 

A quantidade média coletada de lixo diariamente por habitante do 

País é de cerca de 1,079 kg. A região Centro Oeste apresenta um geração 

“per - capita” de 1,119 kg/hab/dia 

O conhecimento da situação atual da gestão de resíduos sólidos de 

Campo Grande é primordial para que a Administração Municipal possa 

estabelecer um modelo de gerenciamento que propicie uma melhora na 

qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente. 
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2.3.1. Classificação dos Resíduos 

A classificação dos resíduos sólidos adotada no Código Municipal 

de Resíduos Sólidos de Campo Grande apresenta a seguinte terminologia e 

definição: 

I - quanto à origem:
a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; 

b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, 

“g”, “h” e “j”; 

e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 

f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama e do SNVS; 

h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 

j) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira; 

k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração 

ou beneficiamento de minérios; 
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II - quanto à periculosidade: 

a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 

qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 

técnica; 

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 

Com o objetivo de harmonizar a classificações apresentadas e já 

instituídas nacionalmente, de atender aos pressupostos técnicos descritos 

anteriormente, bem como satisfazer a metodologia adotada no contexto 

operacional municipal, propõe-se que os resíduos gerados no Município de 

Campo Grande sejam identificados e classificados quanto a sua origem e 

quanto a sua periculosidade, observados os preceitos emanados pela NBR 

10.004/2004. 

O Quadro 12 apresenta os resíduos classificados em conformidade 

com os locais nos quais foram originados e em conformidade com sua 

natureza física, composição química, quanto aos riscos potenciais ao meio 

ambiente. Já o Quadro 13 mostra a classificação dos resíduos de Saúde. 
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Quadro 12–Classificação dos resíduos sólidos 
Quanto à 
natureza

física

Secos Os resíduos secos são os materiais recicláveis como, por exemplo: metais, papéis, plásticos, vidros, etc.  
Molhados/ 

Úmidos 
Os resíduos úmidos são os resíduos orgânicos e rejeitos como, por exemplo: resto de comida, cascas de 
alimentos, resíduos de banheiro, etc. 

Quanto à 
composição 

química 

Orgânicos

São os resíduos que possuem origem animal ou vegetal, neles podem-se incluir restos de alimentos, frutas, 
verduras, legumes, flores, plantas, folhas, sementes, restos de carnes e ossos, papéis, madeiras, etc.. A maioria 
dos resíduos orgânicos pode ser utilizada na compostagem sendo transformados em fertilizantes e corretivos do 
solo, contribuindo para o aumento da taxa de nutrientes e melhorando a qualidade da produção agrícola. 

Inorgânicos 
Todo material que não possui origem biológica, ou que foi produzida por meios humanos como, por exemplo: 
plásticos, metais, vidros, etc. Geralmente estes resíduos quando lançados diretamente ao meio ambiente, sem 
tratamento prévio, apresentam maior tempo de degradação. 

Quanto aos 
riscos

potenciais ao 
meio

ambiente* 

Resíduos 
Classe I – 
Perigosos 

São aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente apresentando uma ou mais das 
seguintes características: periculosidade, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade. (ex.: baterias, pilhas, óleo usado, resíduo de tintas e pigmentos, resíduo de serviços de saúde, 
resíduo inflamável, etc.) 

Resíduos 
Classe II – 

Não
perigosos 

Classe II A – 
Não Inertes 

Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I – perigosos ou de resíduos 
classe II B – inertes, nos termos da NBR 10. 004. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter 
propriedades tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. (ex.: 
restos de alimentos, resíduo de varrição não perigoso, sucata de metais ferrosos, borrachas, 
espumas, materiais cerâmicos, etc.) 

Classe II B – 
Inertes 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo ABNT NBR 
10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à 
temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 
aspecto, cor, turbidez, dureza esabor. (ex.: rochas, tijolos, vidros, entulho/construção civil, luvas 
de borracha, isopor, etc.). 
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(Continuação) - –Classificação dos resíduos sólidos 

Quanto à 
origem 

Doméstico 

São os resíduos gerados das atividades diárias nas residências, também conhecidos como resíduos domiciliares. 
Apresentam em torno de 50% a 60% de composição orgânica, constituído por restos de alimentos e o restante é 
formado por embalagens em geral, jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, papel higiênico, fraldas descartáveis 
e uma grande variedade de outros itens. 
A taxa média diária de geração de resíduos domésticos por habitante em áreas urbanas é de 0,5 a 1 Kg/hab.dia 
para cada cidadão, dependendo do poder aquisitivo da população, nível educacional, hábitos e costumes. 

Comercial 

Os resíduos variam de acordo com a atividade dos estabelecimentos comerciais e de serviço. No caso de 
restaurantes, bares e hotéis predominam os resíduos orgânicos, já os escritórios, bancos e lojas os resíduos 
predominantes são o papel, plástico, vidro entre outros. 
Os resíduos comerciais podem ser divididos em dois grupos dependendo da sua quantidade gerada por dia. O 
pequeno gerador de resíduos pode ser considerado como o estabelecimento que gera até 120 litros por dia, o 
grande gerador é o estabelecimento que gera um volume superior a esse limite. 

Público 

São os resíduos provenientes dos serviços de limpeza urbana (varrição de vias públicas, limpeza de praias, 
galerias, córregos e terrenos, restos de podas de árvores, corpos de animais, etc.), limpeza de feiras livres. 
Também podem ser considerados os resíduos descartados irregularmente pela própria população, como 
entulhos, papéis, restos de embalagens e alimentos. 

Serviços de 
Saúde

Segundo a Resolução RDC nº 306/04 da ANVISA e a Resolução RDC nº. 358/05 do CONAMA, os resíduos de 
serviços de “saúde são todos aqueles provenientes de atividades relacionados com o atendimento à saúde 
humana ou animal, inclusive de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de 
produtos para saúde; necrotérios; funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento; 
serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimento de ensino e 
pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; 
importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de 
atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares”. 
E também de acordo com essas mesmas resoluções, os resíduos de serviços de saúde são classificados conforme 
oQuadro 13. 
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(Continuação) - –Classificação dos resíduos sólidos 

Quanto à 
origem 

Resíduos
Especiais

Pilhas e 
Baterias 

As pilhas e baterias contêm metais pesados, possuindo características de corrosividade, 
reatividade e toxicidade, sendo classificadas como Resíduo Perigoso de Classe I. Os principais 
metais contidos em pilhas e baterias são: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni), 
prata (Ag), lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn) entre outros compostos. Esses metais causam 
impactos negativos sobre o meio ambiente, principalmente ao homem se expostos de forma 
incorreta. Portanto existe a necessidade de um gerenciamento ambiental adequado (coleta, 
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final correta), uma vez que descartadas em 
locais inadequados, liberam componentes tóxicos, assim contaminando o meio ambiente. 

Lâmpadas 
Fluorescentes 

A lâmpada fluorescente é composta por um metal pesado altamente tóxico o “Mercúrio”. 
Quando intacta, ela ainda não oferece perigo, sua contaminação se dá quando ela é 
quebrada, queimada ou descartada em aterros sanitários, assim, liberando vapor de mercúrio, 
causando grandes prejuízos ambientais, como a poluição do solo, dos recursos hídricos e da 
atmosfera. 

Óleos 
Lubrificantes 

Os óleos são poluentes devido aos seus aditivos incorporados. Os piores impactos ambientais 
causados por esse resíduo são os acidentes envolvendo derramamento de petróleo e seus 
derivados nos recursos hídricos. O óleo pode causar intoxicação principalmente pela presença 
de compostos como o tolueno, o benzeno e o xileno, que são absorvidos pelos organismos 
provocando câncer e mutações, entre outros distúrbios. 

Pneus 

No Brasil, aproximadamente100 milhões de pneus usados estão espalhados em aterros sanitários, 
terrenos baldios, rios e lagos, segundo estimativa da Associação Nacional da Indústria de 
Pneumáticos – ANIP (2006). Sua principal matéria-prima é a borracha vulcanizada, mais resistente 
que a borracha natural, não se degrada facilmente e, quando queimada a céu aberto, gera 
enormes quantidades de material particulado e gases tóxicos, contaminando o meio ambiente 
com carbono, enxofre e outros poluentes. Esses pneus abandonados não apresentam somente 
problema ambiental, mas também de saúde pública, se deixados em ambiente aberto, sujeito a 
chuvas, os pneus acumulam água, formando ambientes propícios para a disseminação de 
doenças como a dengue e a febre amarela. Devido a esses fatos, o descarte de pneus é hoje 
um problema ambiental grave ainda sem uma destinação realmente eficaz. 
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(Continuação) - –Classificação dos resíduos sólidos 

Quanto à 
origem 

Resíduos
Especiais

Embalagens 
de 
Agrotóxicos 

Os agrotóxicos são insumos agrícolas, produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e até 
mesmo no ambiente doméstico como: inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, 
herbicidas, bactericidas, vermífugos. As embalagens de agrotóxicos são resíduos oriundos dessas 
atividades e possuem tóxicos que representam grandes riscos para a saúde humana e de 
contaminação do meio ambiente. Grande parte das embalagens possui destino final 
inadequado sendo descartadas em rios, queimadas a céu aberto, abandonadas nas lavouras, 
enterradas sem critério algum, inutilizando dessa forma áreas agricultáveis e contaminando 
lençóis freáticos, solo e ar. Além disso, a reciclagem sem controle ou reutilização para o 
acondicionamento de água e alimentos também são considerados manuseios inadequados. 

Radioativos 
São resíduos provenientes das atividades nucleares, relacionadas com urânio, césios, tório, 
radônio, cobalto, entre outros, que devem ser manuseados de forma adequada utilizando 
equipamentos específicos e técnicos qualificados. 

Construção 
Civil / 
Entulho 

Classe A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

 De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 
infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

 De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, entre outros), argamassa e concreto; 

 De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 
(blocos, tubos, meios fios, entre outros) produzidas nos canteiros de obras. 

Classe B 
São materiais recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, 
vidros, madeiras e outros. 

Classe C 
São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos 
oriundos do gesso. 

Classe D 
São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos, 
ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 
instalações industriais. 
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Quanto à 
origem 

Industrial 

São os resíduos gerados pelas atividades dos ramos industriais, tais como metalúrgica, química, petroquímica, 
papelaria, alimentícia, entre outras. São resíduos muito variados que apresentam características diversificadas, 
podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, 
borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas etc. Nesta categoria também, inclui a grande maioria dos resíduos 
considerados tóxicos. Esse tipo de resíduo necessita de um tratamento adequado e especial pelo seu potencial 
poluidor. Adota-se a NBR 10.004 da ABNT para classificar os resíduos industriais: Classe I (Perigosos), Classe II (Não 
perigosos), Classe II A (Não perigosos - não inertes) e Classe II B (Não perigosos inertes). 

Portos/ 
Aeroportos/ 
Terminais
Rodoviários 
e
Ferroviários 

Grupo A 

Os resíduos sólidos do Grupo A são provenientes de instalações de serviço de atendimento médico, 
sanitário de aeronaves, animais mortos a bordo e lixo de bordo de aeronaves oriundas de área 
endêmica. Incluem-se neste grupo os resíduos sólidos contaminados e objetos perfurocortantes 
oriundos de farmácias, barbearias e estabelecimentos afins. Após tratamento, os resíduos sólidos 
pertencentes ao Grupo A são considerados “resíduos sólidos comuns” (Grupo D)  ara fins de 
disposição final. 

Grupo B 
Os resíduos sólidos do Grupo B são provenientes das áreas de manobras, industriais, manutenção, 
depósitos de combustíveis e áreas de treinamento contra incêndio. 

Grupo C 
Os resíduos sólidos do Grupo C são provenientes de equipamentos usados em segurança e que 
utilizem materiais radioativos, que estejam sendo desativados. 

Grupo D 
Os resíduos sólidos do Grupo D são aqueles gerados a bordo de aeronaves provenientes de áreas 
não-endêmicas, pátios e pistas, restaurantes, hotéis, comércio em geral e escritórios. 

Agrícola 

Originados das atividades agrícolas e da pecuária, formado basicamente por embalagens de adubos e 
defensivos agrícolas contaminadas com pesticidas e fertilizantes químicos, utilizados na agricultura. A falta de 
fiscalização e de penalidades mais rigorosas para o manuseio inadequado destes resíduos faz com que sejam 
misturados aos resíduos comuns e dispostos nos vazadouros das municipalidades, ou o que é pior sejam 
queimados nas fazendas e sítios mais afastados, gerando gases tóxicos. O resíduo proveniente de pesticidas é 
considerado tóxico e necessita de um tratamento especial. 
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Quadro 13- Classificação dos resíduos de serviço de saúde 
GRUPO DESCRIÇÃO 

GRUPO A 
(potencialmente 

Infectante)

A1 

Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de 
vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura 
de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. 
Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes
classe de risco quatro, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente 
que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. 
Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de 
validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta. 
Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de 
assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

A2 
Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com 
inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de 
microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo 
anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

A3 
Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura 
menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido
requisição pelo paciente ou familiar. 

A4 

Kits de linhas arteriais, endovenosas e deslizadores, quando descartados. 
Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre 
outros similares. 
Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não 
contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes 
Classe de Risco quatro, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de 
doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com 
suspeita de contaminação com príons. 
Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo 
de resíduo. 
Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 
Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos
ou de confirmação diagnóstica. 
Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação 
com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações. 
Bolsas transfusionais vazia ou com volume residual pós-transfusão. 

A5 Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfuro cortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons. 
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GRUPO DESCRIÇÃO 

GRUPO B 
(Químicos)

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 
imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 
344/98 e suas atualizações. 
Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, 
inclusive os recipientes contaminados por estes. 
Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 
Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas 
Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, 
inflamáveis e reativos).

GRUPO C 
(Rejeitos

Radioativos)

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos 
limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 
Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, proveniente de laboratórios de 
análises clinica, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05 

GRUPO D 
(Resíduos Comuns)

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, 
material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados como 
A1; 
Sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 
Resto alimentar de refeitório; 
Resíduos provenientes das áreas administrativas; 
Resíduos de varrição, flores, podas e jardins 
Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde 

Grupo E 
(Perfurocortantes) 

Materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes ampolas de vidro, 
brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 
lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e 
placas de Petri) e outros similares. 

Fonte: ANVISA/CONAMA, 2006. 
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2.3.2. Caracterização dos Resíduos 

Através de uma visão macro dos resíduos sólidos domésticos gerados no 

município de Campo Grande/MS, pode-se obter a caracterização exposta no 

Gráfico 9. 

Gráfico 9 - Caracterização macro da composição gravimétrica dos resíduos sólidos 
coletados em Campo Grande/MS no ano de 2008. 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE, 2008. 

Tal característica de predominância de materiais não recicláveis reflete o 

nível socioeconômico da população do município, gerando-se pouco mais de um 

terço de resíduos recicláveis quando comparado ao total gerado. Destaca-se que 

este valor é compatível com o encontrado em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento que geram elevada quantidade de resíduos orgânicos quando 

comparado aos países desenvolvidos. 

Agora, analisando de uma forma mais detalhada a composição do lixo 

gerado pela população de Campo Grande chegou-se a uma composição 

gravimétrica com o aspecto que pode ser visualizado no Gráfico 10. 

Materias não-
recicláveis

63%

Materias
recicláveis

36%

Materias inertes
1%
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Gráfico 10 - Composição Gravimétrica detalhada dos resíduos sólidos coletados em 
Campo Grande/MS no ano de 2008. 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE, 2008 

As características dos resíduos gerados pela população do município 

mantiveram-se de certa forma constantes ao longo da década de 90, observando 

um aumento da quantidade de materiais recicláveis na década seguinte, sendo 

que nesta houve praticamente o duplicação do PIB municipal, comprovando 

dados citados em diversas literaturas que o aumento do poder aquisitivo da 

população resulta em uma maior geração de resíduos recicláveis. Isto pode ser 

visualizado no Quadro 14. 

.

Quadro 14 - Evolução da composição gravimétrica no município de Campo 
Grande/MS.

RESÍDUOS COLETADOS EM CAMPO GRANDE 1993
(%)

1997
(%)

2001
(%)

2008
(%)

MATERIAIS NÃO-RECICLÁVEIS 62,0 66,0 69,9 62,6 
Matéria orgânica putrescível (ex. restos de 
alimentos, frutas, etc.) 62,0 63,0 66,4 57,2 

Folhas - - 0,9 -
Madeira (galhos de árvores, caixotes, estrutura 
de sofás, camas, etc.) - 1,0 0,7 0,6 

Matéria orgânica 
putrescível (ex. restos 

de
alimentos, frutas, etc.

)
57,20%

Madeira (galhos de 
árvores, caixotes, estr

utura de 
sofás, camas, etc.)

0,60%

Panos e trapos 
(roupas, toalhas, etc.

)
4,70%

Couros
0,10%

Papel e Papelão 
(embalagens, jornais,

livros, cadernos, caix
as, etc.)
13,20%

Plásticos 
(embalagens, garraf

as pet, copos 
descartáeis, etc.)

18,40%

Vidros 
(garrafas, cacos 
de copos, etc.)

1,60%

Borrachas
(pneus, solas de 

sapato, etc.)
0,90%

Metais (latas de 
bebidas, peças de 

automóveis)
1,70%

Não degradáveis 
(isopor, pilhas, bateri

as, areia, etc.)
1,60%
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RESÍDUOS COLETADOS EM CAMPO GRANDE 1993
(%)

1997
(%)

2001
(%)

2008
(%)

Panos e trapos (roupas, toalhas, etc.) - 2,0 1,9 4,7 
Couros - - - 0,1 
MATERIAIS RECICLÁVEIS 28,0 33,0 30,1 35,8 
Papel e Papelão (embalagens, jornais, livros, 
cadernos, caixas, etc.) 19,0 15,0 12,4 13,2 

Plásticos (embalagens, garrafas pet, copos 
descartáveis, etc.) 6,0 12,0 11,1 18,4 

Vidros (garrafas, cacos de copos, etc.) - 2,0 2,2 1,6 
Borrachas (pneus, solas de sapato, etc.) - 1,0 0,5 0,9 

Metais (latas de bebidas, peças de automóveis) 3,0 3,0 3,9 1,7 

MATERIAIS INERTES - 1,0 - 1,6 
Não degradáveis (isopor, pilhas, baterias, areia, 
etc.) - 1,0 - 1,6 

Outros¹ 10,0 - - -
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fontes: ¹Classificação adotada apenas em 
1993.

Vega Eng. 
Ambiental 
S.A., 1993. 

Vega Eng. 
Ambiental 
S.A., 1997. 

EPE, 
2008 

EPE, 
2008 

2.3.3. Resíduos Sólidos Urbanos 

A geração dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU  nos centros urbanos 

transformou-se numa problemática, trazendo várias consequências referentes à 

contaminação dos recursos hídricos, solo e ar, ocasionados pela disposição 

inadequada. Este problema é um grande desafio para as administrações públicas, 

principalmente após a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

A geração de RSU está relacionada praticamente a dois fatores: grande 

concentração populacional em núcleos urbanos e ao excessivo consumo de bens 

e serviços. Nota-se que quanto maior o poder aquisitivo da população, 

consequentemente maior será o volume de resíduos gerados. 

2.3.3.1. Quantificação de resíduos sólidos urbanos 
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Analisando a geração de resíduos domésticos e comerciais nas últimas 

duas décadas observou-se um crescimento continuo, conforme demonstrado na 

Tabela 9.

Tabela 9 - Evolução da geração de lixo doméstico no município de Campo Grande/MS. 

ANO POPULAÇÃO 
TOTAL (hab.) 

TAXA DE 
ATENDIMENTO 

(%)

POP URBANA 
ATENDIDA 

(hab.)

QUANTIDADE 
COLETADA
(ton./ano) 

ÍNDICE PER 
CAPITA 

(kg/hab.dia) 

1990 498.671 90% 448.804 77.815,99 0,475 

1991² 526.126 90% 473.513 88.952,44 0,515 

1992¹ 547.984 90% 493.186 88.201,21 0,490 

1993¹ 565.785 90% 509.207 90.388,15 0,486 

1994¹ 584.027 90% 525.624 95.495,44 0,498 

1995¹ 601.661 90% 541.495 111.573,79 0,565 

1996³ 600.069 91% 546.063 122.806,10 0,616 

1997¹ 618.508 92% 569.027 127.376,29 0,613 

1998¹ 634.031 92% 583.309 134.295,86 0,631 

1999¹ 649.593 92% 597.626 140.771,68 0,645 

2000² 663.621 92% 610.531 147.124,56 0,660 

2001¹ 679.281 93% 631.731 157.684,20 0,684 

2002¹ 692.549 93% 644.071 160.693,75 0,684 

2003¹ 705.975 93% 656.557 160.692,91 0,671 

2004¹ 734.164 93% 682.773 171.249,31 0,687 

2005¹ 749.768 95% 712.280 177.042,02 0,681 

2006¹ 765.247 95% 726.985 189.032,24 0,712 

2007³ 724.524 95% 688.298 196.866,27 0,784 

2008¹ 747.189 95% 709.830 203.352,77 0,785 

2009¹ 755.107 98% 740.005 217.331,85 0,805 

2010² 787.204 98% 771.460 227.011,70 0,806 

2011¹ 796.252 98% 780.326 236.226,09 0,810 
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Fontes: IBGE e Prefeitura Municipal de Campo Grande, 2011. 
¹ Estimativas da população 
² Censo demográfico 
³Contagem da população 

Através do Gráfico 11 é possível concluir que na década de 90 a 

evolução da quantidade coletada acompanhou a evolução do índice per capita, 

enquanto que, na última década a quantidade coletada manteve sua tendência 

de crescimento, em contrapartida a evolução do índice per capita apresentou 

uma estabilização no período compreendido entre os 2000 a 2006 e então no ano 

de 2007 houve um pequeno salto e desde então um crescimento suave atingindo 

no ano de 2010 o valor de 0,806 kg/hab.dia. 

Gráfico 11 - Comparação da evolução da quantidade coletada em relação ao 
índice per capita no município de Campo Grande/MS no período de 1990 à 2010 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande 

Comparando as curvas de crescimento populacional e crescimento da 

geração per capita de resíduos domésticos no Gráfico 12 chega-se claramente as 

conclusões obtidas a partir do Gráfico 11, onde se conclui haver um aumento 

significativo no índice per capita na última década, a partir de 2007, ultrapassando 

os valores da população total.  
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Gráfico 12 - Correlação entre o crescimento populacional e o aumento do índice 
per capita de resíduos sólidos produzidos no município de Campo Grande/MS. 
Fonte: IBGE, 2011 e Prefeitura Municipal de Campo Grande, 2011. 

Destaca-se que este decréscimo populacional provavelmente não 

ocorreu efetivamente. Provavelmente o que ocorrera foi uma não concretização 

das estimativas realizadas nos anos anteriores, falha esta que pode ser advinda de 

uma redução na taxa de crescimento em relação à utilizada em tais estimativas. 

Nos últimos dez anos, o produto interno bruto per capita do município 

saltou de R$6.808,00 por indivíduo para R$12.346,00, ou seja, o mesmo praticamente 

dobrou, tal aumento resultou em um aumento significativo da produção per capita 

de resíduos. Tal quadro é comum em regiões em desenvolvimento onde o aumento 

do poder aquisitivo resulta em um maior consumo de produtos recicláveis e não 

recicláveis gerando uma quantidade maior de resíduos. 

2.3.3.2. Coleta Convencional 

Segundo o Perfil Socioeconômico de Campo Grande (2010), o serviço de 

coleta de lixo domiciliar é executado em 98% da área urbana, com exceção dos 

loteamentos e assentamentos clandestinos, que não solicitaram o serviço de coleta 

de lixo domiciliar. 

A coleta domiciliar urbana de Campo Grande é realizado por uma 

empresa privada, a Financial Construtora Industrial Ltda., contratada da Prefeitura 
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Municipal. Faz-se de acordo com um roteiro otimizado que subdivide a cidade em 

82 (oitenta e dois) setores, que possuem frequências distintas de acordo com as 

regiões da cidade, conforme demonstrado na Figura 14.  . 

Vinte e nove veículos são utilizados para a coleta de lixo domiciliar, 

recolhendo em média 757 toneladas por dia. Na área central a coleta é feita 

diariamente no período noturno e na periferia, 3 vezes por semana. 

Utilizam-se veículos Volkswagen modelo 17-220, equipados com coletor 

compactador Facchine Heil modelo CF 1.000, sendo que 13 caminhões são toco e 

possuem uma capacidade de 8 toneladas de carga, que representa um volume de 

lixo compactado de 15 m3 (45 m3 de volume de lixo solto), e 16 caminhões  são 

trucados com capacidade de 19 m³ e 12 tonelada por carga. 

O compactador permite a utilização de contêineres basculáveis, no 

próprio veículo, com capacidade de acondicionar 1,2 m3 de lixo, montados sobre 

rodízios de borracha, possuindo tampa metálica. Esses contêineres são colocados 

em locais públicos que geram uma grande quantidade de resíduos, O Quadro 15 

mostra os locais que possuem contêineres para acondicionamento dos resíduos, e 

as respectivas quantidades. 

Quadro 15 – Relação de Contêineres 
LOCAL QUANTIDADES 

Autódromo 1

Camelódromo 1

Ceasa 5

Feira Central 3

Mercadão Municipal 5

Paço Municipal 2

Praça Ary Coelho 2

Parque dos Poderes 8

C.A.T Cidadão 1

Secretaria de Obras 1

TOTAL 29 
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Figura 14- Configuração do sistema de coleta de lixo por períodos e freqüência de coleta. Fonte: Prefeitura Municipal de Campo 
Grande/MS, 2011. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande e SEMADUR96
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Cada um desses setores é atendido por um único grupo de limpeza 

constituído por coletores de lixo e um caminhão transportador, com 

capacidade variando de 8 a 12 toneladas. O caminhão realiza o número de 

viagens necessários entre o setor e o destino final dos resíduos para a remoção 

completa do volume de resíduos sólidos do setor. Importante observar que em 

nenhuma situação o caminhão transporta o lixo de setores diferentes numa 

mesma viagem. 

De acordo com técnicos experientes da empresa responsável pela 

coleta do lixo no município de Campo Grande, os resíduos provenientes dos 

setores 2 a 8 da região central são relativamente homogêneos. O setor 1, da 

mesma área, difere qualitativamente dos demais quanto à composição em 

razão da concentração de escritórios, bares e restaurantes. Na segunda área, 

que compreende os grandes eixos de circulação, os setores podem ser 

reunidos em dois grandes grupos relativamente homogêneos: o primeiro 

compreende os setores 9 a 23 e o outro os setores 24 a 38. Da mesma forma, os 

resíduos coletados nas regiões urbanas periféricas são relativamente 

homogêneos nos setores 39 a 60 e nos setores 61 a 82. A Figura 15demonstra 

um caminhão de coleta se dirigindo para o lixão. 

Figura 15 - Caminhão de coleta dirigindo-se ao lixão para fazer a disposição final 
de resíduos.
Fonte: Financial Construtora Industrial Ltda. 
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um caminhão de coleta se dirigindo para o lixão. 

Figura 15 - Caminhão de coleta dirigindo-se ao lixão para fazer a disposição final 
de resíduos.
Fonte: Financial Construtora Industrial Ltda.     97

2.3.3.3. Coleta Seletiva 

Algumas iniciativas relativas à coleta seletiva já foram tomadas 

anteriormente. Em 2006, a proposição da Prefeitura Municipal tinha como 

base a separação prévia do material reciclável pelos municípios e o 

recebimento deste pelas empresas de comercialização e processamento de 

recicláveis, e como mola propulsora, a transformação dos catadores de rua 

em agentes autônomos de reciclagem (PMCG, 2006; SEMADES, 2006).  

Dois projetos pilotos foram realizados com o objetivo de avaliar a 

aceitação da coleta seletiva: um no Bairro Vilas Boas (PMCG, 2006) e outro nos 

bairros Cabreúva e Planalto (TRSAMBIENTAL, 2008). 

Deste último, resultou um estudo no qual ficou explicitado que é 

preciso dar chance a todos os programas de inclusão produtiva, pois os 

catadores de recicláveis, boa parte deles, gostaria de retornar as suas antigas 

atividades ou de buscar novas oportunidades (TRSAMBIENTAL, 2008). 

Em 2008, foi implantado nos órgãos e entidades que compõem a 

Prefeitura Municipal um projeto denominado “Coleta Solidária”, instituída por 

meio do Decreto Municipal nº 10.483, de 19 de maio de 2008, sendo realizado 

com o principal objetivo de coletar os materiais recicláveis descartados pelos 

mesmos (PMCG, 2009).  

Atualmente a prefeitura possui um programa de coleta seletiva 

denominada “Reciclar é vida”, a coleta foi implantada em julho de 2011 e 

hoje atende a 31.203 domicílios na modalidade porta a porta (PaP), e ainda 

conta com 75 locais de entregas voluntárias (LEV’s), onde a população não  

atendida com a modalidade PaP, pode entregar os seus resíduos para serem 

reciclados. As regiões que são contemplados com a coleta seletiva 

são:Carandá, Autonomista, Santa Fé, Veraneio, Chácara Cachoeira, Bela 

Vista, Tiradentes, TV Morena, Vilas Boas, Vila Carlota e São Lourenço.  

O serviço de coleta seletiva é executado pela empresa terceirizada 

Financial Construtora Industrial, no qual utiliza um caminhão Volkswagen ¾ 

equipado com gaiola para o acondicionamento dos resíduos. 
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anteriormente. Em 2006, a proposição da Prefeitura Municipal tinha como 

base a separação prévia do material reciclável pelos municípios e o 
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hoje atende a 31.203 domicílios na modalidade porta a porta (PaP), e ainda 

conta com 75 locais de entregas voluntárias (LEV’s), onde a população não  
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equipado com gaiola para o acondicionamento dos resíduos. 
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2.3.3.4. Compostagem 

No município de Campo Grande não há instalações públicas 

destinadas a realizar o processo de compostagem de resíduos orgânicos 

provenientes de podas de árvores ou restos de feiras livres ou mesmo da 

fração orgânica dos resíduos domiciliares. 

2.3.3.5. Grandes Geradores 

Atualmente os serviços de coleta de alguns grandes geradores 

como supermercados e shopping centers são executados por empresas 

privadas. 

2.3.3.6. Resíduos Especiais 

Pneus

Os pneumáticos descartados no município são recolhidos e, 

armazenados pela empresa Ecopneus - Reciclagem de Pneus Ltda., a qual 

mantém um contrato com a Associação Nacional da Indústria de 

Pneumáticos – ANIP, cujo objeto é o tratamento e destino final destes resíduos. 

Esta empresa realiza a reciclagem, através da transformação da 

borracha em um agregado para o concreto e destina o Aço extraído dos 

pneus para as indústrias de metal. 

Embalagens de Agrotóxicos

A coleta de embalagens de agrotóxicos do município de Campo 

Grande é realizada pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Mato 

Grosso do Sul, anualmente, entre os meses de agosto e setembro, desde o ano 

de 2002. A Figura 16 mostra o local de disposição final dos referidos resíduos. 
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Figura 16 - Local de disposição final das embalagens de agrotóxicos em 
campo Grande. 

No que concerne a legislação estadual, a Lei nº 2.951, de 17 de 

dezembro de 2004 dispõe sobre o uso, a comercialização e o armazenamento 

dos agrotóxicos, seus componentes e afins, no Estado de Mato Grosso do Sul, e 

dá outras de providências e o decreto nº 12.059, de 17 de março de 2006 

regulamenta a referida Lei. 

Óleos e Graxas

Nos estabelecimentos privados, tais como lojas, postos de 

combustíveis, oficinas mecânicas, concessionárias, indústrias em geral, 

transportadoras e agricultores, os resíduos de óleos e graxas também são 

armazenados em tambores, e posteriormente coletados por empresas 

terceirizadas, as quais dão a destinação correta. 

No caso das estopas, filtros e serragem, contaminados com óleo e 

graxa, o processo de armazenamento ocorre da mesma forma, sendo o 

destino final os aterros industriais contratados por estas empresas. 

Existem também embalagens de óleo que são coletadas, 

transportadas e limpas por recicladores, os quais destinam para recicladores 

de plásticos. 
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Para obter o Licenciamento Ambiental, os estabelecimentos de 

lavagem de automóveis são obrigados a conectar na rede coletora de 

esgotos e a instalar dispositivos como, caixas separadoras e coletoras de óleos 

e graxas. A coleta destes resíduos é feita por caminhão tanque munido de 

bomba de sucção, executado por várias empresas instaladas em Campo 

Grande e devidamente licenciadas. A destinação dada ao resíduo, por estas 

empresas, é a reciclagem. 

Óleo de Cozinha

O Programa de Coleta de Óleo de Cozinha, por sua vez, foi 

lançado pela prefeitura no ano de 2010, como uma ação inovadora e 

necessária, porém, conforme noticiado no dia 27/04/2011 pelo site 

www.campograndenews.com.br, referido Programa ainda tem baixa adesão 

da população. A população que opinou no referido site sobre a notícia alega 

que a falta de adesão é motivada pela falta de divulgação do Programa pela 

reduzida quantidade de pontos de coleta. 

O óleo de cozinha coletado é reciclado por uma empresa 

terceirizada que utiliza tal resíduo na produção de sabão. 

Pilhas e Baterias

O município de Campo Grande, através do projeto de coleta 

seletiva, possui 115 locais de entrega voluntária – LEV’s com recipientes 

adequados para acondicionar pilhas e baterias. Devido o projeto estar em 

fase inicial de implantação, em conjunto com a falta de conscientização da 

população, grande parte dos resíduos de pilhas e baterias do município é 

disposta na coleta convencional de resíduos domésticos, tendo por fim o 

Lixão. 

Lâmpadas

Há em Campo Grande 115 Locais de Entrega Voluntária – LEV’s de 

lâmpadas fluorescentes com recipientes adequados para acondicionar tais 



DIOGRANDE n. 3.497PÁGINA 81 - terça-feira, 10 de abril de 2012 

    101

resíduos. Devido à implantação dos LEV’s ser recente grande parte destes 

resíduos são dispostos na coleta convencional de resíduos domésticos, tendo 

por fim o Lixão. 

Algumas empresas, inclusive a Prefeitura, destinam as lâmpadas 

fluorescentes para tratamento e destinação final para empresas terceirizadas. 

2.3.3.7. Resíduos da Construção 

A caracterização da situação atual da prestação dos serviços 

públicos referentes à coleta dos resíduos da construção civil foi elaborada 

com base em informações obtidas junto ao responsável pela coordenação 

destes serviços na Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Habitação - 

SEINTRHA. 

Em Campo Grande, não existe programa para coleta de entulho 

de pequenos geradores, apenas ocorre ação corretiva com relação aos 

problemas detectados no município, uma vez que existe um número elevado 

de pontos de depósito irregular deste tipo de resíduo em fundos de vale e 

terrenos baldios. A coleta desses resíduos, no ano de 2008, era realizada pela 

ALS através dos contratos que a SEINTRHA mantém com a mesma para 

limpeza e recolhimento dos resíduos.  

Com relação aos resíduos volumosos, ou seja, material volumoso 

não recolhido pelo serviço convencional de coleta domiciliar ou pública, 

como também não existe coleta específica para estes resíduos, acabam 

sendo removidos com o entulho por uma empresa terceirizada. Nestes 

enquadram-se móveis, colchões, entre outros. 

Segundo informações da SEINTRHA em 2010, a empresa terceirizada 

utiliza para remoção dos resíduos 3 pás carregadeiras e 12 caminhões 

basculantes de 6m³. Atualmente (2010), são coletados cerca de 100 a 120 

m³/dia de entulho em pontos de deposição irregular. Esta quantidade que 

atende ao contrato não é suficiente, sendo assim o serviço é ineficiente. Não 

existe uma periodicidade na coleta definida para a limpeza dos locais e nem 

pontos espalhados no município para recebimento de entulho de pequenos 
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geradores. A coleta ocorre conforme a necessidade e de acordo com as 

reclamações feitas para a SEINTRHA. 

Os resíduos da construção civil coletados em pontos de disposição 

irregular têm como destino o Lixão do município, onde são utilizados para 

manutenção das estradas internas do mesmo. Em Campo Grande, existe 

ainda um bota-fora, localizado no Jardim Noroeste (Figura 17, Figura 18). 

Figura 17 - Entrada do Aterro de Entulhos Noroeste II. 
Fonte: Ribeiro, 2008. 

Figura 18 - Materiais depositados do Aterro de Entulhos Noroeste II. 
Fonte: Ribeiro, 2008. 
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Destaca-se ainda que, segundo levantamento feito pela SEMADUR, 

parte dos resíduos da construção civil são dispostos em locais irregulares, como 

fundos de vales e sobre as calçadas conforme Figura 19. 

Figura 19 - Disposição irregular de RCD nas calçadas. 

2.3.3.8. Resíduos dos Serviços de Saúde 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles oriundos de 

quaisquer atividades, de natureza médico-assistencial humanos ou animal - 

clínicas odontológicas, veterinárias, farmácias, centros de pesquisa - 

farmacologia e saúde, medicamentos vencidos, necrotérios, funerárias, 

medicina legal e barreiras sanitárias (ANVISA, 2006). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da 

resolução RDC n°306/2004 dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Esta resolução já atribuía 

aos serviços geradores dos resíduos de serviços de saúde (RSS) a 

responsabilidade de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS). 

Conforme resolução CONAMA n° 358/2005, a qual dispõe sobre o 

tratamento e a disposição dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências, é de responsabilidade dos geradores de resíduos de serviço de 
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saúde o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, 

de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e 

ocupacional. 

Verificou-se que o sistema de coleta, transporte dos resíduos 

oriundos de serviços de saúde nos estabelecimentos públicos e privados do 

Município de Campo Grande é realizado pela empresa terceirizada, Financial 

Construtora Industrial, os resíduos coletados são destinados em valas sépticas 

no “Lixão” de Campo Grande.  

A coleta dos resíduos de saúde é dividas em pequenos geradores e 

grandes geradores, nos quais são utilizados equipamentos específicos para 

cada grupo de gerador, no caso da coleta dos pequenos geradores é 

utilizado um caminhão Volkswagen ¾ equipado com baú hermético e 

estanque, já para a coleta dos grandes geradores é utilizado um caminhão 

Volkswagen toco, equipado com coletor acomodador de resíduos, modelo 

hospitalix com capacidade volumétrica de 8m³, acoplado com “lifter” para 

basculamento de contêineres plásticos com capacidade de 

acondicionamento de 1m³. 

Figura 20 - Caminhão de empresa terceirizada que realiza a coleta de resíduos 
oriundos dos pequenos geradores de serviços de saúde. 
Fonte: Financial Construtora Industrial Ltda.
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Figura 21 - Caminhão de empresa terceirizada que realiza a coleta de resíduos 
oriundos dos grandes geradores de serviços de saúde.

O Quadro 16 relaciona as quantidades e tipos de geradores aonde 

é realizada a coleta de resíduos de serviços de saúde 

Quadro 16 – Quantidade e tipos de geradores aonde é realizada a coleta de 
resíduos de serviços de saúde 
Geradores de RSSS Quantidades de Geradores 

Grandes Geradores 23 

Pequenos Geradores 118 

Clínicas Médicas 27 

Consultórios Odontológicos 265 

Clínicas Odontológicas  15 

Clínicas Veterinárias 20 

Laboratórios de Análises  32 

TOTAL 500 

A Tabela 10apresenta as quantidades mensais, coletadas de 

resíduos de saúde, entre os anos de 1998 a 2011. 
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Tabela 10 - Toneladas de lixo hospitalar coletado em Campo Grande no período compreendido entre 1998 e 2011. 
Mês 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janeiro 146,22 144,89 166,25 182,67 148,62 212,89 231,63 215,41 231,1 233,87 246,28 235,85 264,14 276,32 

Fevereiro 113,48 132,79 175,14 167,74 173,88 209,92 209,65 199,86 219,03 225,83 230,08 229,28 258,39 273,7 

Março 124,16 167,36 188,4 191,83 200,45 218,5 240,88 231,39 248,33 253,17 243,16 262,55 300,25 293,64 

Abril 119,77 149,72 160,63 177,67 208,91 218,14 222,73 224,07 220,88 232,7 243,28 255,12 271,28 282,85 

Maio 121,68 151,67 169,36 192,77 219,35 221,52 224,36 223,74 243,67 258,91 249,58 264,95 280,31 278,45 

Junho 116,71 160,6 163,48 175,07 202,87 209,66 219,73 224,52 229,4 245,94 242,81 263,47 271,49 265,68 

Julho 132,87 174,64 166,45 186,67 224,85 218,05 214,74 205,92 238,43 247,1 267,09 297,59 295,2 281,53 

Agosto 133,18 166,57 189,25 182,22 228,42 221,88 221,8 245,89 242,79 259,88 259,68 293,75 275,19 296,88 

Setembro 135,35 167,14 178,36 170,56 216,78 233,35 228,83 230,2 240,22 246,43 254 273,23 269,22 294,79 

Outubro 139,4 163,67 179,36 183,5 226,18 246,16 224,77 235,44 237,86 258,49 258,25 278,77 278,29 300,84 

Novembro 147,84 164,36 182,58 182,93 218,07 228,05 229,25 234,41 243,9 241,64 237 260,89 279,29 298,15 

Dezembro 149,73 169,27 174,82 182,65 210,99 233,98 231,37 234,44 231,47 234,72 245,4 270,2 285,77 301,92 

Total 1.580,39 1.912,68 2.094,08 2.176,28 2.479,37 2.672,10 2.699,74 2.705,29 2.827,08 2.938,68 2.976,61 3.185,65 3328,82 3444,75 

Tonelada/mês 131,7 159,39 174,51 181,36 206,61 222,68 224,98 225,44 235,59 244,89 248,05 265,47 277,40 287,0625 

Fonte:Seintrha/2011 
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2.3.4. Limpeza Urbana 

Entende-se como serviços de limpeza urbana os serviços indivisíveis como 

a varrição, limpeza e lavagem de feiras livres, entre outros. A síntese do modelo 

praticado atualmente para a limpeza urbana está descrita a seguir. 

O modelo operacional praticado é através da utilização de equipes 

constituídas por um ou dois varredores e um carrinho de varrição, incluem‐se as 

ferramentas e utensílios, que realizam os serviços nos períodos diurno e noturno, 

devidamente balanceados na sua distribuição de tarefas. 

Também são prestados serviços de capinação, roçada manual e 

mecanizada e, a limpeza dos dispositivos de drenagem. O fato notável na 

apuração destes serviços é a relação de trabalhadores por habitante, na ordem de 

1:900 habitantes. Esta relação se enquadra na faixa de estudos efetuados pela 

ABRELPE, na ordem 1:1000. Por outro lado, o que se verifica é que esta relação não 

é homogênea entre os municípios o que leva a um estudo mais aprofundado das 

causas. 

2.3.4.1. Varrição 

 

É efetuada a varrição manual nos principais corredores de tráfego e vias 

da zona central, av. Duque de Caxias, av. Afonso Pena - da rua Ceará ao Parque 

dos Poderes, av. Mato Grosso - da rua Ceará ao Parque dos Poderes, av. Eduardo 

Elias Zahran, av. Capibaribe, av. Júlio de Castilho, av. Costa e Silva, rua Brilhante, av. 

Bandeirantes, av. Marechal Deodoro, av. Manoel da Costa Lima, av. Tamandaré, 

av. Mascarenhas de Moraes, av. Coronel Antonino, av. das Bandeiras, rua Spipe 

Calarge, av. da Capital, rua Vitório Zeola, rua Dr. Euler de Azevedo, rua Trindade e 

rua Japão.Na área central da cidade é executada a varrição manual diariamente, 

por empresa contratada pela Prefeitura. 

Também é executada varrição manual, com frequência variando entre 

uma e três vezes por semana na área compreendida pelo perímetro: av. Eduardo 

Elias Zahran, av. Salgado Filho, av. Tiradentes, av. Tamandaré, av. Mascarenhas de 

Moraes, av. Coronel Antonino e rua Ceará.  
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É executada varrição manual com frequência semanal, através de 

empresa contratada, nas seguintes áreas: 

I – Região Urbana do Prosa: Novos Estados, Jardim Estrela Dalva, Conj. Res. Mata do 

Jacinto, Carandá Bosque I e II, Vila Margarida, Vila Monte Carlo, Vila Rica, Jardim 

Giocondo Orsi, Jardim Autonomista, Bairro Santa Fé, Vivendas do Bosque, Av. Mato 

Grosso, av. Afonso Pena, Chácara Cachoeira, Chácara Cachoeira II, Vila Miguel 

Couto, Jardim Umuarama e Bairro Cidade Jardim. 

II – Região Urbana do Bandeira: Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, 

Parque Residencial Arnaldo Estevão de Figueiredo, Bairro Tiradentes, Jardim 

Flamboyant, Vila Zoé, Jardim São Lourenço, Bairro Regina, Jardim Ibirapuera, Jardim 

Alegre, Vila Vilasboas, Vila Portinho Frederico Pache, Jardim Mansur, Jardim TV 

Morena, Vila Carlota, av. Três Barras, r. Spipe Calarge, Vila Progresso, Vila Ieda, Vila 

Olinda, Vila Dr. Albuquerque, Vila Coopharádio, av. Salgado Filho, av. Costa e Silva, 

r. Pontalina, av. Garimpo, r. Paraisópolis, Vila Santo Eugênio, Bairro Universitário, Vila 

Concórdia, Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis, av. Guaicurus (lado de 

cima), BR-163 saída para São Paulo, r. Vitor Meirelles, Vila Cidade Morena, Núcleo 

Habitacional Moreninha I, II, III e r. Camocim. 

Nas Regiões Urbanas do Imbirussu, Anhanduizinho, Lagoa e Segredo a varrição é 

executada junto com a capina manual, nos mutirões. 

2.3.4.2. Manutenção e roçada 

Os serviços de capina manual dos logradouros públicos e pintura de 

meio-fio da área compreendida pelo perímetro do mini-anel são realizados por 

empresa contratada pela Prefeitura, com frequência mensal. 

A capina manual e pintura de meio-fio dos bairros e conjuntos 

habitacionais compreendidos fora do perímetro do mini-anel são realizados por 

Região Urbana (Segredo, Anhanduizinho, Lagoa, Imbirussu) de maneira a atender 

uma região a cada 90 dias. 
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2.3.4.3. Poda e corte de árvores 

As árvores garantem o equilíbrio ecológico, transformam o gás carbônico 

em oxigênio, reduzem os índices de poluição ambiental dos centros urbanos, 

abrigam pessoas e construções dos raios solares, auxiliam na redução da 

velocidade dos ventos, bem como garantem uma paisagem urbana mais 

agradável. 

A poda e o corte de árvores na cidade de Campo Grande ocorrem 

através de solicitações da população protocoladas junto a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR. É dada prioridade ao corte 

àquelas árvores que, por exemplo, interferem na sinalização do trânsito, dificultam a 

iluminação pública, apresentam risco de queda por estarem no final de suas vidas 

úteis ou por apresentarem problemas fitossanitários (pragas e doenças) e os galhos 

invadem as fachadas das edificações. É importante destacar que esta Secretaria 

não executa erradicação (retirada das raízes) ou destoca. 

Durante  período de 2009 a 2011, os serviços de poda e corte das árvores 

foi realizado por uma empresa terceirizada de forma a tentar atender as 

solicitações provenientes dos munícipes que é de grande quantidade.  

A SEMADUR possui número de telefone para o recebimento de denúncias 

de corte ou poda clandestinas((67) 3314-3298), porém as denúncias podem ser 

realizadas pessoalmente na própria secretaria. 

Quanto à fiscalização, cabe a prefeitura de Campo Grande investigar os 

casos de denúncia de podas e cortes irregulares e clandestinos de árvores, assim 

como executar as vistorias das denúncias, através do Departamento. 

2.3.4.4. Limpeza de bocas-de-lobo e desobstrução de galerias 

A limpeza das bocas-de-lobo e desobstrução das galerias é realizada 

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação diariamente 

sendo estes resíduos destinados ao aterro de entulhos. Com relação aos resíduos 

gerados, a referida secretaria não possui estimativa de dados quantitativos até o 

momento. 
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2.3.5. Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Os resíduos a que se referem às estatísticas compreendem o lixo 

domiciliar urbano (domicílios residenciais e comerciais). São coletados regularmente 

e dispostos (Figura 23) em um vazadouro a céu aberto, denominado também como 

Lixão, de responsabilidade da Prefeitura Municipal.  O lixão (Figura 22) localiza-se na 

região sul da cidade, a cerca de 500m do córrego Anhanduizinho, no anel viário 

BR-060 (saída para São Paulo), no bairro Dom Antônio Barbosa. Encontra-se próximo 

do esgotamento de sua capacidade. 

Figura 22 – Ao fundo pode-se visualizar a área de destinação final dos resíduos 
sólidos domiciliares do município de Campo Grande/MS. 

Figura 23 - Local de disposição de resíduos sólidos de Campo Grande/MS. 
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Atualmente a operação do local de disposição final não está totalmente 

em conformidade com os regulamentos e normas específicas – NBRs, sendo possível 

observar a síntese de avaliação do local no Quadro 17. Ainda assim, está sendo 

relativamente bem operado uma vez que a cobertura é executada com máquinas 

de forma a proporcionar compactação dos resíduos, de baixo para cima, o que 

reduz a probabilidade de ocorrência de abatimentos e desmoronamentos do 

maciço. A cobertura do lixo é realizada praticamente todos os dias, não sendo feita 

somente nos dias de chuva, pois quando chove é difícil de escavar a terra 

molhada. A terra para a cobertura dos resíduos é proveniente, em sua maioria, de 

área de contribuição próxima ao aterro. 

Quadro 17 - Síntese da avaliação do local utilizado para disposição final dos 
resíduos sólidos de Campo Grande. 

Exigências da ABNT NBR 13896/1997 Situação do Aterro 

Condições 
Gerais

Critérios para localização Atendido 
Isolamento e sinalização Não atendido 

Acessos Atendido 
Iluminação e força Não atendido 

Comunicação Parcialmente atendido 
Análise de resíduos Não atendido 

Treinamento Não atendido 

Condições
Específicas 

Proteção das águas superficiais e 
subterrâneas Não atendido 

Impermeabilização do aterro, 
drenagem, e tratamento do líquido 

percolado 
Não atendido 

Emissões gasosas Não atendido 
Segurança do aterro Não atendido 

Inspeção e manutenção Não atendido 
Procedimentos para registro da 

operação Não atendido 

Condições gerais de operação Parcialmente atendido 
Plano de encerramento e cuidados 

para fechamento do aterro Não atendido 

Os lixões, aterros controlados e sanitários são fontes potenciais de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais. Assim, um 

monitoramento da área do aterro e entorno deve ser realizado para detectar 

problemas de poluição e ajudar nas tomadas de decisões a fim de minimizar os 

impactos adversos à saúde da população. 
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No Lixão municipal não são realizados programas de educação 

ambiental. O que acontece periodicamente são visitas informais de grupos de 

estudantes, que realizam pesquisas e desenvolvem trabalhos acadêmicos 

relacionados aos resíduos orgânicos e sua disposição final, assim como visitas 

agendadas por universidades da região. 

Conforme informações mencionadas anteriormente, a disposição final 

(Figura 24) dos resíduos provenientes da limpeza urbana no município de Campo 

Grande é realizada em um Lixão. Como se sabe, os lixões constituem solução 

paliativa de destinação final, atualmente sem respaldo legal. 

O Lixão de Campo Grande vem recebendo cobertura de terra nos 

últimos anos e não teve implantado sistemas de tratamento de líquidos percolados 

e de drenagem, e encontra-se no limite da sua vida útil. Além disso, com o 

crescente risco de colapso no maciço, ampliou ainda mais a pressão pela 

implantação de nova área para disposição final de resíduos, em condições 

técnicas adequadas capazes de garantir a saúde pública e a proteção ambiental. 

Figura 24 - Veículo de coleta dentro da área do Lixão se dirigindo ao local onde fará 
o despejo do material coletado.

A solução técnica para disposição final de resíduos sólidos no solo, em 

condições de controle ambiental e legalmente aceita, é a construção e instalação 

de aterro sanitário, cujos requisitos mínimos obrigatórios estão previstos nas normas 

técnicas especificas da ABNT(NBR 8419, NBR 11.682,NBR, NBR13.896, NBR 15.849 e 

NBR 11.174). 
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O Licenciamento Ambiental para o procedimento de implantação de 

um Aterro Sanitário é de responsabilidade da SEMADUR, sendo realizado em três 

etapas distintas: Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de 

Operação – LO. Os estudos e Relatórios de Impacto Ambiental – EIA/RIMA são 

partes integrantes do processo de obtenção da LP. 

A Prefeitura, considerando a necessidade de fechamento e 

encerramento do lixão, está construindo um aterro sanitário, em fase final de 

implantação, aberto em um terreno adjacente ao lixão, ocupando uma área de 

11,5 hectares. 

2.3.6. Identificação de Passivos Ambientais 

O município de Campo Grande-MS deverá elaborar um mapeamento 

dos passivos ambientais existentes além do Lixão e relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras. Essa ação 

deverá ser realizada pela a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano e o órgão ambiental do Estado. 

2.3.7. Análise Financeira – Receitas E Despesas 

A avaliação financeira do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos será tratada de forma simplificada neste diagnóstico, sendo que os valores 

trabalhados se referem ao ano de 2011, conforme dados fornecidos pela Secretaria 

de Planejamento Finanças da Prefeitura.  

O Quadro 18 mostra as despesas e arrecadação, decorrentes da 

prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

Quadro 18 – Despesas e arrecadações da prestação dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos - 2011 

Arrecadação (R$) 

Despesas Déficit Total com 
o Setor de 

Limpeza Pública 
(Arrecadação - 
Despesas) (R$) 

Tipo Valor (R$) 
Despesa com Coleta dos resíduos 21.134.352,53 
Despesa com Destinação Final dos resíduos 2.520.658,00 
Despesa com Limpeza Pública 16.526.758,39 

9.970.138,24 Total 40.181.768,92 -30.211.630,68 
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Através da análise financeira do setor, observou-se que a arrecadação, 

proveniente do recebimento da taxa de limpeza pública, com os serviços prestados 

é insuficiente para cobrir os custos operacionais. Um dos principais problemas está 

na não sustentabilidade do serviço de coleta e limpeza pública, que possui um 

déficit anual de R$ 30.211.630,68.  

Para tentar resolver o déficit anual a SEMADUR deverá realizar estudos 

para reestruturar os serviços de limpeza e manejo dos resíduos sólidos de Campo 

Grande, com objetivo de encontrar alternativas para minimizar os gastos e 

aumentar a arrecadação municipal com a prestação destes serviços, bem como, 

identificar o sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança 

desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

2.3.8. Percepção da População sobre a Qualidade dos Serviços de Limpeza 

Pública e Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Com a finalidade de diagnosticar locais pontuais que apresentam 

irregularidades no serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e sua 

avaliação pela população, foram aplicados questionários, com questões a cerca 

do saneamento básico de sua região, junto aos Conselhos Regionais de Campo 

Grande e os representantes dos distritos de Anhanduí e Rochedinho. A escolha de 

se aplicar o questionário em tais locais se deve ao fato de que os conselheiros são 

representantes da sociedade, seja como presidente de uma organização ou líder 

comunitário, e, além de representarem uma opinião conjunta estão preocupados 

com o bem estar de sua comunidade. 

Cabe salientar que diversas vezes o questionário foi preenchido com o 

auxílio dos moradores que são representados pelos seus respectivos conselheiros em 

dessa maneira, reforça-se a idéia de que por meio dos representes, obtém-se o 

reflexo da opinião conjunta, uma vez que suas idéias e opiniões advêm do clamor 

do grupo representado. 

No que concerne à avaliação da qualidade do serviço de coleta de 

resíduos sólidos em Campo Grande pela população, as classificações com maiores 

incidências, obtidas da compilação das informações levantadas nos questionários, 

foram a “Bom” e “Regular” que juntas obtiveram 62,74%, enquanto que as 
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classificações “Péssimo” e “Ruim” alcançaram o valor de 11,8%. As porcentagens 

obtidas para cada classificação são apresentadas no Gráfico 13 

Gráfico 13 - Avaliação da qualidade do serviço de coleta de resíduos sólidos no 
município de Campo Grande/MS. 
Fonte: Sistematização das informações obtidas através da aplicação do questionário por 
Deméter Engenharia Ltda., 2011. 

Objetivando identificar as regiões carentes ou com deficiência no serviço 

de limpeza pública foi confeccionado  o Gráfico 14 onde se apresenta os valores 

obtidos para o índice de qualidade do serviço por região urbana de Campo 

Grande.  

Por meio do Gráfico 14 observa-se que se destacaram pela má 

classificação as regiões do Prosa e Anhanduizinho, além do valor elevado de 

pessoas que “não souberam, não informaram ou não possuem o serviço” na região 

urbana do Imbirussu. 
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Gráfico 14 - Avaliação da qualidade do serviço de coleta de resíduos sólidos em Campo Grande segregado por Região Urbana. 
Fonte: Sistematização das informações obtidas através da aplicação do questionário por Deméter Engenharia Ltda., 2011. 
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CENTRO (%) 19,05 38,10 28,57 9,52 4,76 0,00
SEGREDO (%) 11,11 44,44 27,78 5,56 0,00 11,11
BANDEIRA (%) 16,67 44,44 22,22 5,56 0,00 11,11
ANHANDUIZINHO (%) 18,18 39,39 18,18 6,06 12,12 6,06
IMBIRUSSU (%) 11,54 30,77 34,62 3,85 0,00 19,23
LAGOA (%) 16,13 35,48 32,26 3,23 6,45 6,45
PROSA (%) 35,71 21,43 14,29 14,29 14,29 0,00
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Buscando uma melhor visualização da qualidade do serviço de coleta 

são apresentados no Gráfico 15 os resultados obtidos por região urbana de Campo 

Grande de forma segregada. 

Gráfico 15 – Qualidade do serviço de coleta de resíduos sólidos por região urbana. 
Fonte: Sistematização das informações obtidas através da aplicação do questionário por 
Deméter Engenharia Ltda., 2011. 
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De acordo com os questionários obteve-se o índice de atendimento do 

serviço de coleta de resíduos sólidos no município de Campo Grande/MS e por 

região urbana (Gráfico 16), sendo este igual a 89,44%. Neste aspecto, as regiões do 

Centro, do Anhanduizinho e do Lagoa apresentaram valores superiores a média, 

respectivamente, 90,48%, 93,94% e 90,32%.  

Gráfico 16 – Índice de atendimento do Serviço de Esgotamento Sanitário por região 
urbana de Campo Grande/MS. 
Fonte: Sistematização das informações obtidas através da aplicação do questionário por 
Deméter Engenharia Ltda., 2011. 

Segundo dados SNIS (2009), a taxa de cobertura de coleta dos resíduos 

domiciliares quando relativo à população total do município atinge o valor de 

98,6% e quando relativo à população urbana este índice atinge seu valor máximo, 

100%.  

Observa-se uma pequena discrepância nos valores das taxas de 

cobertura de coleta de resíduos sólidos quando comparados com os números 

levantados por meio dos questionários e aqueles obtidos bibliograficamente no 

SNIS. Esta contradição provavelmente se deve ao desconhecimento da população 

sobre o assunto. 

A principal reclamação dos entrevistados no que concerne aos resíduos 

sólidos foi em relação à disposição de  terrenos baldios, apresentada por 73,29% dos 

entrevistados. Exemplificando esta reclamação apresentam-se nas Figura 25 e 

Figura 26 alguns pontos apontados por moradores durante visita técnica. 
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Figura 25 – Locais visualizados em vistoria técnica e indicados pelos moradores 
como pontos de disposição irregular de resíduos sólidos 
Fonte: Deméter Engenharia Ltda. fotografada em 13/10/2011 e 14/10/2011. 
Nota: Coordenadas: a) 20°33'15.97"S; 54°36'44.84"O. 

 b) 20°29'44.13"S; 54°41'30.16"O.
          Datum: WGS 84 

Figura 26 - Locais visualizados em vistoria técnica e indicados pelos moradores 
como pontos de disposição irregular de resíduos sólidos 
Fonte: Deméter Engenharia Ltda. fotografada em 12/10/2011 e 14/10/2011. 
Nota: Coordenadas: a) 20°27'29.10"S; 54°39'09.69"O. 

B) 20°30'50.99"S; 54°41'49.61"O.
          Datum: WGS 84 

Ainda no que se dizem as reclamações referentes ao sistema de limpeza 

pública, 62,11% dos entrevistados apontaram a presença de lixos jogados nas vias 

públicas, 32,92% apontaram a presença de depósitos clandestinos de lixo em sua 

região urbana e apenas 2,48% apontaram a falta de coleta de lixo domiciliar. No 

Gráfico 17 podem-se observar as porcentagens das reclamações citadas em 

Campo Grande. 

a) Anhanduizinho b) Lagoa

a) Imbirussu b) Lagoa
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Gráfico 17 – Principais reclamações em relação ao sistema de limpeza pública de 
Campo Grande/MS. 
Fonte: Sistematização das informações obtidas através da aplicação do questionário por 
Deméter Engenharia Ltda., 2011. 

Visando ilustrar as regiões urbanas do município de Campo Grande com 

maiores carências e problemas referentes à limpeza pública foi elaborado o Gráfico 

18, no qual é possível visualizar as reclamações em epígrafe por região urbana.  
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Gráfico 18 – Principais reclamações referentes ao sistema de limpeza pública por 
região urbana. 
Fonte: Sistematização das informações obtidas através da aplicação do questionário por 
Deméter Engenharia Ltda., 2011. 

Analisando o Gráfico 18 observa-se que a região urbana do Segredo 

apresenta os percentuais mais elevados em todas as reclamações. Outra região 

que apresentou destaque foi a do Imbirussu.  

Nos questionários foram abordadas tópicos acerca das principais 

reivindicações da população, sendo que referente ao sistema de limpeza pública 

aproximadamente 46,58% dos entrevistados apresentou o anseio pela limpeza das 

vias públicas. Os maiores percentuais obtidos foram nas regiões urbanas do Segredo 

e do Anhanduizinho com, respectivamente, 66,67% e 54,55%, conforme o Gráfico 
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Gráfico 18 – Principais reclamações referentes ao sistema de limpeza pública por 
região urbana. 
Fonte: Sistematização das informações obtidas através da aplicação do questionário por 
Deméter Engenharia Ltda., 2011. 
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que apresentou destaque foi a do Imbirussu.  
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e do Anhanduizinho com, respectivamente, 66,67% e 54,55%, conforme o Gráfico 
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Gráfico 19 – Porcentagem dos entrevistados que apontou o anseio pela limpeza das 
vias públicas segregada por região urbana de Campo Grande. 
Fonte: Sistematização das informações obtidas através da aplicação do questionário por 
Deméter Engenharia Ltda., 2011. 

Destaca-se que a os lixos nas vias públicas podem acarretar na 

acumulação de rejeitos nas bocas de lobos, assim podendo resultar no 

entupimento ou redução da capacidade de escoamento das águas pluviais. A 

presença de resíduos nas bocas de lobos foi confirmada através em vistorias in loco

conforme observado na Figura 27, sendo esta de caráter exemplificativo. 

Figura 27 – Boca de lobo na região urbana do Imbirussu com acúmulo de rejeitos 
sólidos.
Fonte: Deméter Engenharia Ltda. fotografada em 12/10/2011. 
Nota: Coordenada: 20°27'18.72"S; 54°38'58.16"O. 
 Datum: WGS 84. 
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Diante da grande importância da coleta seletiva realizou-se 

questionamento acerca do assunto junto com os conselheiros regionais. 

Considerando apenas as regiões que estão contempladas com o programa 73,81% 

dos conselheiros acreditam na participação efetiva dos moradores de sua região.  

Através do questionário obtiveram-se informações referentes aos fatores 

que influenciariam positivamente para o sucesso do programa, sendo o fator que 

apresentou maior porcentagem foi a realização de projetos de educação 

ambiental junto aos moradores, conforme se pode observar no Gráfico 20. 
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Gráfico 20 – Porcentagem dos entrevistados que apontaram os fatores elencados como importantes para o sucesso da coleta 
seletiva.
Fonte: Sistematização das informações obtidas através da aplicação do questionário por Deméter Engenharia Ltda., 2011. 
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3. PROGNÓSTICO E DIRETRIZES 

3.1. ESTUDO DE DEMANDA 

Para se estimar a geração de resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

foram testadas três projeções (Linear, Polinomial de Segunda Ordem e 

Exponencial), baseadas na série de dados existentes para população total, 

quantidade coletada e taxa de atendimento.  

Em uma primeira hipótese foi analisada a projeção linear (Tabela 11), a 

mesma obteve um R² médio próximo a unidade (01), entretanto, sua evolução 

aparentemente não seguiu a tendência analisada dos últimos 20 anos. A segunda 

opção testada foi a projeção polinomial de segunda ordem (Tabela 12), nesta 

projeção a evolução do índice per capita apresentou comportamento semelhante 

ao apresentado nas últimas duas décadas utilizadas como base para as projeções, 

além disto, seu R² aproximou-se bastante da unidade (01). Já na terceira hipótese, 

utilizou-se a projeção exponencial (Tabela 13), nela o índice cresceu de forma 

exagerada, apresentando o menor R² das três analisadas. 

No Gráfico 21 é possível observar o comportamento das três linhas de 

tendência (projeções) geradas e suas respectivas equações da curva. 
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Gráfico 21 - Linhas de tendência encontradas e suas respectivas equações da 
curva. 
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Tabela 11 - Projeção 
Linear

PROJEÇÃO  

LINEAR 

R² = 0,94244 

ANO ÍNDICE PER 

CAPITA 

PROJETADO 

(kg/hab.dia) 

2011 0,809 

2012 0,826 

2013 0,842 

2014 0,859 

2015 0,876 

2016 0,892 

2017 0,909 

2018 0,926 

2019 0,942 

2020 0,959 

2021 0,976 

2022 0,992 

2023 1,009 

2024 1,026 

2025 1,042 

2026 1,059 

2027 1,076 

2028 1,092 

2029 1,109 

2030 1,126 

2031 1,142 

Tabela 12 - Projeção 
Polinomial (n=2) 

PROJEÇÃO  

POLINOMIAL 

R² = 0,9434 

ANO 

ÍNDICE PER 

CAPITA 

PROJETADO 

(kg/hab.dia) 

2011 0,802 

2012 0,816 

2013 0,830 

2014 0,845 

2015 0,858 

2016 0,872 

2017 0,886 

2018 0,899 

2019 0,912 

2020 0,925 

2021 0,938 

2022 0,950 

2023 0,962 

2024 0,975 

2025 0,986 

2026 0,998 

2027 1,010 

2028 1,021 

2029 1,032 

2030 1,043 

2031 1,054 

Tabela 13 - Projeção 
Exponencial 
PROJEÇÃO EXPONENCIAL 

R² = 0,9281 

ANO 

ÍNDICE PER 

CAPITA 

PROJETADO 

(kg/hab.dia) 

2011 0,826 

2012 0,848 

2013 0,871 

2014 0,894 

2015 0,918 

2016 0,943 

2017 0,968 

2018 0,994 

2019 1,021 

2020 1,048 

2021 1,076 

2022 1,105 

2023 1,135 

2024 1,165 

2025 1,197 

2026 1,229 

2027 1,262 

2028 1,296 

2029 1,330 

2030 1,366 

2031 1,403 
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Gráfico 22 - Comparação entre a evolução do crescimento da geração per 
capita para as três projeções analisadas. 

Por intermédio da análise dos resultados obtidos nas três projeções 

estudadas, e da comparação gráfica (Gráfico 22) das mesmas chegou-se a 

conclusão que a mais condizente com a realidade seria a projeção polinomial 

de segunda ordem, sendo esta a adotada para os cálculos subsequentes. 

Na Tabela 14 temos uma estimativa de quantidades coletadas em 

toneladas e em metros cúbicos. 
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Tabela 14 - Estimativas de geração de resíduos baseadas nas projeções polinomial do índice per capita e na aritmética da 
população.

ANO 

ÍNDICE PER 
CAPITA 

PROJETADO 
(kg/hab.dia) 

POP. 
TOTAL
(hab.)

TAXA DE 
ATENDIMENTO 
ESTIMADO (%)

POP. 
ATENDIDA 

(hab.)

QTDE.
DIÁRIA

COLETADA
(t/dia)

QUANTIDADE 
ANUAL 

COLETADA
(t/ano)

QTDE.
ACUMULADA 
(toneladas)

VOLUME
DIÁRIO

COLETADO 
(m³/dia)¹

VOLUME
ANUAL 

COLETADO 
(m³/ano)¹

2012 0,802 814.686 98% 798.392 652 237.822,27 467.479,07 2.832,90 1.034.009,86 
2013 0,816 828.427 100% 828.427 688 251.092,86 718.571,93 2.990,98 1.091.708,10 
2014 0,83 842.168 100% 842.168 711 259.591,90 978.163,84 3.092,22 1.128.660,46 
2015 0,845 855.909 100% 855.909 735 268.169,90 1.246.333,74 3.194,40 1.165.956,09 
2016 0,858 869.650 100% 869.650 758 276.823,84 1.523.157,58 3.297,48 1.203.581,93 
2017 0,872 883.391 100% 883.391 782 285.550,72 1.808.708,30 3.401,44 1.241.524,88 
2018 0,886 897.132 100% 897.132 806 294.347,53 2.103.055,83 3.506,22 1.279.771,85 
2019 0,899 910.873 100% 910.873 831 303.211,25 2.406.267,08 3.611,81 1.318.309,77 
2020 0,912 924.613 100% 924.613 855 312.138,88 2.718.405,95 3.718,15 1.357.125,55 
2021 0,925 938.354 100% 938.354 880 321.127,40 3.039.533,35 3.825,22 1.396.206,10 
2022 0,938 952.095 100% 952.095 905 330.173,82 3.369.707,18 3.932,98 1.435.538,35 
2023 0,95 965.836 100% 965.836 930 339.275,12 3.708.982,29 4.041,40 1.475.109,21 
2024 0,962 979.577 100% 979.577 955 348.428,29 4.057.410,58 4.150,43 1.514.905,59 
2025 0,975 993.318 100% 993.318 980 357.630,32 4.415.040,89 4.260,04 1.554.914,41 
2026 0,986 1.007.059 100% 1.007.059 1.005 366.878,20 4.781.919,09 4.370,20 1.595.122,60 
2027 0,998 1.020.800 100% 1.020.800 1.031 376.168,92 5.158.088,01 4.480,87 1.635.517,05 
2028 1,01 1.034.541 100% 1.034.541 1.056 385.499,48 5.543.587,49 4.592,01 1.676.084,70 
2029 1,021 1.048.282 100% 1.048.282 1.082 394.866,86 5.938.454,36 4.703,60 1.716.812,45 
2030 1,032 1.062.023 100% 1.062.023 1.108 404.268,06 6.342.722,42 4.815,58 1.757.687,23 
2031 1,043 1.075.764 100% 1.075.764 1.133 413.700,07 6.756.422,49 4.927,93 1.798.695,94 
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ANO 

ÍNDICE PER 
CAPITA 

PROJETADO 
(kg/hab.dia) 

POP. 
TOTAL
(hab.)

TAXA DE 
ATENDIMENTO 
ESTIMADO (%)

POP. 
ATENDIDA 

(hab.)

QTDE.
DIÁRIA

COLETADA
(t/dia)

QUANTIDADE 
ANUAL 

COLETADA
(t/ano)

QTDE.
ACUMULADA 
(toneladas)

VOLUME
DIÁRIO

COLETADO 
(m³/dia)¹

VOLUME
ANUAL 

COLETADO 
(m³/ano)¹

2032 1,054 1.089.505 100% 1.089.505 1.159 423.159,87 7.179.582,35 5.040,62 1.839.825,51 
2033 1,064 1.103.246 100% 1.103.246 1.185 432.644,46 7.612.226,81 5.153,60 1.881.062,85 
2034 1,074 1.116.987 100% 1.116.987 1.211 442.150,82 8.054.377,63 5.266,84 1.922.394,88 
2035 1,085 1.130.728 100% 1.130.728 1.237 451.675,96 8.506.053,59 5.380,30 1.963.808,51 
2036 1,094 1.144.469 100% 1.144.469 1.264 461.216,85 8.967.270,44 5.493,95 2.005.290,66 
2037 1,104 1.158.210 100% 1.158.210 1.290 470.770,50 9.438.040,94 5.607,75 2.046.828,25 
2038 1,114 1.171.951 100% 1.171.951 1.316 480.333,88 9.918.374,83 5.721,67 2.088.408,19 
2039 1,124 1.185.691 100% 1.185.691 1.342 489.904,00 10.408.278,83 5.835,66 2.130.017,40 
2040 1,134 1.199.432 100% 1.199.432 1.368 499.477,84 10.907.756,67 5.949,71 2.171.642,80 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, 2011. 
¹ Obtido utilizando-se um peso especifico de 0,23 ton./m³ para os resíduos soltos. 
² Obtido utilizando-se um peso especifico de 0,80 ton./m³ para os resíduos já aterrados. 
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No Gráfico 23 é demonstrada a curva do índice per capita de resíduos 

dos serviços de saúde, a linha de tendência gerada a partir da série de dados de 

1998 até 2009 e a equação da curva obtida. 

Gráfico 23 - Projeção utilizada para as estimativas de geração dos resíduos de 
serviços de saúde até 2031 e sua respectiva equação. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande, 2011. 

Através da equação da curva obtiveram-se as estimativas do índice per 

capita utilizado como base para o cálculo da geração mensal e da geração anual 

(Tabela 15). 
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Tabela 15- Estimativas da geração de resíduos dos serviços de saúde até 2040 em 
Campo Grande/MS. 

Ano População 
(hab.)

Geração Anual 
(Tonelada/ano) 

Geração Mensal 
(Tonelada/mês)

Índice per capita 
(kg/hab.dia) 

2012  828.427 3.474,42 289,53 0,0117 
2013  842.168 3.577,65 298,14 0,0118 
2014  855.909 3.680,13 306,68 0,0120 
2015  869.650 3.781,99 315,17 0,0121 
2016  883.391 3.883,33 323,61 0,0122 
2017  897.132 3.984,24 332,02 0,0124 
2018  910.873 4.084,79 340,40 0,0125 
2019  924.613 4.185,05 348,75 0,0126 
2020  938.354 4.285,07 357,09 0,0127 
2021  952.095 4.384,90 365,41 0,0128 
2022  965.836 4.484,58 373,71 0,0129 
2023  979.577 4.584,14 382,01 0,0130 
2024  993.318 4.683,61 390,30 0,0131 
2025  1.007.059 4.783,02 398,59 0,0132 
2026  1.020.800 4.882,40 406,87 0,0133 
2027  1.034.541 4.981,76 415,15 0,0134 
2028  1.048.282 5.081,12 423,43 0,0135 
2029  1.062.023 5.180,50 431,71 0,0135 
2030  1.075.764 5.279,91 439,99 0,0136 
2031  814.686 5.379,37 448,28 0,0137 
2031  1.075.764 5.379,37 448,28 0,0137 
2033  1.089.505 5.478,89 456,57 0,0138 
2034  1.103.246 5.578,47 464,87 0,0139 
2035  1.116.987 5.678,13 473,18 0,0139 
2036  1.130.728 5.777,87 481,49 0,0140 
2037  1.144.469 5.877,71 489,81 0,0141 
2038  1.158.210 5.977,64 498,14 0,0141 
2039  1.171.951 6.077,68 506,47 0,0142 
2040  1.185.691 6.177,83 514,82 0,0143 

Fonte:Prefeitura Municipal de Campo Grande,2011. 
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3.2. COLETA CONVENCIONAL OU REGULAR 

A principal motivação na escolha da metodologia de coleta é 

seguramente a vontade de responder à exigência sempre urgente de encaminhar 

os resíduos para a reutilização ou recuperação. A coleta porta a porta é aquela 

que mais responde em termos econômicos, técnicos e aos objetivos de 

recuperação sem nenhuma sobrecarga para o cidadão senão o compromisso de 

colocar cada tipo de resíduo no seu justo contenedor e de disponibilizá-lo para a 

coleta, fora de sua residência, nos dias indicados em calendário prefixado. 

A coleta regular ou convencional é aquela que recolhe os resíduos 

disponibilizados sem distinção, ou seja, sem seletividade. Atuar na coleta de forma 

pouco eficaz remete à possibilidade de destinar a fração passível de recuperação 

a um aterro sanitário em função da tipologia do material recolhido. Portanto, o 

serviço de coleta tem sido um instrumento estratégico fundamental e imprescindível 

para atingir os objetivos de recuperação da matéria no fluxo dos resíduos a enviar 

para recuperação ou destinação final. 

Assim, a coleta é a fase mais importante da gestão integrada de resíduos 

sólidos, quando se quer atuar realmente na recuperação e reciclagem de materiais 

e por este motivo não é possível atuar na gestão de resíduos somente com o 

emprego da coleta convencional, sem atuar na coleta seletiva. 

A ausência da coleta regular provoca o descontentamento da 

população e causa danos severos ao meio ambiente e à saúde pública. Desta 

forma, a coleta regular deverá ser oferecida a 100% da população residente no 

curto prazo. 

3.2.1. Grupo de Geradores 

No sistema de limpeza urbana, os resíduos domiciliares, comerciais-RCD 

representam a maior parcela dos resíduos produzidos no Município. O agrupamento 

destes resíduos pode ser dividido nos subgrupos “pequenos e grandes geradores”. 

Como regra geral, o limite estabelecido na definição de  pequenos 

geradores de resíduos, deve corresponder à quantidade média de resíduos 

produzidos diariamente em uma unidade habitacional particular de quatro 
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moradores. Para efeitos de cálculo na regra geral, considera-se um índice de 

geração aproximado de 1kg por pessoa por dia e tem-se que um domicílio com 

cinco moradores vai gerar aproximadamente 4 kg/dia acrescido de 20% (margem 

de segurança em função da instabilidade na geração), o que  resulta  em  uma  

geração  diária  de  5 kg  de  resíduos  por  dia  por  unidade habitacional. 

Considerando que estabelecimentos públicos, institucionais, de 

prestação de serviços, comerciais e outros geram resíduos com características 

domiciliares, convenciona-se que os mesmos deverão respeitar o índice 

estabelecido para as unidades habitacionais ao serem enquadrados no grupo de 

geradores. 

Este Plano considera grandes geradores de resíduos os estabelecimentos 

públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre 

outros, que geram resíduos classificados pela NBR 10004 como Classe II, em volume 

superior a 100 litros diários e ainda os estabelecimentos geradores de RCD em 

volume superior a 50kg diários. 

Soma-se que os grandes geradores e seus transportadores devem ser 

cadastrados no órgão municipal responsável pela gestão dos serviços, declarando 

o volume e a massa mensal de resíduos produzidos, o operador contratado para a 

coleta, transporte e a forma de disposição final pretendida. O Quadro 19 mostra os 

grupos geradores de resíduos e os seus limites. 

Quadro 19 – Grupo de Geradores de Resíduos Sólidos 
GRUPO LIMITES

Pequenos Geradores de Resíduos Sólidos 

Aqueles que geram um volume de até 

100 litros ou 50 kg/ de resíduos domiciliares 

por dia 

Grande Gerador de Resíduos Sólidos 

Aquele que gera um volume de resíduo 

domiciliar superior ao limite de 100 litros 

/dia

3.2.2. Responsabilidade

3.2.2.1. Compete ao Poder Público 

O poder público municipal, na forma de concessão dos serviços, será 

responsável pela organização e prestação dos serviços de Coleta e transporte de 
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resíduos sólidos domiciliares e comerciais, desde que gerados por pequenos 

geradores, conforme definido no item anterior, e que esteja devidamente 

acondicionado, a coleta abrangerá os resíduos originários dos seguintes 

estabelecimentos; 

 Residências Domiciliares, incluindo restos de limpeza de jardins e 

entulhos; 

 Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços; 

 Restaurantes e Bares; 

 Hotéis; 

 Quartéis; 

 Matadouros e Abatedouros; 

 Recinto de Exposições; 

 Próprios municipais e estabelecimentos públicos em geral; 

 Cemitério, excluindo os restos de exumação; 

O município, através da SEINTRHA, deverá fiscalizar os serviços prestados 

pela concessionária e pelos munícipes, e ainda identificar e cadastrar os grandes 

geradores de resíduos sólidos domiciliar, contendo no  cadastramento informações 

sobre  a  localização, tipologia, produção média, existência de  PGRS, etc.  As  

unidades deverão fazer  parte  do Sistema de Informações Municipais em Resíduos 

Sólidos. 

A SEMADUR será responsável pelo o licenciamento desses 

estabelecimentos, e ainda com a parceria com da SEINTRHA fiscalizará os grandes 

geradores de resíduos, quanto à implantação e operação correta dos respectivos 

PGRS. 

3.2.2.2. - Compete aos Grandes Geradores de RSD. 

 Ao manejo de resíduos gerados em seus estabelecimentos, incluindo 

a coleta, transporte, destinação final ambientalmente adequada e 

disposição final ambientalmente adequada, através de contratação 

de serviços dessa natureza; 

 Responsabilidade por danos que vierem a ser provocado pelo 

gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos; 
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  A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos - 

PGRS, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas 

de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e 

atendimento a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei 12.305; 

 Implementação e Operacionalização integral do plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão ambiental 

competente. 

3.2.2.3. Do Plano de Gerenciamento de Resíduos. 

O Plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ter o seguinte 

conteúdo mínimo: 

 Descrição do empreendimento ou atividade; 

 Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo 

a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os 

passivos ambientais a eles relacionados; 

 Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos pelo plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do 

gerenciamento de resíduos sólidos; 

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às 

etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob 

responsabilidade do gerador; 

 Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com 

outros geradores; 

 Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 

gerenciamento incorreto ou acidentes; 

 Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de 

resíduos sólidos, reutilização e reciclagem; 

 Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos 

resíduos sólidos; 
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 Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de 

vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos 

Ambiental. 

3.2.2.4. Acondicionamento 

Acondicionar os resíduos sólidos significa prepará-los para a coleta de 

forma sanitariamente adequada, como ainda compatível com o tipo e a 

quantidade de resíduos. 

A qualidade da operação de coleta e transporte de resíduos sólidos 

depende da forma adequada do seu acondicionamento, armazenamento e da 

disposição dos recipientes no local, dia e horários estabelecidos pelo órgão de 

limpeza urbana para a coleta. A população tem, portanto, participação decisiva 

nesta operação. 

A importância do acondicionamento adequado está em: 

 Evitar acidentes; 

 Evitar a proliferação de vetores; 

  Minimizar o impacto visual e olfativo; 

  Reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta 

seletiva); 

  Facilitar a realização da etapa da coleta. 

Nas cidades brasileiras a população utiliza os mais diversos tipos de 

recipientes para acondicionamento do resíduo sólido domiciliares: 

 Vasilhames metálicos (latas) ou plásticos (baldes); 

 Sacos plásticos de supermercados ou especiais para lixo; 

 Caixotes de madeira ou papelão; 

 Latões de óleo, algumas vezes cortados ao meio; 

 Contêineres metálicos ou plásticos, estacionários ou sobre rodas; 

 Embalagens feitas de pneus velhos. 
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3.2.2.5. Características dos recipientes para acondicionamento 

Os recipientes adequados para acondicionar o lixo domiciliar deverão ter 

as seguintes características: 

 Peso máximo de 30 kg, incluindo a carga, se a coleta for manual; 

 Recipientes que permitem maior carga devem ser padronizados para 

que possam ser manuseadas por dispositivos mecânicos disponíveis 

nos próprios veículos coletores, reduzindo assim o esforço humano. 

 As embalagens flexíveis (sacos plásticos) devem permitir fechamento 

adequado das "bocas". As rígidas e semi-rígidas (vasilhames, latões, 

contêineres) devem possuir tampas e estabilidade para não tombar 

com facilidade. 

 Dispositivos que facilitem seu deslocamento no imóvel até o local de 

coleta; 

 Serem herméticos, para evitar derramamento ou exposição dos 

resíduos;  

 Serem seguros, para evitar que lixo cortante ou perfurante possa 

acidentar os usuários ou os trabalhadores da coleta; 

 Serem econômicos, de maneira que possam ser adquiridos pela 

população; 

 Não produzir ruídos excessivos ao serem manejados; 

  Possam ser esvaziados facilmente sem deixar resíduos no fundo. 

 

3.2.2.6. Acondicionamento de resíduos domiciliares 

Entre os recipientes mencionados e considerando a adequação para 

acondicionamento dos resíduos domiciliares, merecem destaque: 

 Sacos plásticos 

 Contêineres de plástico 

 Contêineres metálicos 

 O lixo domiciliar pode ser embalado em sacos plásticos sem retorno, 

para ser descarregado nos veículos de coleta. os sacos plásticos a 
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serem utilizados no acondicionamento do lixo domiciliar devem 

possuir as seguintes características: 

 Ter resistência para não se romper por ocasião do manuseio; 

 Ter volume de 20, 30, 50 ou 100 litros; 

 Possuir fita para fechamento da "boca"; 

 Ser de qualquer cor, com exceção da branca (normalmente os 

sacos de cor preta são os mais baratos); 

Nota: Estas características acham-se regulamentadas pela norma 

técnica NBR 9.190 da ABNT. 

Há ainda outra característica a ser levada em conta: se os recipientes 

são com ou sem retorno. Neste último caso, a coleta será mais produtiva e não 

haverá exposição de recipientes no logradouro após o recolhimento do lixo, 

tampouco a necessidade de seu asseio por parte da população. Analisando-se o 

anteriormente exposto, pode-se concluir que os sacos plásticos são as embalagens 

mais adequadas para acondicionar o lixo quando a coleta for manual, por que:  

 São facilmente amarrados nas "bocas", garantindo o fechamento; 

 São leves, sem retorno (resultando em coleta mais produtiva) e 

permitem recolhimento silencioso, útil para a coleta noturna;  

 Possuem preço acessível, permitindo a padronização. Pode-se tolerar 

o uso de sacos plásticos de supermercados (utilizados para embalar 

os produtos adquiridos), sem custo para a população.  

Como a maioria da população utiliza os sacos plásticos de 

supermercados para acondicionar o lixo produzido, para reduzir o risco de 

ferimento para os garis que efetuam a coleta, basta que estes utilizem luvas. Já os 

sacos plásticos com mais de 100 litros não são seguros, pois os coletores tendem a 

abraçá-los para carregá-los até o caminhão.  

Os vidros e outros objetos cortantes ou perfurocortantes contidos no lixo 

devem, antes de ser acondicionado nos sacos plásticos, serem envolvidos por 

papel ou papelão, para evitar a ruptura do saco e o conseqüente acidente 

ocupacional com os trabalhadores da limpeza pública. 

Para habitações multifamíliares (edifícios de apartamentos ou escritórios), 

são mais convenientes os contêineres plásticos padronizados, com rodas e tampa, 
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pois permitem a coleta semi-automatizada, mais produtiva e segura. São ainda de 

fácil manuseio, devido às rodas e ao peso reduzido, sendo ainda relativamente 

silenciosos. Em função da durabilidade (especialmente se pouco expostos ao sol) 

são econômicos, além de possuírem bom aspecto. Existem disponíveis no mercado 

brasileiro contêineres de 120, 240 e 360 litros. 

3.2.3. Regularidade da Coleta 

A coleta do RSD deve ser efetuada em cada imóvel, sempre nos mesmos 

dias e horários, regularmente. Somente assim os cidadãos habituar-se-ão e serão 

condicionados a colocar os recipientes ou embalagens do lixo nas calçadas, em 

frente aos imóveis, sempre nos dias e horários em que o veículo coletor irá passar. 

Em consequência, o RSD não ficará exposto, a não ser pelo tempo 

necessário à execução da coleta. A população não jogará lixo em qualquer local, 

evitando prejuízos ao aspecto estético dos logradouros e o espalhamento por 

animais ou pessoas. 

Em qualquer cidade que disponha de controle do peso de lixo coletado, 

é possível verificar matematicamente se a coleta é, de fato, regular, comparando-

se os pesos de lixo em duas ou mais semanas consecutivas. Nos mesmos dias da 

semana (uma segunda-feira comparada com outra segunda-feira, e assim por 

diante) os pesos de lixo não devem variar mais que 10%. Da mesma forma, as 

quilometragens percorridas pelas viaturas de coleta devem ser semelhantes, pois os 

itinerários a serem seguidos serão os mesmos (para um mesmo número de viagens 

ao destino). 

Além disso, a ocorrência de pontos de acumulação de lixo domiciliar nos 

logradouros e um número elevado de reclamações apontam claramente qualquer 

irregularidade da coleta. O ideal, portanto, em um sistema de coleta de lixo 

domiciliar, deve-se estabelecer um recolhimento com dias e horários determinados, 

de pleno conhecimento da população, através de comunicações individuais a 

cada responsável pelo imóvel e de placas indicativas nas ruas. A população deve 

adquirir confiança de que a coleta não vai falhar e assim irá prestar sua 

colaboração, não atirando lixo em locais impróprios, acondicionando e 

posicionando embalagens adequadas, nos dias e horários marcados, com grandes 
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benefícios para a higiene ambiental, a saúde pública, a limpeza e o bom aspecto 

dos logradouros públicos. 

3.2.4. Frequência de coleta 

Por razões climáticas, no Brasil, o tempo decorrido entre a geração do 

lixo domiciliar e seu destino final não deve exceder uma semana para evitar 

proliferação de moscas, aumento do mau cheiro e a atratividade que o lixo exerce 

sobre roedores, insetos e outros animais, portanto a  coleta nos bairros habitacionais 

deve ser de três vezes por semana. 

Há que se considerar ainda a densidade demográfica do município para 

o dimensionamento da freqüência de coleta, na região central da cidade, onde é 

composta por grande quantidade de comércios e prédios, a geração de resíduos é 

maior do que o restante do município, portanto a coleta nessa área deverá ser 

diária. 

3.2.5. Horários de coleta 

Para redução significativa dos custos e otimização da frota a coleta 

deve ser realizada em dois turnos. Dessa forma tem-se: 

Quadro 20 – Dias e Horários de coleta 
Dias de Coleta Primeiro Turno Segundo Turno 

Segundas, Quartas e Sextas 25%  dos itinerários 25% dos itinerários 

Terças, Quintas e Sábados 18% dos itinerários 18% dos itinerários 

Diário 14% dos itinerários 

É conveniente estabelecer turnos de 12 horas (dividindo-se o dia ao meio, 

mas trabalhando efetivamente cerca de sete horas e vinte minutos por turno).  

Em vias que possuem varrição pouco frequente, é muito importante a 

limpeza de coleta, ou seja, o recolhimento sem deixar resíduos. 

Nos centros comerciais, a coleta deve ser noturna, quando as ruas estão 

com pouco movimento. Sempre que possível, a varrição deve ser efetuada após a 

coleta, para recolher os eventuais resíduos derramados na operação. 
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Nos bairros estritamente residenciais, a coleta deve preferencialmente ser 

realizada durante o dia. Deve-se, entretanto, evitar fazer coleta em horários de 

grande movimento de veículos nas vias principais. 

A coleta noturna deve ser cercada de cuidados em relação ao controle 

dos ruídos. As guarnições devem ser instruídas para não alterar as vozes. O 

comando de anda/pára do veículo, por parte do líder da guarnição, deve ser 

efetuado através de interruptor luminoso, acionado na traseira do veículo, e o 

silenciador deve estar em perfeito estado. O motor não deve ser levado à alta 

rotação para apressar o ciclo de compactação, devendo existir um dispositivo 

automático de aceleração, sempre operante. Deverão ser utilizados veículos 

elétricos mais modernos e silenciosos, diminuindo assim às crescentes reclamações 

da população. 

3.2.6. Redimensionamento de itinerários de coleta domiciliar 

O aumento ou diminuição da população, as mudanças de 

características de bairros e a existência do recolhimento irregular dos resíduos são 

alguns fatores que indicam a necessidade de redimensionamento dos roteiros de 

coleta. Vários elementos devem ser considerados: 

 Guarnições de coleta; 

 Equilíbrio dos roteiros; 

 Local de início da coleta; 

 Verificação da geração do lixo domiciliar; 

 Cidades que não dispõem de balança para pesagem do lixo; 

 Traçado dos roteiros de coleta. 

3.2.7. Guarnições de coleta 

Em cidades brasileiras observam-se guarnições de coleta que variam de 

dois a cinco trabalhadores por veículo. A tendência das municipalidades é adotar 

guarnições de três a quatro trabalhadores, sendo que as empresas prestadoras de 

serviços empregam em geral três trabalhadores por veículo. O presente PMGIRS - 
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Campo Grande estabelece que as guarnições deverão conter no mínimo quatro 

trabalhadores por veículo, sendo um motorista e três coletores. 

3.2.8. Equilíbrio dos Roteiros 

Cada guarnição de coleta deve receber como tarefa uma mesma 

quantidade de trabalho, que resulte em um esforço físico equivalente. Em áreas 

com lixo concentrado, os garis carregam muito peso e percorrem pequena 

extensão de ruas. 

Inversamente, em áreas com pequena concentração de lixo, os garis 

carregam pouco peso e percorrem grande extensão. Em ambos os casos, o 

número de calorias despendidas será aproximadamente o mesmo. O conceito 

físico, como se pode concluir, é o do "trabalho", sendo: 

Trabalho = Força X Deslocamento 

O método de redimensionamento aqui descrito é um dos mais simples e 

prevê a divisão da área a ser redimensionada em "subáreas" com densidades 

demográficas semelhantes, nas quais as concentrações de lixo (medidas em kg/m) 

variam pouco. Nessas "subáreas" é lícito fixar um mesmo tempo de trabalho. 

Evidentemente tem-se que levar também em conta as diferenças de vigor físico 

entre as pessoas. As guarnições devem, portanto, ser equilibradas inclusive nesse 

aspecto particular. 

3.2.9. Verificação da geração do lixo domiciliar 

É importante verificar a geração de resíduos sólidos nos domicílios, 

estabelecimentos públicos e no pequeno comércio, pois esses dados serão 

utilizados no dimensionamento dos roteiros necessários à coleta regular de lixo.  

A pesquisa deve ser efetuada em bairros de classe econômica alta, 

média e baixa. Com base na projeção baseada em dados do último censo 

disponível, pode-se calcular a quantidade média do lixo gerado por uma pessoa 

por dia. 
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Este índice deve ser determinado com certo rigor técnico, pois pode 

variar entre 0,35 a 1,00kg por pessoa por dia. Nas cidades brasileiras, a geração é 

da ordem de 0,60 a 0,90kg/hab./dia. 

Este dado fundamental deve ser levado em conta no dimensionamento 

do número de veículos a serem utilizados na coleta do lixo domiciliar. 

Eventualmente, na prática, o redimensionamento de roteiros de coleta 

poderá ser mais complexo, apresentando maior número de variáveis, que devem 

ser levadas em conta pelo projetista.  

Realizado o redimensionamento, os novos itinerários podem ser 

implementados e, após cerca de duas semanas, ajustados em relação a detalhes 

que se revelem inadequados. 

Deverá haver planilha de controle de coleta (Quadro 21), onde serão 

registradas as quilometragens para cada setor, tempo de percurso, assim como 

defeitos do caminhão e dificuldades encontradas durante o trajeto. 

Será importante também, juntamente com aquela planilha a elaboração 

de uma segunda planilha que controle o consumo de combustível. Nesta deverão 

ser calculados a quilometragem percorrida, o consumo de combustível por litro e o 

custo, conforme mostra a Quadro 22. Ainda deverá ser criado um controle mais 

rígido que acompanhe custo de manutenção do caminhão. Isto se faz necessário, 

pois, como o equipamento é utilizado diariamente, por meio deste controle pode-

se diminuir pequenos custos que ao longo do mês tornam-se maiores. 

Quadro 21 – Controle de coleta 
Setor Km 

saída 
Km 

chegada 
Km 

percorridos
Hora 

de 
saída 

Hora de 
chegada 

Tempo 
de 

percurso 

Ocorrências

        
        
        
        

Quadro 22 – Controle de Custo 
Data de 

Abastecimento 
Km 

inicial 
∆ 

Km 
Consumo 

Combustível (l) 
Custo 
(R$) Km/l Custo/Km
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3.2.10. Traçado dos roteiros de coleta 

A rota de coleta deverá ser elaborada de forma que o veículo coletor 

esgote sua capacidade de carga no percurso estabelecido para então  se  dirigir  

ao  local  de tratamento ou disposição final dos resíduos coletados. No 

estabelecimento da rota, roteiro ou itinerário de coleta deverá ser considerado o 

menor percurso improdutivo possível. Para que isto ocorra, os seguintes critérios e 

regras práticas deverão ser considerados: 

 Inicio da coleta próximo à garagem; 

 Término da coleta próximo à área de descarga; 

 Coleta sentido descendente quando feita em vias íngremes; 

 Percurso contínuo: coleta nos dois lados da rua. 

Para cada itinerário deverá ser elaborado um roteiro gráfico de área, em 

mapa ou croqui, indicando seu início e término; o percurso efetuado; os pontos de 

coleta sem acesso a veículos e os trechos com percurso morto e manobras 

especiais, tais como ré e retorno. 

A roteirização da coleta é um processo dinâmico e deverá ser 

acompanhado periodicamente visando observar se há variação na geração de 

resíduos em cada trecho ou setor, se novas ruas foram pavimentadas etc., para 

efeito de alteração e ajustes nos roteiros originais. 

Um roteiro pode ser traçado buscando-se, através de tentativas, a 

melhor solução que atenda simultaneamente condicionantes tais como o sentido 

do tráfego das ruas, evitando manobras à esquerda em vias de mão dupla, assim 

como percursos duplicados e improdutivos. Costuma-se traçar os itinerários de 

coleta pelo método dito "heurístico", levando-se em conta o sentido do tráfego, as 

declividades acentuadas e a possibilidade de acesso e manobra dos veículos. 

A figura abaixo exemplifica um percurso racional de um roteiro de coleta 

(método heurístico). 
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Figura 28 - Método heurístico de traçado de itinerários de coleta 

3.2.11. Método de Redimensionamento de Roteiros de Coleta 

Basicamente, o método consiste em: 

 Dividir a cidade em subáreas; 

 Levantar e sistematizar as características de cada roteiro; 

 Analisar as informações levantadas; 

 Redimensionar os roteiros, tendo como premissas: 

 A exclusão (ou minimização) de horas extras de trabalho; 

 O estabelecimento de novos pesos de coleta por jornada; 

 As concentrações de lixo em cada área. 

3.2.12. Veículo para coleta de lixo domiciliar 

As viaturas de coleta e transporte de lixo domiciliar podem ser de dois 

tipos: 

 Compactadores: no Brasil são utilizados equipamentos 

compactadores de carregamento traseiro ou lateral; 

 Sem compactação: conhecidas como Baú ou Prefeitura, com 

fechamento na carroceria por meio de portas corrediças. 
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No presente PMGIRS - Campo Grande ficará definido que o caminhão 

utilizado na coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais será o veículo 

compactador devendo possuir as seguintes características mínimas: 

 

 Não permitir derramamento do lixo ou do chorume na via pública; 

  Apresentar taxa de compactação de pelo menos 3:1, ou seja, cada 

3m3 de resíduos ficarão reduzidos, por compactação, a 1m3;

  Apresentar altura de carregamento na linha de cintura dos garis, ou 

seja, no máximo a 1,20m de altura em relação ao solo; 

  Possibilitar esvaziamento simultâneo de pelo menos dois recipientes 

por vez; 

  Possuir carregamento traseiro; 

 Ser equipado com “lifter” para o basculhamento de contêineres; 

 Ter rastreamento “on line”; 

3.3. COLETA SELETIVA 

A reciclagem, a reutilização e a redução são ações importantes na vida 

moderna, o aumento do consumo das populações que ascendem cada vez mais 

na escala social produz uma grande quantidade de resíduos, principalmente de 

embalagens e outros que podem ser reaproveitados no processo produtivo. 

Pode-se dizer que a Coleta Seletiva de Resíduos é um sistema de 

recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e 

orgânicos, previamente separados na fonte geradora. Estes materiais, após um pré-

beneficiamento, são então vendidos às indústrias recicladoras ou aos sucateiros. 

A coleta seletiva proporciona inúmeros benefícios, dentre eles:  

 Redução de custos com a disposição final dos resíduos e aumento 

da vida útil dos aterros;  

 Minimização de impactos ambientais e consequentes gastos com 

reparação de áreas degradadas;  

 Educação e conscientização da população;  

 Melhoria nas condições ambientais e de saúde da população;  
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 Geração de empregos.  

Em um município a coleta seletiva pode ser realizada:   

 Pelo poder público;  

 Pelas cooperativas de catadores  

 Por empresas terceirizadas;  

 Em parcerias público-privadas;  

 Em parcerias do poder público junto às organizações de catadores;  

Para a de coleta seletiva de materiais recicláveis de Campo Grande é 

recomendável a continuidade das modalidades de Coleta Porta a Porta - PaP e 

Locais de Entrega Voluntária - LEVs, com o envolvimento dos agentes executores, 

de acordo com as características particulares das áreas de abrangência e da 

população beneficiada, promovendo um equilíbrio na quantidade e qualidade dos 

materiais coletados. 

No tocante aos agentes executores da coleta seletiva, recomenda-se o 

fomento à participação das organizações de catadores sem prejuízo da atuação 

da própria Prefeitura, de forma direta ou por meio de empresa contratada. 

Na perspectiva da execução por meio da organização de catadores, há 

que se atentar para o baixo grau de institucionalização e de organização dos 

mesmos, assim como para a necessidade de qualificação profissional, de caráter 

gerencial e operacional dos mesmos. 

Nesta linha, tendo o catador como o principal agente executor, 

recomenda-se a ancoragem desse processo de fortalecimento organizacional e de 

qualificação profissional dos catadores. 

Em linhas gerais as propostas incluem as modalidades de coleta (LEVs e 

PaP), a setorização (área de abrangência dos agentes executores), a definição 

destes agentes e de suas atribuições, bem como as etapas que sucedem a coleta – 

beneficiamento e comercialização – buscando assim trabalhar na perspectiva do 

fomento da cadeia produtiva de recicláveis. Neste sentido, indicam-se algumas 

diretrizes: 
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 promoção da interlocução entre o Poder Público local e os agentes 

envolvidos em programas de coleta seletiva na perspectiva de definição dos 

modelos mais adequados, com a clara definição da atribuição de cada 

parte envolvida; 

 formalização e legalização das organizações de catadores e, 

eventualmente, constituição de novas organizações; 

 capacitação dos catadores, considerando a perspectiva de formação de 

uma rede como proposto nas diretrizes gerais do programa; 

 ampliação, gradativa, dos LEVs, de acordo com a capacidade de absorção 

pelas organizações de catadores; 

 estruturação de galpões/unidades de triagem e, se necessário, implantação 

de novas unidades locais;  

 desenvolvimento de ações informativas e educativas; 

 proceder a um levantamento das indústrias recicladoras existentes, bem 

como das carências e lacunas da cadeia produtiva da reciclagem no 

estado, planejando uma rede que interligue empresas e programas de 

coleta seletiva, em um modelo de desenvolvimento que possibilite geração 

de empregos e renda, organização e conscientização da sociedade, 

proteção ambiental e economia de recursos naturais; 

 Criar mecanismos de incentivos fiscais e outras providências, que viabilizem a 

instalação de novas indústrias de reciclagem no muncípio, as quais se 

comprometam em atender às normas ambientais e a implantar sistemas de 

gestão ambiental, buscando a otimização do uso dos recursos disponíveis, 

tratamento e reuso da água, economia de energia e responsabilidade 

social; 

 Possibilitar uma maior isenção de impostos sobre a comercialização dos 

materiais recicláveis, considerando os benefícios sociais e ambientais 

proporcionados pela reciclagem; 

 fomentar os estabelecimentos de ensino superior, através de empresas júnior, 

a gestão de cooperativas de catadores; e 

 Desenvolver e implementar o Pólo Municipal da Industrial de Reciclagem.  
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3.4. RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS 

3.4.1. Resíduos Sólidos Industriais 

A gestão dos Resíduos Sólidos Industriais - RSI envolve o funcionamento de 

três sistemas: sistema de responsabilidades e autoridades e sistemas de informação 

que correspondem a três dimensões: operacional e comercial, regulatória e de 

gestão e governança. Embora tais sistemas sejam abordados em uma única ótica, 

são questões totalmente diferentes em termos de responsabilidades dos agentes e 

dinâmicas na administração e manejo. O Quadro 23 demonstra o descrito. 

Quadro 23 - Resíduos sólidos urbanos x Resíduos sólidos industriais 
Resíduos Públicos Resíduos Industriais 

Serviço público essencial Não é serviço essencial 
Obrigação municipal Obrigação do gerador 

Envolve interesses públicos diretos Envolve interesses privados diretos e interesse 
públicos indiretamente 

Investimentos públicos e alternativamente 
privados

Investimentos 100% privados 

Contratos multilaterais (agentes públicos 
diversos)

Contratos bilaterais (privado) 

Foco na atividade – coleta, tratamento e 
disposição

Foco nos resultados de atividade – proteção 
ambiental

Padrões de qualidade individualizados 
ditado por cada Município 

Padrões de qualidade geral ditado pelas 
regras do mercado 

Os RSI devem atender ao disposto no Plano de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos Industriais (PGIRSI) exigido pela órgão ambiental quando do 

licenciamento da atividade. 

Desta forma, diante das diferenças explicitadas e do PGIRSI específico 

que propiciará o gerenciamento adequado destes resíduos, o controle e a 

fiscalização dos fluxos dos resíduos gerados nas atividades industriais são 

fundamentais e complementares. 

Além do controle e fiscalização nas afirmativas de boas práticas de 

gerenciamento dos RSI, as empresas que utilizam como insumo a matéria-prima 

secundária deverão ser cadastradas e inclusas no Sistema de Informações 

Municipais em Resíduos Sólidos a ser implantado para possibilitar o acesso à 

informação pelas cooperativas de catadores e sua posterior inserção ao mercado 

de recicláveis. 
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3.4.1.1. Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais 

O Plano de gerenciamento de resíduos sólidos industriais deverá ter o 

seguinte conteúdo mínimo: 

 Descrição do empreendimento ou atividade; 

 Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo 

a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os 

passivos ambientais a eles relacionados; 

 Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos pelo plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento 

de resíduos sólidos; 

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do 

gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador; 

 Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com 

outros geradores; 

 Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 

gerenciamento incorreto ou acidentes; 

 Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de 

resíduos sólidos, reutilização e reciclagem; 

 Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos 

resíduos sólidos; 

 Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de 

vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos 

Ambiental. 

3.4.1.2. Acondicionamento de RSI. 

Os RSI deverão ser acondicionados em: 

 Tambores metálicos de 200 litros para resíduos sólidos sem 

características corrosivas; 
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 Bombonas plásticas de 200 ou 300 litros para resíduos sólidos com 

características corrosivas ou semi-sólidos em geral; 

 Big-bags plásticos, que são sacos, normalmente de polipropileno 

trançado, de grande capacidade de armazenamento, quase sempre 

superior a 1m³; 

 Contêineres plásticos, padronizados nos volumes de 120, 240, 360, 750, 

1.100 e 1.600 litros, para resíduos que permitem o retorno da 

embalagem; 

 Caixas de papelão, de porte médio, até 50 litros, para resíduos a 

serem incinerados. 

3.4.1.3. Transporte dos Resíduos Sólidos Industriais - RSI. 

As empresas prestadoras de serviços de transporte de RSI deverão 

atender as seguintes recomendações, contidas na NBR 13.221; 

 O transporte deve ser feito por meio de equipamento adequado, 

obedecendo às regulamentações pertinentes. 

 O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal 

que, durante o transporte, não permita vazamento ou derramamento 

do resíduo; 

 O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, 

assim como deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu 

espalhamento na via pública; 

 Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, 

medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano 

ou animal, ou com embalagens destinados a estes fins; 

 O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental 

específica (federal, estadual ou municipal), bem como deve ser 

acompanhado de documento de controle ambiental previsto pelo 

órgão competente, devendo informar o tipo de acondicionamento, 

conforme o anexo A, da NBR 13.221. Caso seja usado o código E08-

Outras Formas, deve ser especificada a forma utilizada de 
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acondicionamento. As embalagens de resíduos devem atender ao 

disposto na NBR 7500. 

 A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de 

responsabilidade do gerador e deve ser realizada em local(is) e 

sistema(s) previamente autorizados pelo órgão de controle ambiental 

competente. 

 Todo o transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve 

obedecer ao Decreto nº 96044, à Portaria nº 204 do Ministério dos 

Transportes e às NBR 7500, NBR 7501, NBR 7503 e NBR 9735. A 

classificação do resíduo deve atender à Portaria nº 204 do Ministério 

dos Transportes, de acordo com as exigências prescritas para a classe 

ou subclasse apropriada, considerando os respectivos riscos e critérios, 

devendo enquadrá-los nas designações genéricas. Porém, se o 

resíduo não se enquadrar em nenhum dos critérios estabelecidos, mas 

apresentar algum tipo de risco abrangido pela Convenção da 

Basiléia, deve ser transportado como pertencente à classe 9. 

 Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos 

critérios de compatibilidade, conforme a NBR 14619. 

 Para o Transporte de RSI o gerador do resíduo deve emitir documento 

de controle de resíduo com as seguintes informações mínimas: 

a) Sobre o resíduo: 

- Nome apropriado para embarque, conforme Portaria nº 204 do 

Ministério dos Transportes; 

- Estado físico (sólido, pó, líquido, gasoso, lodo ou pastoso); 

- Classificação conforme Portaria nº 204 do Ministério dos 

Transportes; 

- Quantidade; 

- Tipo de acondicionamento (anexo A); 

- nº da ONU; 

- nº de risco; 

- Grupo de embalagem; 
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b) Sobre o gerador, receptor e transportador do resíduo: 

- atividade; 

- razão social; 

- endereço; 

- telefone; 

- fax; 

- e-mail; 

c) Nome(s) da(s) pessoas(s), com respectivo(s) número(s) de 

telefone(s), a ser(em) contatada(s) em caso de emergência. 

3.4.2. Resíduos sólidos agropastoril 

Os resíduos agrossilvipastoris incluem todos os tipos de resíduos gerados 

pelas atividades produtivas nas zonas rurais, quais sejam: os resíduos agrícolas, 

florestais, pecuários e de insumos. Os resíduos agrícolas são aqueles produzidos no 

campo, resultantes das atividades de plantio e colheita dos produtos agrícolas. Os 

resíduos de insumo são aqueles gerados no campo oriundos dos implementos 

utilizados nas atividades agrícolas. 

Os resíduos pecuários são constituídos por estercos e outros produtos 

resultantes da atividade biológica do gado bovino, suíno, caprino e outros, cuja 

relevância local justifica seu aproveitamento energético. Este tipo de resíduo é 

importante matéria- prima para a produção de biogás, que pode ter um papel 

relevante no suprimento energético, principalmente para a cocção de alimentos 

nas zonas rurais. 

Grande parte dos resíduos pode ser utilizada no próprio terreno de 

cultivo, servindo como proteção ao solo ou como adubo fornecedor de nutrientes. 

A disponibilidade de resíduos agrossilvipastoris, para efeito de inclusão no 

SIMUR, deverá ser estimada com base na produção agrícola, extração de madeiras 

e atividade pecuária do Município.  Somente após a avaliação da disponibilidade 

destes resíduos é que deverão ser avaliadas e discutidas formas para seu 

gerenciamento. 
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Os resíduos perigosos gerados nas atividades agrícolas (embalagem de 

agrotóxico) deverão submetidos à logística reversa, devendo ser encaminhado 

para a central de recebimentos de embalagem de agrotóxicos de 

responsabilidade da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso do 

Sul, a central de recebimento realiza os seguintes serviços: 

 Recebimento de embalagens lavadas e não lavadas (de agricultores, 

postos e estabelecimentos comerciais licenciados);  

 Inspeção e classificação das embalagens entre lavadas e não 

lavadas;  

 Emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens;  

 Separação das embalagens por tipo (PET, COEX, PEAD MONO, 

Metálica, papelão);  

 Compactação das embalagens por tipo de material;  

 Emissão de ordem de coleta para que o inpEV (Instituto Nacional de 

Processamento de embalagens vazias) providencie o transporte para 

o destino final (reciclagem ou co-processamento). 

3.4.3. Resíduos sólidos de serviços de transporte 

As garantias do controle sanitário e da proteção à saúde dos viajantes 

nas rodoviárias e aeroportos passam necessariamente pela atenção ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos. A Resolução Conama n° 05/93 define os 

procedimentos mínimos e determina que a administração destes estabelecimentos 

apresente o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Transporte -PGRST 

para ser submetido à aprovação dos órgãos de saúde e meio ambiente dentro de 

suas esferas de competência. Como garantia do controle sanitário e proteção da 

saúde da população, a fiscalização da implementação dos PGRST deve ser uma 

prática constante. As unidades geradoras de RST deverão fazer parte do Sistema de 

Informações Municipais. 
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3.4.3.1. Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Transportes - PGRST 

Para elaboração do PGRST dos geradores de resíduos de serviços de 

transporte deverá ser utilizado o termo de referência contido na Resolução - RDC nº 

342, contendo os seguintes itens: 

1. Identificação do Gestor; 

a. Razão social, nome de fantasia, CNPJ e outros registros legais; 

endereço e CEP; telefone e fax dos representantes legais e pessoas 

de contato;  

b.  Responsável Técnico pelo PGRS, de nível superior devidamente 

registrado em conselho profissional; 

c. Definição de responsabilidade e competência do gestor e dos 

concessionários;  

d.  Alvará, licença e Autorização de Funcionamento, Municipal, 

Estadual, do Distrito Federal e da União, conforme o caso; 

e. Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE, para as empresas 

que atuam na prestação de serviços relacionados. 

2. Caracterização da Instalação; 

a. Planta baixa de localização e de implantação da área física e 

circunvizinhança; 

b. População fixa (funcionários e prestadores de serviços) e flutuante 

(passageiros, acompanhantes, visitantes, prestadores de serviços 

eventuais, etc.), com identificação da sazonalidade; 

c. Média mensal de entrada de viajantes, embarcações, aeronaves e 

meios de transportes terrestres; 

d.  Número de empresas instaladas com respectivos ramos de atividade 

e localização das áreas geradoras de resíduos sólidos - RS;  

e. Empresas prestadoras de serviço/terceirização que atuem com o 

manejo de resíduos sólidos; 

f. Informações sobre a perspectiva de reformas e ampliações; 
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g. Tipificação e quantificação da carga movimentada com média 

mensal; 

3. Legislação; 

a. Citar leis, decretos, resoluções e portarias, Instruções Normativas, 

Federais, Estaduais e Municipais; Acordos Internacionais; 

b. Citar Normas Técnicas Brasileiras. 

4. Diagnostico Situacional; 

a. Identificação das concessionárias e demais empresas públicas ou 

privadas e instalações geradoras de resíduos sólidos, com 

especificação dos fatores de risco sanitário, ambiental, zoo e 

fitossanitário; 

b.  Descrição de outras instituições públicas, privadas ou filantrópicas 

beneficiárias na remoção, transporte e destino final dos resíduos 

sólidos em portos, aeroportos e Estações Aduaneiras de Interior; 

c. Identificação das instalações geradoras de resíduos nas áreas 

circunvizinhas, com especificação dos fatores de risco sanitário e 

ambiental; 

d.  Identificação de área de armazenamento intermediário, estações 

de transbordo, unidade de processamento e descrição das 

condições de operacionalidade; 

e.  Levantamento do quantitativo de resíduos sólidos gerados por 

unidade geradora e classificados de acordo com a legislação 

sanitária e ambiental; 

f.  Descrição dos atuais procedimentos de gerenciamento de resíduos 

sólidos: segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento, destinação final; formas de monitoramento e 

licenciamento ambiental e sanitário; 

g. Recursos técnicos com identificação dos equipamentos disponíveis, 

número de profissionais envolvidos e qualificação; 
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h. Existência de programas socioculturais e educativos implementados; 

programas de treinamento e de educação continuada. 

5. Diretrizes para o Plano de Gerenciamento de RS; 

a. Ações para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  

b. Instrumentos de Gestão de Resíduos Sólidos; 

c. Mecanismos de Controle e Avaliação;  

6. Definição das responsabilidades e competências; 

a. Do Gestor, dos setores envolvidos e profissionais responsável;  

b. Dos concessionários; 

c. Dos terceiros contratados. (Empresas prestadoras de serviço). 

7. Cronograma de implantação e avaliação; 

a. Cronograma físico e financeiro contemplando as fases de 

gerenciamento a serem implantadas; 

b. Cronograma de aquisição de equipamentos e realização de obras 

civis constantes no Plano; 

c. Cronograma de capacitação e desenvolvimento de recursos 

humanos; 

d. Cronograma de revisão e de atualização do PGRS. 
.

3.4.3.2. Acondicionamento, coleta e transporte 

Os geradores de resíduos de serviços de transportes deveram seguir as 

seguintes regras de acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos; 

 Todo resíduo sólido, no momento de sua geração, terá que ser 

disposto em coletor revestido internamente com sacos plásticos 

apropriados, localizados próximos ao local de geração. 
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 Os resíduos sólidos do Grupo A, provenientes de bordo de aeronaves, 

devem ser acondicionados em sacos plásticos resistentes de cor 

branca leitosa, colocando-se no seu interior repelente à base de 

creosoto ou similar, diluído em solução a 30 %, na quantidade de 10 

mL por unidade, antes do seu fechamento hermético. 

 Os resíduos sólidos do Grupo A, provenientes dos sanitários de 

aeronaves, devem ser retirados por veículo próprio se encaminhados à 

destinação final. 

 Os resíduos sólidos do Grupo A, provenientes de instalações de serviço 

de atendimento médico, farmácias, barbearias e estabelecimentos 

afins, devem ser acondicionados em sacos plásticos resistentes, na cor 

branca leitosa, e identificados pela simbologia de substâncias 

infectantes. 

 Os objetos perfurocortantes devem ser obrigatoriamente 

acondicionados em recipiente rígido, estanque, vedado e 

identificado pela simbologia de substância infectante conforme a NBR 

7500. 

 Os resíduos sólidos do Grupo B devem ser acondicionados em 

depósitos próprios, a serem definidos pelo Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. 

 Os resíduos sólidos do Grupo C, provenientes de equipamentos 

utilizados em segurança e que utilizem material radioativo nos 

aeroportos, devem obedecer às exigências definidas pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 

 A coleta seletiva deve ser praticada, sempre que possível, para os 

resíduos sólidos do grupo D. 

 Os resíduos sólidos do Grupo D devem ser acondicionados pela 

própria unidade produtora em sacos plásticos descartáveis, com 

capacidade variável, conforme a NBR 9191, e colocados nos locais 

destinados pela administração do aeroporto. 

 Após acondicionados e armazenados em locais determinados pela 

administração do aeroporto, os resíduos sólidos do Grupo D devem ser 

coletados por funcionários do próprio aeroporto, ou empresa 
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contratada para este fim, sendo encaminhados para destinação final, 

conforme definido no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

3.4.4. Resíduos sólidos pneumáticos 

Os resíduos pneumáticos são submetidos à resolução CONAMA nº 258 

onde determina no seu artigo 1º que “As empresas fabricantes e as importadoras 

de pneumáticos ficam obrigados a coletar e dar destinação final ambientalmente 

adequada, aos pneus inservíveis existente no território nacional, na proporção 

definida nesta Resolução relativamente ás quantidades fabricadas e/ou 

importadas”, a empresa ECOPONEUS mantém contrato com a Associação 

Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP, para atender os anseios das industriais 

pneumáticas promovendo a logística reversa, portanto, todos os resíduos 

pneumáticos, deverão  ser encaminhado para a empresa ECOPNEUS. 

3.4.5. Resíduos sólidos tecnológicos 

Com os avanços tecnológicos – conquistas da sociedade 

contemporânea – o perfil do lixo urbano vem sofrendo alterações do ponto de vista 

qualitativo e quantitativo. É cada vez mais marcante a presença dos chamados 

“resíduos tecnológicos”. Dentre eles destacam-se no ambiente urbano: 

 Lâmpadas; 

 Produtos eletroeletrônicos (eletrodomésticos, telefones celulares, 

computadores, impressoras, fotocopiadoras, etc); 

 Pilhas e bateriais. 

Esses resíduos deverão ser submetidos à logística reversa, e no 

entendimento da lei 12.305 em seu artigo 25º onde dispõe que o poder publico, o 

setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações 

voltadas para assegurar a observância da referida lei, a prefeitura disponibilizara 

postos de coleta onde a população deverá encaminhar os resíduos tecnológicos. 



DIOGRANDE n. 3.497PÁGINA 134 - terça-feira, 10 de abril de 2012 

    161

Em cada posto de coleta deverá haver uma estrutura mínima para 

receber os resíduos, sendo que o estabelecimento deverá tomar todas as 

precauções necessárias em todas as etapas do manejo do resíduo (coleta, 

armazenamento e manuseio) conforme especifica as normas e legislações vigentes. 

Antes dos resíduos serem dispostos, as lixeiras deverão estar corretamente 

acondicionadas e identificadas com simbologias, assim como os tipos de 

armazenamento e transportes para resíduos perigosos, deverão estar em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT. 

No que tange a destinação ambiental adequada dos resíduos 

tecnológicos, a prefeitura atuara subsidiariamente, com vistas a promover 

regulamento ou acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder 

público e fabricantes, importadores, distribuidoras e comerciantes desses resíduos, a 

fim de responsabilizá-los pelo ciclo de vida do produto. 

3.5. RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE; 

3.5.1. Grupo de Geradores; 

Para efeito desse PMGIRS, fica definido dois tipos de geradores de 

resíduos de serviços de saúde, pequenos e grandes geradores. 

Definem-se como pequenos geradores de resíduos de serviços de saúde, 

estabelecimentos que geram resíduo séptico em pequenas quantidades, menos de 

50 litros dia, tais como; como farmácias, postos de saúde, laboratórios, clínicas 

médicas, veterinárias, odontológicas, motéis e outros. 

Definem-se como grandes geradores de resíduos de serviços de saúde, 

estabelecimentos que geram resíduo séptico em grandes quantidades, mais de 50 

litros dia, tais como; hospitais e prontos socorros. 

Quadro 24 – Grupo de geradores de resíduos de serviços de saúde 
GRUPO LIMITES

Pequenos Geradores de Resíduos Sépticos Aqueles que geram um volume de até 50 
litros ou 25 kg/ de resíduos sépticos por 
dia

Grande Gerador de Resíduos Sépticos Aquele que gera um volume de resíduo 
domiciliar superior ao limite de 50 litros 
/dia
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3.5.2. Responsabilidades

3.5.2.1. Compete ao Poder Público 

O poder público, através da concessão dos serviços, será responsável 

pela coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sépticos gerados 

por estabelecimentos que tenham como mantenedor o município de Campo 

Grande, já os estabelecimentos que são da iniciativa privada, serão responsável por 

todo o manejo de resíduos sépticos gerados em seus estabelecimentos. 

Os locais que o manejo será de responsabilidade do poder público estão 

relacionados nos quadro abaixo: 

Quadro 25 – Locais onde o manejo dos resíduos é de responsabilidade do poder 
público – Grandes Geradores 

NOME DO ESTABELECIMENTO ENDEREÇO 
1 HOSPITAL ROSA PEDROSSIAN AV THIRSON DE ALMEIDA 
2 P.S NOVA BAHIA RUA SENHOR DO BOM FIM 
3 P.S NOVA LIMA RUA MARQUES HEVAL 
4 P.S SÃO FRANCISCO RUA EDNA BAIS 
5 HOSPITAL SÃO JULIÃO AV MATIAS ALBUQUERQUE 
6 P.S UNIVERSITARIO RUA DAVI CARDOSO LEITE 
7 P.S MORENINHA III RUA ANACÁ 
8 CEM RUA 13 DE MAIO 
9 HOSPITAL SANTA CASA RUA 13 DE MAIO 

10 HOSPITAL MILITAR AV DUQUE DE CAXIAS 
11 HOSPITAL BASE ÁEREA AV DUQUE DE CAXIAS 
12 MAT. CANDIDO MARIANO  RUA CANDIDO MARIANO 
13 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO AV FILINTO MILLER 
14 HOSPITAL VETERINARIO AV FILINTO MILLER 
15 CANIL DA PREFEITURA AV FILINTO MILLER 
16 P.S AERORRANCHO RUA RAQUEL DE QUEIROZ 
17 P.S COOPAVILA II RUA DA PENINSULA 
18 HEMOSUL AV FERNANDO CORREA DA COSTA 
19 LABORATORIO CENTRAL AV FILINTO MILLER 
20 HOSPITAL DO CANCER RUA ENERSTO GAISEL 
21 P.S GUANANDI AV MANOEL DA C LIMA 
22 P.S CEL ANTONINO RUA DR MEIRELES 
23 HOSPITAL EVANGÉLICO RUA DR MEIRELES 
24 P.S CALOGERAS RUA CALOGERAS 
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Quadro 26 – Locais onde o manejo dos resíduos é de responsabilidade do poder 
público – Pequenos Geradores 

NOME DO ESTABELECIMENTO ENDEREÇO 
1 P.S AEROPORTO RUA RIO GALHEIRO 
2 P.S VILA POPULAR RUA DALILA SIQUEIRA  736 
3 EMBRAPA RUA RADIO MAIA  1416 
4 SESI INDUBRASIL 
5 P.S SERRADINHO RUA DELMIRO GOUVEIA  410 
6 QUARTEL 20 AV PRESIDENTE VARGAS  
7 P.S JOSÉ ABRAÃO RUA ANTONIO LOPES  300 
8 P.S NOSSA SRA DA GRAÇA RUA JAIME F VASCONCELOS 
9 P.S GUANANDI II RUA CORÁ 

10 P.S JOQUEY CLUBE RUA HIPODROMO 
11 P.S VILA CARLOTA RUA COSME E DAMIÃO 
12 ASILO SÃO JOÃO BOSCO RUA 10 DE MAIO 
13 P.S MARIA A. PEDROSSIAN RUA MANOEL PADIA 
14 PRESIDIO RUA INDIANÁPOLIS 
15 POSTO DE SAÚDE  AV CENTRAL 
16 P.S JARDIM NOROESTE RUA DOIS IRMÃOS 
17 P.S ASSEMBLEIA RUA BOIPEVA   184 
18 P.S CAIOBA RUA CIBELE 
19 P.S SANTA EMILIA RUA ALBERTO C M DE LIMA 
20 P.S SÃO CONRRADO RUA PAMPULHA 
21 P.S CONJ. BURITI RUA JÃO S ARAUJO 
22 P.S BONANZA AV MANOEL C LIMA 
23 P.S RUI BARBOSA RUA RUI BARBOSA 
24 POSTO DE SAÚDE ANHANDUI RUA NABUCODONOSOR 
25 P.S LAR DO TRABALHADOR RUA DOS NARCISOS 
26 P.S MATA DO JACINTO RUA WILSON MARQUES 
27 P.S ITAMARACA AV GUAICURUS 
28 P.S CIDADE MORENA RUA JAGUARIUNA 
29 P.S TARUMÃ RUA FRANORTE 

8

P.S CLINICA 

ODONTOLOGICA CAIC 

AV MARECHAL DEODORO 

O município, através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, deverá 

identificar e cadastrar as fontes geradoras de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS 

contendo no cadastramento informações sobre a localização, tipologia, produção 

média, existência do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - 

PGRSS etc. As unidades deverão fazer parte do Sistema de Informações Municipais 

em Resíduos Sólidos. 
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A SEMADUR será responsável pelo licenciamento e em parceria com a 

Vigilância Sanitária pela fiscalização dos geradores de resíduos de saúde, quanto à 

implantação e operação correta dos respectivos PGRSS’s. 

3.5.2.2. Compete aos Geradores de RSS 

 A elaboração do PGRSS, obedecendo a critérios técnicos, legislação 

ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de 

limpeza urbana e outras orientações contidas na RDC 306 Anvisa; 

 Designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho 

de Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou 

documento similar,quando couber, para exercer a função de 

Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS. 

 A designação de responsável pela coordenação da execução do 

PGRSS. 

 Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada 

para o pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos. 

 Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os 

serviços referentes ao manejo de RSS, as exigências de comprovação 

de capacitação e treinamento dos funcionários das firmas restadoras 

de serviço de limpeza e conservação que pretendam atuar nos 

estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, tratamento e 

disposição final destes resíduos. 

 Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a 

apresentação de licença ambiental para o tratamento ou disposição 

final dos resíduos de serviços de saúde, e documento de cadastro 

emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o 

transporte dos resíduos. 

 Requerer aos órgãos públicos responsáveis pela execução da coleta, 

transporte, tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de 

saúde, documentação que identifique a conformidade com as 

orientações dos órgãos de meio ambiente. 
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 Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos 

destinados à reciclagem ou compostagem. Os registros devem ser 

mantidos até a inspeção subsequente. 

3.5.2.3. Do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, a ser 

elaborado por todos os geradores de resíduos sépticos, é o documento que aponta 

e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas 

características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os 

aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de 

proteção à saúde pública e ao meio ambiente, e deverá abordar ainda os 

seguintes itens; 

 Caso adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B ou D, a 

elaboração, o desenvolvimento e a implantação de práticas, de 

acordo com as normas dos órgãos ambientais; 

 Caso possua Instalação Radiativa, o atendimento às disposições 

contidas na norma CNEN-NE 6.05, de acordo com a especificidade 

do serviço; 

 As medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos 

e roedores; 

 As rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço, 

definidos pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar-CCIH ou 

por setor específico. 

 O atendimento às orientações e regulamentações estaduais, 

municipais, no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde; 

  As ações a serem adotadas em situações de emergência e 

acidentes; 

 As ações referentes aos processos de prevenção de saúde do 

trabalhador. 

 Para serviços com sistema próprio de tratamento de RSS, o registro 

das informações relativas ao monitoramento destes resíduos, de 
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acordo com a periodicidade definida no licenciamento ambiental. 

Os resultados devem ser registrados em documento próprio e 

mantidos em local seguro durante cinco anos; 

 O desenvolvimento e a implantação de programas de capacitação 

abrangendo todos os setores geradores de RSS, os setores de 

higienização e limpeza, a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar - CCIH, Comissões Internas de Biossegurança, os Serviços 

de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho - SESMT, 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, em 

consonância com o item 18 da RDC 306 ANVISA e com as legislações 

de saúde, ambiental e de normas da CNEN, vigentes. 

Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS, 

considerando; 

 O desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, 

incluindo a construção de indicadores claros, objetivos, auto-

explicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do 

PGRSS implantado. 

 A avaliação referida no item anterior deve ser realizada levando-se 

em conta, no mínimo, os seguintes indicadores: 

a) Taxa de acidentes com resíduo pérfurocortante 

b) Variação da geração de resíduos 

c) Variação da proporção de resíduos do Grupo A 

d) Variação da proporção de resíduos do Grupo B 

e) Variação da proporção de resíduos do Grupo D 

f) Variação da proporção de resíduos do Grupo E 

g) Variação do percentual de reciclagem 

 Os indicadores devem ser produzidos no momento da implantação 

do PGRSS e posteriormente com freqüência anual. 

3.5.3. Acondicionamento 

O acondicionamento dos RSS deve seguir as orientações contidas nas 

Resoluções RDC ANVISA n° 306/04 e Conama n° 358/05 que dispõem, 

respectivamente, sobre o gerenciamento interno e externo dos RSS. De acordo com 
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as Resoluções, os RSS com características semelhantes aos domiciliares devem ser 

acondicionados em sacos plásticos reforçados com capacidade mínima de 15 litros 

e máxima de 100 litros, (capacidade nominal do saco de até 20 kg) e 

acondicionados em contendores plásticos com capacidade volumétrica de 120 ou 

240 litros que deverá ser de material lavável, com tampa, cantos arredondados e 

resistentes a puntura, ruptura, vazamento e ao tombamento. 

Os demais devem ser acondicionados em recipientes de forma a 

fornecer informação para o seu correto manejo. Esta identificação pode ser feita 

por adesivos, desde que seja garantida a resistência destes aos processos normais 

de manuseio e coleta. 

O Quadro 27apresenta a identificação e a forma de acondicionamento 

dos grupos de resíduos serviços de saúde conforme determina a legislação em 

vigor. 

Quadro 27– Acondicionamento dos grupos de RSS 
Grupo Resíduo Acondicionamento Identificação 

A Grupo A1 Estes resíduos não podem deixar a unidade 
geradora sem tratamento prévio e devem, 
inicialmente, ser acondicionados de maneira 
compatível com o processo de tratamento a ser 
utilizado. 
Pós tratamento:
Com descaracterização física: idem ao Grupo D. 
Sem descaracterização física: acondicionados em 
sacos brancos leitosos, que devem ser substituídos 
quando atingem 2/3 de sua capacidade ou pelo 
menos uma vez a cada 24 horas. 

Grupo A2 Devem ser acondicionados em sacos brancos 
leitosos, que devem ser substituídos quando 
atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 
uma vez a cada 24 horas. Os sacos devem conter a 
identificação e a inscrição “PEÇAS ANATÔMICAS DE 
ANIMAIS”. 

Grupo A3 Devem ser acondicionados em sacos vermelhos, 
substituídos quando atingirem 2/3 de sua 
capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 
horas e identificados com a inscrição “PEÇAS 
ANATÔMICAS. 

Grupo A4 Devem ser acondicionados em sacos brancos 
leitosos, substituídos quando atingirem 2/3 de sua 
capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 
horas. 

Grupo A5 Devem ser acondicionados em sacos vermelhos, 
substituídos após cada procedimento. 
Devem ser utilizados dois sacos como barreira de 
proteção, com preenchimento de no máximo 2/3 de 
sua capacidade, sendo proibido o seu esvaziamento 
ou reaproveitamento. 
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(Continuação) – Acondicionamento dos grupos de RSS 

B
Farmacêuticos 
e químicos 
perigosos 

Devem ser acondicionados, observadas as exigências 
de compatibilidade química dos resíduos entre si, assim 
como de cada resíduo com os materiais das 
embalagens, de forma a evitar reação química entre 
os componentes do resíduo e da embalagem, 
possibilitando que o material da embalagem seja 
permeável aos componentes do resíduo. 
Quando os recipientes de acondicionamento forem 
constituídos de PEAD deverá ser observada a 
compatibilidade dos materiais e produtos. 
Quando destinados à reciclagem ou ao 
reaproveitamento, devem ser acondicionados em 
recipientes individualizados, observadas as exigências 
de compatibilidade química do resíduo com os 
materiais das embalagens, de forma a evitar reação 
química entre os componentes do resíduo da 
embalagem, enfraquecendo ou deteriorando a 
mesma, ou a possibilidade de que o material da 
embalagem seja permeável aos componentes do 
resíduo. 
Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em 
recipientes constituídos de material compatível com o 
líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, 
com tampa rosqueada e vedante. 
Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em 
recipientes de material rígido, adequados para cada 
tipo de substância química, respeitadas as suas 
características físico-químicas e seu estado físico. 
As embalagens secundárias não contaminadas pelo 
produto devem ser fisicamente descaracterizadas e 
acondicionadas com Resíduos do Grupo D. 

C Radioativos 

Os rejeitos radioativos líquidos devem ser 
acondicionados em frascos de até dois litros ou em 
bombonas de material compatível com o líquido 
armazenado, sempre que possível de plástico, 
resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada, 
vedante, acomodados em bandejas de material 
inquebrável e com profundidade suficiente para 
conter, com margem de segurança, o volume total de 
rejeito. 
Os materiais perfurocortantes contaminados com 
radionuclídeos devem ser descartados 
separadamente, no local de sua geração, 
imediatamente após o uso, em recipientes estanques, 
rígidos, com tampa, devidamente identificados, sendo 
expressamente proibido o esvaziamento desses 
recipientes para o seu reaproveitamento. 
Atendimento as normas específicas da CNEN. 

D
Com
características 
domiciliares 

Sacos plásticos comuns (ABNT). 
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(Continuação) – Acondicionamento dos grupos de RSS

E

Objetos e 
instrumentos 
contendo
cantos, 
bordas, pontos 
ou
protuberâncias 
rígidas e 
agudas, 
capazes de 
cortar ou 
perfurar. 

Devem ser descartadas em recipientes rígidos, 
resistentes à puntura, ruptura e vazamento, com 
tampa, devidamente identificados, atendendo 
aos parâmetros referenciados na norma NBR 
13853/97 da ABNT, sendo expressamente proibido 
o esvaziamento desses recipientes para o seu 
reaproveitamento. 

RESÍDUO 
PERFURO-
CORTANTE 

3.5.4. Regras coleta e transporte de RSS 

Foram verificados no manual de leis, decretos, normas, subsídios e regras 

dos resíduos de serviços de saúde os objetivos da separação do lixo hospitalar em 

categorias, regras para coleta interna de resíduos infectantes ou especiais, para 

transporte de resíduos, características das lixeiras e o correto transporte dos resíduos 

infectantes, essas regras deverão ser seguidas para todos os geradores de resíduos 

de saúde, tão bem como, os prestadores de serviços envolvidos no manejo dos RSS, 

segue nos quadros relacionados abaixo, as regras que deverão ser obedecidas; 

Quadro 28 - Objetivos da separação do lixo em categoria 

A. Racionalizar os recursos, permitindo-se tratamento específico e de acordo com 

as necessidades de cada categoria: 

B. Impedir a contaminação de grande quantidade de lixo pôr uma pequena 

quantidade de material perigoso. 

C. Intensificar as medidas de segurança apenas onde estas forem necessárias. 

D. Facilitar a ação em caso de acidente ou emergência. 
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Quadro 29 - Regras para coleta interna de resíduos infectantes ou especiais 
A. Jamais despejar o conteúdo da lixeira em outro recipiente. 

B. Observar a cor do saco (o saco branco deverá ser sempre substituído pôr outro 

saco branco - a não ser pôr recomendação do chefe responsável pelo serviço 

ou unidade, no caso de mudança do tipo de lixo produzido). 

C. As lixeiras para resíduos infectantes deverão ser providas de tampas e 

identificadas pôr cor, símbolo ou inscrição (essas lixeiras hão de ser lavadas pelo 

menos uma vez pôr semana ou sempre que houver vazamento do saco). 

D. A coleta de lixo infectante ou de lixo comum, quando em locais onde haja risco 

de infecção para o paciente, seguirá a esta rotina: 

D.1 Observar a cor do saco e utilizar equipamentos de segurança individual 

recomendados para aquele tipo de resíduo; 

D. 2 Fechar totalmente o saco, amarrando-o com arame ou cordão; 

D.3 Retirar o saco da lixeira; 

D.4 Pelo menos uma vez pôr dia, levar a lixeira vazia para a sala de utilidades a 

fim de proceder à sua lavagem; 

D.5 Se houver derramamento do conteúdo, cobrir o material derramado com 

um pano embebecido em desinfetante (pôr exemplo, hipoclorito de sódio a 

10.000 ppm), recolhendo-se em seguida, com uma pá, material e pano. 

Procede-se, depois, à lavagem do local e à desinfecção, caso seja necessário. 

Deve-se usar avental. Botas, luvas e máscaras. Utensílios que entrarem em 

contato direto com o material e o pano deverão passar pôr desinfecção 

posterior; 

D.6 Colocar um saco novo, fixando-o firmemente nas bordas da lixeira; 

Quadro 30 - Regras para o transporte interno de resíduos 
A. Os roteiros e horários deverão ser fixos e estabelecidos em uma rotina de

conhecimento geral. 

B. Deve-se evitar o cruzamento de material sujo com material limpo e a circulação pôr

áreas ocupadas pôr muitas pessoas (como elevadores ou corredores cheios),

recomendando-se a utilização do elevador exclusivo para material sujo. 

C. Os carros de lixo jamais deverão ser deixados em corredores ou áreas de acesso ao

público ou pacientes. Os carros ficarão, quando fora da unidade, na área de

lavagem e higienização: quando dentro da unidade, permanecerão na sala de

material sujo. 
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(Continuação) - Regras para o transporte interno de resíduos 

D. Para maior segurança recomenda-se o uso de carros pequenos, que

permaneçam nas salas de material sujo. No momento da coleta, um carro

vazio e higienizado substituirá o carro cheio, que irá diretamente para a lixeira,

onde será esvaziado e higienizado, seguindo para a próxima unidade. Este

procedimento evita que o carro cheio de lixo circule pôr várias unidades. 

E. Qualquer derramamento de resíduos durante a coleta ou transporte deverá

ser seguido de interdição da área, lançando-se mão do procedimento

descrito no item D.5 do quadro IV. 

F. Sistemas automáticos ou semiautomáticos para transporte de lixo, tais como

monta cargas verticais ou horizontais, são recomendáveis, desde que de uso

exclusivo para material sujo devidamente embalado em sacos plásticos (ver

pormenores de instalação na portaria HS nr. 400, de 6 de dezembro de 1.977 -

normas e padrões de construções e instalações de serviços de saúde). 

G. Tubos de queda para lixo são proibidas. 

Quadro 31 - Características das lixeiras 

A. Acesso impedido para pessoas estranhas ao serviço e vedação para insetos e 

animais. 

    As aberturas deverão ser teladas e as portas precisam fechar totalmente, sem 

frestas, sendo dotadas de chave para que permaneçam cerradas até o 

momento da coleta (a chave poderá ser dispensada quando a lixeira for 

localizada em área e vigiada, de acesso exclusivo de funcionários). 

B. As entradas das lixeiras deverão exibir advertência e identificação adequadas. 

C. As superfícies internas, pisos e paredes hão de ser de material liso, resistente, 

lavável e de cor branca. 

D. Piso com caimento adequado e ralo ligado à rede de esgotos (quando forem 

utilizados “contêineres”, o ralo deverá ficar sob seus drenos). 

E. Torneira para lavagem (recomenda-se o uso de água quente). 

F. Iluminação abundante dentro e fora da lixeira, principalmente se a coleta for 

noturna. 
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(Continuação) - Características das lixeiras 

G. Caso se utilize sistema de contêiner “basculante, as portas deverão ser amplas 

o suficiente para permitir sua movimentação”. 

H. As dimensões da lixeira precisarão ser suficientes para abrigar a produção de 

pelo menos 2 dias (caso a remoção seja diária) ou 3 dias (caso a remoção 

ocorra em dias alternados), estabelecendo-se assim, uma margem de 

Segurança para eventual falha no serviço. 

I. Toda lixeira deverá ter uma área para lavagem e higienização dos carros 

utilizados no transporte de lixo. A área de lavagem será localizada anexa à 

lixeira (admite-se que seja instalada próxima à lavanderia, pois poderá servir 

também para a higienização dos carros de roupa suja). 

J. O acesso do caminhão de coleta deverá ser facilitado, prevendo-se espaço 

suficiente para manobras junto ao local. 

3.5.5. Veículos para coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde 

Os veículos destinados a coleta dos resíduos dos estabelecimentos de 

saúde será provido de carroceria especial, fechada, revestida com material liso, 

impermeável, estanque e que atenda a NBR 8413, os veículos que realizará a coleta 

de grandes geradores, deverá ainda ser provido de dispositivos mecânicos de 

basculamento de contêineres, já os destinados a coleta de pequenos geradores, 

localizados na região centrais da cidade, deverá ser um veiculo leve, para melhor 

circulação nas vias municipais. O lixo comum deve ser coletado pela coleta normal. 

3.5.6. Frequência da coleta 

A frequência de coleta deverá ser realizada diariamente, de segunda a 

sábado, nos grandes geradores e três vezes por semana, segunda, quarta e sexta 

ou terça, quinta e sábado, nos pequenos geradores, a frequência de coleta dos 

resíduos comuns será realizada de acordo com o plano de coleta domiciliar. 
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3.6. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO - RCC; 

A Resolução Conama n° 307 define as responsabilidades do Poder Público e 

dos agentes privados quanto aos resíduos da construção civil e torna obrigatória a adoção 

de planos integrados de gerenciamento nos Municípios, Campo Grande possui a lei nº 

4.864, onde dispõe sobre a gestão dos resíduos da construção civil e institui o seu plano 

integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, esse plano dispõe as diretrizes 

técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos e grandes 

geradores e transportadores e ainda deverão ser definidas, licenciadas e disponibilizadas 

áreas de manejo para os RCC. 

3.6.1. Grupo de Geradores 

Para a definição dos geradores de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição , fica estabelecido que grandes geradores são aqueles que geram 

volume superior a 1m³ de RCC por dia e pequenos geradores são aqueles que 

geram menos de 1m³ de RCC por dia.  

Quadro 32 – Grupo de Geradores de RCC 
GRUPO LIMITES

Pequenos Geradores de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil e Demolição. 

Aqueles que geram um volume de até 1m³  

de resíduos da Construção Civil e Demolição 

por dia 

Grande Gerador de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil e Demolição. 

Aqueles que geram um volume maior de 

1m³  de resíduos da Construção Civil e 

Demolição por dia 

3.6.2. Responsabilidades

Fica estabelecido na lei 4.864, que o poder público será responsável 

pelos seguintes ações, no que tange o manejo integrado dos Resíduos da 

Construção Civil e Demolição; 

 Implantação de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos (Ecopontos);  



DIOGRANDE n. 3.497PÁGINA 147 - terça-feira, 10 de abril de 2012 

174
Plano Municipal de Saneamento Básico - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 Serviço Disque Coleta para Pequenos Volumes, de acesso telefônico 

a pequenos coletores privados de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos;  

 Uma rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes (Áreas de 

Transbordo e Triagem, Áreas de Reciclagem e Aterros de Resíduos da 

Construção Civil);  

 Ações para a informação e educação ambiental dos munícipes, dos 

transportadores de resíduos e das instituições sociais multiplicadoras, 

definidas em programas específicos;  

  Ações para o controle e fiscalização do conjunto de agentes 

envolvidos, definidas em programa específico;  

 Ação de gestão integrada a ser desenvolvida por Núcleo 

Permanente de Gestão que garanta a unicidade das ações previstas 

no Plano Integrado de Gerenciamento e exerça o papel gestor que 

é competência do Poder Público Municipal 

 Ações de incentivo ao reuso e redução dos resíduos na fonte de 

produção, definidas em programas específicos.  

 Ações de incentivo à instalação no município de empresas 

recicladoras no que diz respeito aos resíduos de classes C e D 

segundo a Resolução CONAMA n. 307.  

 Identificação e o cadastramento dos grandes geradores e o 

credenciamento dos transportadores, através do SIMUR 

O município, através do SEMADUR, deverá identificar e cadastrar os 

grandes geradores contendo no cadastramento informações sobre a localização, 

tipologia, produção média, existência de Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil - PGRCC, etc. As  unidades deverão fazer  parte  do Sistema de 

Informações Municipais em Resíduos Sólidos.  

A Agência de Transito Municipal - AGETRAN deverá credenciar os 

transportares de RCC, devendo conter informações do modelo e ano dos veículos e 

equipamentos, não podendo as empresas utilizarem veículos e equipamentos com 

ano inferior a 2000. 

A SEMADUR será responsável pelo o licenciamento e fiscalização dos 

geradores de resíduos da construção e demolição, quanto à implantação e 

operação correta dos respectivos PGRCC. 
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O município fica ainda responsável, de forma direta ou através de 

concessão dos serviços, do manejo dos resíduos da construção e demolição 

gerados em obras e ou reformas gerenciadas pela municipalidade. 

3.6.2.1. Responsabilidades dos Geradores 

Os grandes geradores de RCC serão responsáveis por todo o manejo dos 

resíduos gerados e deverão elaborar Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil. 

Os Geradores serão fiscalizados pelos usos incorreto dos equipamentos 

disponibilizados para a captação disciplinada dos resíduos gerados, só podendo 

utilizar caçambas metálicas estacionárias e outros equipamentos de coleta 

destinados os Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos para a disposição 

exclusivamente destes resíduos. 

O plano de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá 

contemplar as seguintes etapas: 

 Caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e 

quantificar os resíduos; 

  Triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na 

origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para 

essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no 

art. 3o da Resolução Conama nº 307; 

 Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos 

resíduos após geração até a etapa de transporte, assegurando em 

todos os casos em que seja possível, 

 As condições de reutilização e de reciclagem; 

 Transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas 

anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o 

transporte de resíduos; 

 Destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido na lei 

municipal 4.864. 
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3.6.2.2. Responsabilidades dos Transportadores 

Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos, reconhecidos como ação privada de coleta regulamentada, 

submetida às diretrizes e à ação gestora do poder público municipal, devem ser 

cadastrados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN conforme 

regulamentação específica 

É vedado aos transportadores:  

 Realizar o transporte dos resíduos quando os dispositivos que os 

contenham estejam com a capacidade volumétrica elevada pela 

utilização de chapas, placas ou outros suplementos; 

 Sujar as vias públicas durante a operação com os equipamentos de 

coleta de resíduos; 

 Fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de 

Controle de Transporte de Resíduos (CTR) quando operarem com 

caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de dispositivos 

deslocados por veículos automotores;  

 Estacionar as caçambas na via pública quando estas não estiverem 

sendo utilizadas para a coleta de resíduos.  

Os transportadores ficam obrigados: 

 A estacionar as caçambas em conformidade com a 

regulamentação específica; 

 A utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas 

estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante o 

transporte dos resíduos; 

 Quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros 

tipos de dispositivos deslocados por veículos automotores, a fornecer:  

a) Aos geradores atendidos, comprovantes identificando a correta 

destinação dada aos resíduos coletados;  

b) Aos usuários de seus equipamentos, documento simplificado de 

orientação, com:  
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1- Instruções sobre posicionamento da caçamba e volume a ser 

respeitado;  

2- Tipos de resíduos admissíveis; 

3- Prazo de utilização da caçamba;  

4- Proibição de contratar os serviços de transportadores não 

cadastrados; 

5- Penalidades previstas em lei e outras instruções que julgue 

necessárias. 

3.6.3. Ecopontos 

O ecoponto (EP) é um espaço controlado por pessoal operacional e 

aberto ao público, no qual cada cidadão pode efetuar a entrega de materiais 

inservíveis e pequenos volumes de RCD. Os centros de coleta podem ser entendidos 

como um espaço auxiliar à coleta domiciliar com vistas a assegurar a separação de 

resíduos, armazenando-os temporariamente para posterior recuperação e 

reciclagem em instalações autorizadas ou encaminhadas ao produtor, de acordo 

com a legislação vigente. 

Recebem resíduos originados do ambiente doméstico que não são 

dispostos à coleta convencional, tais como óleos usados, móveis velhos, resíduos 

domésticos perigosos, resíduos de pequenos geradores de RCC, resíduos 

eletroeletrônicos, baterias, lâmpadas etc. A entrega dos resíduos se dá de forma 

voluntária e o ingresso ao centro de coleta para deposição dos resíduos deve ser 

efetuado por meio de registro específico, contendo a identificação do usuário e as 

características e volumes aproximados do resíduo entregue. 

A coleta final nestes pontos deverá ser efetuada pelo prestador dos 

serviços pertinentes ao tipo de resíduos coletados, a destinação final deve ser 

diferenciada para cada tipo de resíduo, sendo que os com características 

domiciliar deverão ser encaminhados para reciclagem e compostagem, os 

reciclados (já separados) serão encaminhados para as cooperativas, os RCC irão 

para a área de triagem, e os resíduos especiais através da logística reversa serão 

encaminhados para os fabricantes.   
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O município deverá contar com no mínimo cinco ecopontos 

estrategicamente localizados em pontos de grande circulação viária, para que 

possibilite o acesso dos usuários e o escoamento dos mesmos. 

A disponibilidade de um centro de coleta maximiza os resultados da 

coleta na medida em que permite: 

 Reunir quantitativamente resíduos segregados; 

 Desonerar a coleta via chamada solicitada; 

 Reduzir custos e agilizar as operações de distribuição de resíduos de 

responsabilidade do produtor; 

 Oferecer aos usuários um local organizado, limpo e convidativo para 

destinar resíduos não coletados pela coleta convencional; 

 Incentivar de forma ativa a promoção da educação dos usuários; 

 Familiarizar os usuários para que possam compreender e gerir os seus 

resíduos de forma responsável, racional e sustentável. 

Assim, os centros de coleta devem ser estabelecidos em ambiente 

adequado, limpo, atraente e funcional, de fácil acesso e abertos em horários 

comerciais. O Ecoponto deve ser concebido e percebido como uma estrutura de 

apoio à coleta regular. 

Os Ecopontos auxiliarão o usuário na destinação imediata dos resíduos 

domiciliares – não perigosos e perigosos –, de coleta seletiva e resíduos especiais. 

Seu funcionamento deverá ser garantido pela formalização de parcerias entre os 

entes responsáveis pela coleta dos diversos materiais e o Município. Os resíduos 

recebidos nos centros são diretamente encaminhados às plataformas de 

recuperação instituídas pelos entes responsáveis que os mantém. Cabe ressaltar 

que além deste serviço, a coleta programada e a coleta por meio dos Postos de 

Entrega Voluntária, também são disponibilizadas aos munícipes. 

3.6.4. Acondicionamento 

Os pequenos geradores devem acondicionar os resíduos em sacos 

plásticos resistentes com capacidade mínima de 20 litros (capacidade nominal do 

saco de até 20 kg) Os grandes geradores devem acondicionar seus resíduos 
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conforme estabelecido no plano de gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil. 

3.7. SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 

3.7.1. Varrição

De acordo com a ABNT/NBR 12.980/1993, varrição é o ato de varrer de 

forma manual e/ou mecânica as vias, sarjetas, escadarias, túneis e logradouros 

públicos em geral pavimentados. O projeto específico de varrição deve ser 

resultado das discussões setoriais. 

A varrição deve será ofertada nas regiões mais populosas do município, 

seja diária ou alternada. Os resíduos públicos removidos pela varrição manual 

podem ser naturais (folhas, flores, terra e excremento de animais) ou acidentais 

(papéis, tocos de cigarro e outros detritos jogados no chão pela população). 

Dentre os fatores que intervêm na composição e produção dos resíduos recolhidos 

pela varrição destacam-se: a arborização da via, a densidade de trânsito, a 

população flutuante, a movimentação e concentração de pedestres, o poder 

aquisitivo da população, a presença de animais domésticos, os vendedores 

ambulantes, o comércio intenso, as atrações turísticas e, principalmente, a 

conscientização da população. 

Este serviço deverá ser realizado apenas junto às sarjetas. É sabido que os 

resíduos deslocados pelos veículos e águas das chuvas para as laterais das vias, 

concentram- se até cerca de 1 metro do meio-fio, porém a varrição das calçadas é 

de responsabilidade expressa de seus proprietários e os mesmos deverão mantê-las 

limpas e desobstruídas. 

A varrição manual exige elevado número de trabalhadores e de 

materiais para a sua execução e, portanto, requer ajustes  e  expansões constantes. 

Embora apresente menor rendimento quando comparada à varrição mecânica, 

há a expectativa do benefício social no que se refere ao emprego de mão de obra 

pouco qualificada. 

Os materiais e equipamentos essenciais para a varrição manual são: 
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 Vassoura grande de confecção industrial (cerdas de piaçava ou 

plástico) ou artesanal com produtos típicos da região (folhas de 

palmeiras, cipó etc.); 

 Vassoura pequena para recolher os resíduos; 

 Pá quadrada; 

 Carrinhos tipo “Lutocar”; 

 Sacos plásticos para acondicionar os resíduos (normalmente de 100 

litros). 

Figura 29- Vassoura moderna, vassourão, vassoura de bruxa, vassoura pequena, 
chave para ralo, enxada para limpeza de ralo, pá quadrada e pá especial para varrição 

Além disso, é fundamental a utilização de uniforme, composto por: 

calça, blusão, bota, luva e boné. 

A varrição com repasse deve ser realizada normalmente pela manhã 

com repetição à tarde quando a mesma equipe refaz o setor, diariamente. Deve 

ser adotada nos trechos comerciais e turísticos; locais muito arborizados ou onde o 

fluxo de pessoas seja intenso. Assim, a frequência da varrição deverá ser 

determinada em função da demanda local. Para áreas com maior produção de 

resíduos (geralmente áreas comerciais) recomenda-se a varrição diária com 

repasse. Em áreas próximas ao centro deverá ser adotada a varrição diária sem 

repasse. 

Nos bairros residenciais e áreas mais distantes será executada a varrição 

corrida, em frequência que variam entre uma e duas vezes na semana. O horário 

adotado para a varrição será no período diurno nessa região. 
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3.7.2. Equipes de varrição 

Na varrição manual cada trecho deve ser executado por grupos de dois 

trabalhadores que revezam entre si as funções de varrer, de coletar e de remover 

os resíduos. O serviço realizado individualmente apresenta melhor rendimento, 

embora a demanda por equipamentos e materiais também seja maior. 

A fiscalização do serviço deve ser feita por um encarregado de turma – 

normalmente um encarregado para cada grupo de 12 a 15 varredores. Além de 

verificar se o serviço está sendo realizado de forma adequada, o encarregado 

deve servir, também, como apoio para os varredores repondo, por exemplo, sacos 

plásticos quando necessário. Pela manhã e à tarde os veículos para o transporte 

das equipes de varrição até os seus respectivos setores, devem estar disponíveis, na 

garagem da Prefeitura ou na empresa responsável pelo serviço. 

3.7.2.1. Produtividade dos serviços 

A velocidade de varrição, expressa em metros de sarjeta/homem/dia ou 

metros lineares/homem/dia, é essencial na definição de um plano de varrição e 

pode ser influenciada pelas variáveis: 

 Declividade do terreno; 

 Tipo de pavimentação da via varrida; 

 Tipo de ocupação; 

 Arborização; 

 Existência ou não de estacionamentos; 

 Concentração de pedestres e veículos; 

 Varrição ou não da calçada; 

 Clima; 

 Ferramentas empregadas; 

 Sexo e idade do varredor; 

 Qualidade do serviço prestado. 
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As condições e características locais das áreas varridas resultam em 

diferentes dados sobre produção dos serviços de varrição. Assim, a produtividade 

dos trabalhadores de um Município específico deve ser determinada por testes 

práticos locais, escolhendo- se trabalhadores de rendimento médio e 

acompanhando-os por cerca de duas semanas. 

É importante que os testes sejam realizados em vias de características 

distintas (ruas residenciais e comerciais, pontos turísticos, e outros de interesse). Em 

média, a produção diária do trabalhador, pode ser considerada de 500 metros de 

sarjeta varrida por hora de trabalho, ou seja, 4.000 metros em 8 horas. Nas áreas 

centrais da cidade e proximidades, a produção diminui devido às características 

próprias destas localidades, passando a ser a metade quando a varrição é 

realizada com repasse. Algumas localidades adotam a “produtividade média diária 

possível com pausa”, ou seja, a produtividade possível de se atingir em uma jornada 

integral de trabalho, considerando-se uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos 

trabalhados. 

3.7.2.2. Redimensionando roteiros de varrição manual 

 Levantamento do plano atual de varrição 

 Qualidade da varrição 

 Testes de produtividade 

 Definição dos pontos formadores de opinião 

 Definição das freqüências de varrição 

 Traçado do novo plano de varrição  

Levantamento do plano atual de varrição

O plano de varrição, contendo os roteiros realmente executados, deve 

ser verificado e conferido. Nesse plano devem constar os trechos de ruas varridos 

para cada roteiro, as respectivas extensões (expressas em metros lineares de sarjeta 

e passeio) e as guarnições 
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Qualidade da varrição

Como não existe processo para determinar com certeza qual o maior 

grau, qualidade ou padrão de limpeza que deve ser aplicado a cada logradouro, 

os responsáveis pela limpeza urbana são forçados a aplicar seu próprio julgamento. 

Determinarão os métodos e a freqüência de limpeza e julgarão a aprovação ou 

desaprovação da população pelo número e caráter das reclamações e sugestões. 

No entanto, é possível conseguir indicações prévias do julgamento da 

opinião pública em relação à limpeza. Recomenda- se efetuar pesquisa de opinião, 

verificar reclamações anteriormente recebidas e consultar matérias veiculadas pela 

mídia.  

Testes de produtividade

Como cada cidade tem suas características, seus costumes e sua 

cultura, é conveniente realizar um teste prático para avaliar qual é a produtividade 

de varrição dos trabalhadores, ou seja, quantos metros de sarjeta e passeios podem 

ser varridos por trabalhador por turno. 

Costuma-se estabelecer este índice, fundamental para o 

redimensionamento de roteiros, em ruas tipicamente residenciais, comerciais, 

principais (vias de penetração) e turísticas. 

Para isto, escolhem-se trabalhadores de rendimento médio e 

determinam-se, por um período de aproximadamente 15 dias, as distâncias que 

cada um consegue varrer, em cada tipo de logradouro. Calculam-se então as 

médias, eliminando as medições que se revelarem inconsistentes.  

Definição dos pontos formadores de opinião

São os logradouros que possuem propriedades para permanecerem 

limpos, aqueles que formam a opinião da população (e dos turistas) em relação à 

limpeza da cidade. Estes locais devem ser fotografados, para que futuras 

observações do estado de limpeza tenham um elemento de comparação. 
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Definição das frequências de varrição

Devem-se escolher as frequências mínimas de varrição para que os logradouros 

apresentem a qualidade de limpeza estabelecida. 

Se uma via for varrida diariamente, por exemplo, haverá necessidade de duas 

vezes mais trabalhadores do que se a mesma for varrida em dias alternados. 

Traçado do novo plano de varrição

De posse do plano atual, dos índices de produtividade determinados 

(metros de sarjeta e passeios a serem varridos por trabalhador, em cada tipo de 

logradouro), dos pontos formadores de opinião e das frequências mínimas de 

varrição, pode-se traçar o novo plano, em mapa, na escala de 1:10.000 a 1:15.000. 

Após a entrada em vigor do novo plano, deve ser verificado o estado de 

limpeza alcançado por meio de fotos e avaliada a reação da população, através 

de pesquisas e controle de reclamações. Após essas verificações, devem-se fazer os 

ajustes necessários. 

Pode-se usar de um a três trabalhadores por roteiro, sendo recomendado 

apenas um por itinerário, para definir responsabilidades e facilitar a fiscalização. 

3.7.2.3. Remoção dos resíduos da varrição 

Os resíduos de varrição 

deverão ser transportados em 

carrinhos revestidos internamente 

com sacos plásticos ou em 

contêineres intercambiáveis. Em 

logradouros íngremes podem ser 

empregados carrinhos de mão. 

Os resíduos públicos 

acondicionados em sacos plásticos 

serão removidos por caminhões 

Figura 30Lutocar com recipiente
intercambiável,carrinho de mão para vias
íngremes e contêineres revestidos com
sacos plásticos 
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coletores compactadores, com carregamento traseiro, deverá ser observado que 

os resíduos da varrição não fiquem mais que 24h no local de acumulação. 

3.7.2.4. Indicadores de qualidade e eficiência na varrição 

A qualidade e a eficiência do serviço prestado são monitoradas, 

utilizando formas de mensuração de desempenho que sejam relevantes, 

consistentes no tempo e confiáveis, tais como: 

 Quantidade de materiais consumidos; 

 Incidência de reclamações sobre a qualidade dos serviços 

prestados;

 Frequência da varrição; 

 Percentual da área urbana atendida pelo serviço de varrição; 

 Percentual de ruas pavimentadas, contempladas com o serviço de 

varrição; 

 Relação entre os resíduos coletados nas vias e sua extensão. 

3.7.2.5. Pontos de apoio 

Os pontos de apoio têm por objetivo oferecer ao servidor condições 

dignas de trabalho, proporcionar uma alternativa diante da carência de 

alojamentos convencionais e adequar a necessidade de prestação de serviços às 

condições físicas da cidade. 

A instalação dos pontos de apoio adicionais é responsabilidade da 

contratada para a execução dos serviços e deve prever dimensões mínimas de 3 x 

3 metros e serem dotados de no mínimo um vaso sanitário com ducha higiênica, um 

chuveiro elétrico, um lavatório, um filtro para água potável, um aquecedor elétrico 

para marmitas, escaninhos para a guarda de roupas e pequenos objetos pessoais e 

um armário aberto para guarda de ferramentas de trabalho. 

Os pontos de apoio devem ser localizados em pontos estratégicos, 

objetivando minimizar os deslocamentos de pessoal. 
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3.7.3. Capina e raspagem 

Quando não é efetuada varrição regular, ou quando chuvas carreiam 

detritos para logradouros, as sarjetas acumulam terra, onde em geral crescem mato 

e ervas daninhas. 

Torna-se necessário, então, serviços de capina do mato e de raspagem 

da terra das sarjetas, para restabelecer as condições de drenagem e evitar o mau 

aspecto das vias públicas. 

Esses serviços são executados com enxadas de 3½ libras, bem afiadas, 

sendo os resíduos removidos com pás quadradas ou forcados de quatro dentes. 

Quando a terra se encontra muito compactada é comum o uso da enxada ou 

chibanca para raspá-la. Para a lama, utiliza-se a raspadeira. 

Podem ser utilizados ancinhos para o acabamento da capina. O 

acabamento da limpeza é feito com vassouras. Juntamente com a capina e a 

raspagem, é importante efetuar a limpeza dos ralos, que em geral se encontram 

obstruídos quando as sarjetas estão cobertas com terra e mato. 

Quando a quantidade de terra é muito grande, em geral devido a 

chuvas fortes em vias próximas a encostas, utilizam-se pás mecânicas de pequeno 

ou grande portes para raspagem, conforme a quantidade de resíduos e as 

condições de acesso e manobra. 

Figura 31 – Ancinho, enxada, chibanca e raspadeira 

3.7.4. Roçada 

Quando o capim e o mato estão altos, utilizam-se as foices do tipo 

roçadeira ou gavião, que também são úteis para cortar galhos. 

Para a roçagem da grama, utilizam-se alfanjes. 
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Figura 32 – Foice roçadeira, foice gavião e alfange 

Podem ser utilizados ancinhos para o acabamento da capina. O corte do mato e 

ervas daninhas pode ser feito manualmentecom foices ou alfanjes, porém com resultados 

medíocres em relação à qualidade e produtividade (apenas cerca de 100m² trabalhador/dia) 

deverão ser utilizados equipamentos mecânicos. 

Existem atualmente ceifadeiras mecânicas portáteis (carregadas nas costas dos 

operadores) e ceifadeiras montadas em tratores de pequeno, médio e grande porte, que 

possuem elevada qualidade e produtividade no corte da vegetação.  

As ceifadeiras portáteis são mais indicadas para terrenos acidentados e para 

locais de difícil acesso para ceifadeiras maiores. Possuem rendimento aproximado de 800m² 

/máquina/dia.

As ceifadeiras acopladas a tratores são indicadas para terrenos relativamente 

planos, possuindo rendimento de 2.000 a 3.000m² /máquina/dia. Para acostamentos de 

estradas podem ser utilizadas ceifadeiras com braços articulados, montadas lateralmente 

em tratores agrícolas. 

É sempre conveniente ajuntar, no mesmo dia, o mato cortado e o lixo (que 

invariavelmente fica exposto), utilizando-se vassouras de aço ou ancinhos. O lixo deve ser 

ensacado e o mato cortado pode ser amontoado, à espera de remoção, que não deve 

demorar mais que um a dois dias, para evitar queima ou espalhamento dos resíduos. Para 

ajuntamento e remoção dos resíduos devem-se utilizar os forcados de quatro a 10 dentes e 

vassouras de mato. 

Equipamentos mecânicos para roçagem de mato; 

 Roçadeira 

 Motosserra 

 Braço roçador 

 Microtrator aparador de grama 

 Roçadeira rebocada 

 Triturador de galhos estacionário ou rebocado 
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3.7.5. Limpeza de boca de lobos 

A limpeza das bocas de lobo é normalmente atribuída ao órgão de 

limpeza urbana, porque alguns varredores costumam conduzir os detritos para os 

ralos, entupindo-os progressivamente. Se os próprios varredores forem os 

encarregados da limpeza dos ralos, esta prática diminuirá bastante. 

Para retirar ou abrir a grelha, usam-se chaves de ralo. Se a grelha estiver 

presa, usam-se alavancas. Recapeamentos no asfalto podem cobrir parcialmente 

as grelhas, devendo ser cortadas com talhadeiras e marretas. Essas operações 

devem ser realizadas com cuidado, de modo a não quebrar as grelhas. Os mesmos 

cuidados devem ser adotados no caso de bocas-de-lobo ou outros tipos de 

dispositivos de captação de águas pluviais. 

A retirada dos resíduos das caixas dos ralos pode ser feita com enxadas 

já gastas pelo uso (mais estreitas), com enxadões ou com conchas especiais. 

Resíduos de pequeno peso específico (folhas e galhos) podem ser 

ensacados e removidos em conjunto com o lixo da varrição. A terra retirada dos 

ralos deve ser removida com caminhões basculantes. 

As bocas de lobos também podem ser limpas por meio de mangueiras 

de sucção de equipamentos especiais (tipo Vac-All) e varredeiras "a vácuo". 

A limpeza da rede de águas pluviais pode ser efetuada com 

equipamentos especiais, atuando nos poços de visita do sistema de drenagem 

pluvial. 

O coletor a vácuo é utilizado para a limpeza urbana e industrial. A 

sucção é feita por um mangote de quatro polegadas de diâmetro acionado por 

ventoinhas. É utilizado para a limpeza de caixas de ralo, poços de visita, fossas 

sanitárias, caixas separadoras e nas redes de esgoto. Os modelos mais 

comercializados têm capacidade volumétrica de 6, 7 e 8m³ e devem ser montados 

em chassi que possam transportar 12, 14 e 16t de PBT, respectivamente. As 

varredeiras mecânicas a vácuo possuem em geral mangotes apropriados para 

limpeza de ralos. 

Considera-se prioridade a limpeza das bocas de lobos de locais que 

costumam alagar em dias de ocorrência de chuvas fortes. Em termos de 

freqüência, os ralos devem ser limpos quinzenalmente e sempre após cada chuva. 



DIOGRANDE n. 3.497PÁGINA 162 - terça-feira, 10 de abril de 2012 

    189

3.7.6. Limpeza de locais de feiras livres 

A limpeza dos locais de feiras livres deve ter início tão logo a feira termine 

para impedir que os detritos se espalhem, controlar os odores (principalmente do 

comércio de pescados) e para encerrar a atividade o mais rápido possível, 

liberando o local para o trânsito e circulação dos moradores. 

A colocação de caçambas estacionárias à disposição dos feirantes é 

recomendável, para que possam acondicionar o resíduo gerado até o término da 

feira, o que facilita em muito a limpeza do local. No caso de feiras realizadas em 

ruas, a varrição deve ser feita em toda a área utilizada. Os serviços procedem-se 

das calçadas e do centro da rua para as sarjetas, onde os resíduos serão removidos. 

A coleta dos resíduos gerados em feiras livres pode ser feita por 

caminhões basculantes, convencionais ou compactadores. No caso de utilização 

de caminhões compactadores, há a necessidade de um planejamento adequado, 

a fim de evitar o desperdício da capacidade de carga desses caminhões, já que a 

quantidade de resíduos gerada em feiras, geralmente é insuficiente para completar 

a carga de uma viagem. Além disso, o horário deve ser conciliado para que não 

haja interferência na coleta dos resíduos domiciliares. O local deve ser lavado com 

o auxílio de caminhão pipa, caso haja venda de pescados. Se possível, é 

recomendável a aplicação de algum composto com cloro, como solução de 

hipoclorito de cálcio diluído em água (1 kg do produto para 100 litros de água), 

para eliminar os odores desagradáveis. 

Os resíduos gerados e coletados nesses locais deverão ser encaminhados 

para compostagem. 

3.8. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Afrontar o problema dos resíduos sólidos urbanos significa afrontar um 

problema descerrado, para o qual não existem soluções ótimas, mas sim aplicáveis, 

tendo em vista a abrangência e a universalidade da questão. Existem, entretanto, 

soluções melhores que outras quando avaliadas para a realidade nas quais são ou 

serão aplicadas, tanto do ponto de vista normativo quanto dos impactos gerados. 
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3.8.1. Alternativas de tratamento de resíduos sólidos 

O tratamento de resíduos sólidos pode ser definido como uma sequência 

ordenada de procedimentos destinados a reduzir a quantidade e a periculosidade 

dos resíduos, seja impedindo seu descarte inadequado, seja transformando-o em 

material inerte ou biologicamente estável. 

As principais formas de tratamento empregadas nos resíduos são: 

reciclagem, incineração, compostagem e aterro sanitário. A segregação 

(separação) dos resíduos é considerada um pré-tratamento. Assim, conhecer as 

características dos resíduos torna-se fundamental para determinar, com maior 

precisão, qual será o tratamento mais adequado a ser empregado sob o ponto de 

vista técnico, no Quadro 33 é possível observar o tipo de tratamento para os 

resíduos e também suas vantagens e desvantagens. 

Quadro 33– Vantagens e desvantagens no tratamento de resíduos sólidos. 
RECICLAGEM 

Descrição do Tratamento Resíduos Vantagens Desvantagens
Conjunto de técnicas que 
modificam as 
características físicas 
químicas ou biológicas 
dos resíduos cuja 
finalidade é o 
reaproveitamento ou a 
reutilização em novos 
ciclos produtivos para a 
manufatura de novos 
produtos, idênticos ou não 
ao produto original. 

Plásticos; 
Vidros; 
Metais; 
Papel; 
Papelão; 
RCD; 
Outros. 

Redução da extração 
de recursos naturais, 
energia e água; 
Pode ser rentável; 
Diminui o volume de 
resíduos. 
Pode gerar empregos 
e renda, entre outros. 

Alguns processos de 
reciclagem são 
caros; 
Depende de 
mercado que aceite 
materiais recicláveis. 

COMPOSTAGEM 
Descrição do Tratamento Resíduos Vantagens Desvantagens

Processo natural de 
decomposição biológica 

de materiais orgânicos 
(aqueles que possuem 

carbono em sua 
estrutura), de origem 

animal e vegetal, pela 
ação de microrganismos. 

Orgânicos
em geral, 

como restos 
de comida, 
verduras e 

frutas; 
Lodo de 

estações de 
tratamento 
de esgoto. 

Redução de resíduos 
enviados aos aterros; 

Utilização do composto 
na agricultura, em 

jardins, como material 
de cobertura das 

camadas do aterro 
etc.; 

Pode ser realizada 
diretamente nas 

unidades residenciais. 

Pode não haver 
mercado consumidor 

para o composto; 
Pode haver 

emanação de maus 
odores quando 

gerenciado
inadequadamente; 

Quando não 
monitorado, o 

composto pode 
promover riscos à 
saúde do homem, 
animais e plantas. 
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(Continuação) – Vantagens e desvantagens no tratamento de resíduos sólidos. 
INCINERAÇÃO 

Descrição do Tratamento Resíduos Vantagens Desvantagens

Processo de queima de 
resíduos, na presença de 
excesso de oxigênio, no 
qual os materiais à base 
de carbono são 
decompostos, 
desprendendo calor e 
gerando um resíduo de 
cinzas. 

Resíduos 
perigosos, 
como
ácidos, 
óleos, 
materiais 
químicos
etc,; 
Resíduos dos 
serviços de 
saúde. 

Diminuição
considerável do 
volume e do peso dos 
resíduos; 
Aumento da vida útil 
de aterros; 
Pode gerar calor e 
energia. 

Risco de poluição 
atmosférica em 
processos não 
ajustados; 
Alto custo de 
instalação e 
operação; 
Gera impacto 
olfativo; 
Demanda tecnologia 
de ponta para na 
operação e controle; 
Inibe a reciclagem; 
Requer a disposição 
das cinzas em aterro 
para resíduos 
perigosos; 
Requer solução para 
os resíduos orgânicos. 

ATERRO SANITÁRIO 
Descrição do Tratamento Resíduos Vantagens Desvantagens

Forma de disposição final, 
na qual o conjunto de 
processos físicos, químicos 
e biológicos que ocorrem 
tem como resultado uma 
massa de resíduos mais 
estáveis, química e 
biologicamente. 

Qualquer 
tipo de 
resíduo, com 
exceção dos 
radioativos. 

Pode ser empregado à 
maioria dos resíduos 
sólidos; 
Comporta, por um 
período determinado, 
grandes volumes de 
resíduos; 
Pode gerar energia. 

Demanda grandes 
áreas para sua 
instalação; 
Os subprodutos 
gerados, biogás e 
lixiviados, são 
altamente poluidores, 
e devem ser tratados. 

3.8.2. Diretriz geral para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

O tratamento e disposição final que devem ser efetuados, para os 

resíduos gerados no município de Campo Grande, seguem na tabela abaixo, 

buscando sempre a redução, reutilização e reciclagem. 

Quadro 34 - Quadro indicativo para tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos no município de Campo Grande. 

Tipo de Resíduo Tratamento
Disposição Final 

(Rejeito)

Resíduo Sólido Domiciliar 

 Coleta seletiva 

 Reciclagem 

 Compostagem 

 Aterro sanitário – 

classe II A 
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Tipo de Resíduo Tratamento
Disposição Final 

(Rejeito)

Resíduo Sólido Comercial

 Coleta seletiva 

 Reciclagem 

 Compostagem 

 Aterro sanitário – 

Classe II A 

Resíduo Sólido Público  

 Reaproveitamento do 

material lenhoso 

 Compostagem 

 Aterro sanitário- 

Classe IIA 

Resíduo Sólido 

Domiciliar 

Especial 

Entulho de 

Obras

 Reaproveitamento 

 Reciclagem 

 Áreas licenciadas 

para disposição de 

material inerte – 

Classe II B 

Resíduos

Tecnológicos 

 Reciclagem 

 Descontaminação 

 Aterro sanitário – 

classe I 

 Co- Processamento 

Resíduos

sólidos

pneumáticos 

 Reciclagem 

 Áreas licenciadas 

para disposição de 

material inerte – 

Classe II B 

Resíduo Sólido Industrial

 Reciclagem 

 Reaproveitamento 

 Descaracterização 

 Compostagem 

 Incineração 

 Aterro sanitário – 

classe I 

 Co- Processamento 

Resíduo Sólido Radioativo  

 CNEN (conselho 

nacional de energia 

nuclear)

 CNEN

Resíduo Sólido de Portos, 

Aeroportos e Terminais 

Rodoferroviários

 Autoclavagem e 

Descaracterização 

(resíduos classificados 

como grupo A ) 

 Reciclagem  

 Compostagem 

 Co- processamento 

(resíduos classificados 

com do Grupo B) 

 Aterro Sanitário – 

classe II A (resíduos 

classificados como 

Grupo D)
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Tipo de Resíduo Tratamento
Disposição Final 

(Rejeito)

Resíduo Sólido Agrícola   Reciclagem 
 Incineração 

 Co-processamento 

Resíduo Sólido de Serviço de 

Saúde

 Microondas

 Autoclave 

 Incineração 

 Vala séptica 

 Aterro sanitário – 

classe II A (resíduos 

esterilizados) 

*Observação - Poderão ser adotadas novas tecnologias para tratamento e disposição final 
no município de Campo Grande, mas deverá atender as leis federais, estaduais e municipais 
vigentes. Caberá ao órgão ambiental municipal ou estadual a concessão do emprego das 
novas tecnologias. 

3.9. DISPOSIÇÃO FINAL 

Considera-se por destinação final, a deposição em local apropriado dos 

resíduos e rejeitos provenientes da coleta pública. Visando a minimização da 

quantidade desses resíduos e rejeitos é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

determina que na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos seja observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos.

A seleção de área para a implantação de um aterro sanitário é uma 

tarefa complexa. O alto grau de urbanização da cidade, associado à ocupação 

do solo e as três Áreas de Proteção Ambiental existentes no município, limita a 

disponibilidade de áreas com as dimensões requeridas para a implantação de 

aterros sanitários. 

Ainda assim, para a escolha, devem ser considerados outros fatores, tais 

como os parâmetros técnicos e as normas já estabelecidas, os aspectos jurídicos 

associados, as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Urbanístico, as distâncias 

percorridas, as vias de acesso e suas condições, os aspectos políticos e sociais 

relacionados ao projeto. 

Por outro lado, os fatores econômicos e financeiros não podem ser 

relegados a um segundo plano, já que os recursos municipais devem sempre ser 

usados de forma equilibrada. 
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Assim, os requisitos para implementar adequadamente um aterro 

sanitário são bastante rigorosos e é necessário definir cuidadosamente a ordem de 

prioridades. 

A estratégia a ser utilizada para a seleção de áreas para a construção 

de um aterro sanitário deve observar os seguintes passos: 

 seleção preliminar das áreas disponíveis no Município; 

 determinação do conjunto de critérios para a seleção; 

 definição da ordem de prioridade para o atendimento dos critérios 

determinados; 

 análise crítica de cada uma das áreas em relação aos critérios 

estabelecidos e priorizados, de forma que seja selecionada a área 

cujas características naturais atendam a maior parte das condições 

impostas. 

Ao se aplicar a estratégia, são minimizadas as medidas corretivas 

necessárias para a adequação da área às exigências técnicas e ambientais. 

3.9.1. Seleção preliminar de áreas disponíveis 

Para a seleção preliminar das áreas disponíveis no Município deve-se ter, 

prioritariamente, as seguintes informações: 

 cálculo preliminar da área total necessária para o aterro sanitário; 

 delimitação das zonas rurais, industriais e unidades de conservação 

no perímetro do projetado para o aterro sanitário; 

 levantamento das zonas que não apresentam restrições de 

zoneamento e uso do solo e que tenham dimensões compatíveis 

com o cálculo preliminar, priorizando as áreas pertencentes aos 

Municípios; 

 priorização dos terrenos levantados; 

 levantamento da documentação das áreas, com a exclusão 

daqueles que não apresentam documentação regular. 
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3.9.2. Critérios de seleção aplicáveis para as áreas disponíveis 

A partir da indicação de áreas disponíveis apresentadas pelo Município, 

passa-se a adotar critérios que indicarão a melhor área para instalação de um 

aterro sanitário. Esses critérios de seleção são divididos em três grupos: 

 técnicos e legais; 

 econômicos e financeiros; 

 políticos e sociais. 

3.9.3. Identificação de áreas disponíveis para implantação de Aterro Sanitário em 

Campo Grande 

A seleção das áreas favoráveis para a implantação de aterro sanitário 

fora realizada em um estudo feito pela Proema Engenharia e Serviços Ltda. no ano 

de 2005 denominado “Projeto Básico do Aterro Sanitário”. O processo utilizado e a 

classificação das áreas previamente elencadas serão transcritos a seguir e, cabe 

salientar que, pelo fato de o aterro sanitário em instalação possuir uma vida útil 

relativamente curta (10 anos), já devem ser iniciadas ações no intuito de licenciar 

novos empreendimentos para disposição de resíduos nas demais áreas, utilizando-

as na seqüência de viabilidade calculada. 

Como já fora mencionado, no que diz respeito ao tratamento e/ou 

disposição final dos resíduos sólidos urbanos coletados, o município de Campo 

Grande tem atualmente um sério problema sanitário e ambiental, haja vista que 

estes resíduos estão sendo dispostos atualmente em um “lixão”. 

Vale lembrar que o processo de decomposição e a lixiviação dos 

resíduos sólidos urbanos dispostos no solo produzem um líquido de cor escura e de 

odor desagradável, denominado percolado ou chorume. Este líquido, com 

características altamente poluidoras, é uma fonte potencial de microrganismos 

patogênicos normalmente presentes no lixo, que apresenta um elevado teor de 

matéria orgânica biodegradável. Este líquido, ao atingir um corpo d'água, acarreta 

uma alta demanda de oxigênio, impedindo, assim, a sobrevivência de organismos 

aquáticos. 
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Em vista desses fatos, a Municipalidade decidiu pela recuperação 

ambiental da área atual do lixão e pela implantação de um aterro sanitário em 

área a ser escolhida e a ser implantado de acordo com as prescrições legais 

ambientais vigentes. 

No presente projeto descrevem-se as ações empreendidas pela PROEMA 

no sentido de pesquisar, caracterizar e cotejar áreas potenciais disponíveis no 

município para sediar o futuro aterro sanitário, as quais embasaram a indicação da 

área considerada ideal para tal fim. 

Definição das Características Desejáveis da Futura Área do Aterro Sanitário

Para a pesquisa e definição das áreas possíveis para implantação de um 

aterro sanitário a empresa Proema elencou as características desejáveis 

apresentadas de forma sintética no Quadro 35. 

Quadro 35- Aspectos ambientais de local adequado para instalação de aterro 
sanitário.
Aspectos

Ambientais 
Detalhamento

Segurança

e Saúde 

Pública 

O local deverá contar com boas condições de acesso, por estrada(s) 

pavimentada(s), de boa capacidade de tráfego e desprovida(s) de 

rampas íngremes. 

O subsolo deve possuir características geohidrológicas que minimizem 

a dispersão de eventuais contaminantes a jusante do local do aterro e 

que dificultem a contaminação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. Nesse sentido o ideal é que o aterro se localize, no 

mínimo, a 200 m de qualquer corpo d’água e disponha de solos com 

permeabilidade inferior a 10 – 6 cm/s e com uma zona não saturada 

com espessura maior que 3,0 m. 
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(Continuação) - Aspectos ambientais de local adequado para instalação de aterro 

sanitário.

Aspectos

Ambientais 
Detalhamento 

Meio

Ambiente 

Deve-se selecionar um local pouco explorado, dando-se preferência a 

terrenos sem matas nativas e/ou nascentes e sem uso econômico definido, ou 

então, ocupado por pastagens. 

As características bióticas devem ser adequadas, priorizando-se áreas 

desprovidas de recursos naturais importantes, fauna e flora incipientes e/ou de 

pouca expressão e dotadas de baixo índice pluviométrico e alto índice de 

evapotranspiração. 

Devem ser evitadas as áreas onde a direção predominante dos ventos afete 

núcleos urbanos próximos e de topografia muito acidentada, com rampas 

superiores a 30%. 

Deve ser priorizada a utilização de áreas já ambientalmente impactadas, 

recuperando-as e ampliando-as adequadamente, evitando assim que novas 

áreas venham a ser impactadas. 

Aspectos

Sociais 

Devem ser evitadas áreas localizadas junto a aglomerações urbanas, devido 

aos problemas de odor, barulho e impacto visual que o aterro poderá causar, 

bem como junto a aeroportos, pois os resíduos depositados podem atrair 

urubus e outras aves, criando riscos na aproximação das aeronaves. 

Deve ser dada preferência a áreas servidas por redes públicas de 

abastecimento de água, energia elétrica e telefone, bem como providas de 

rede de esgotamento sanitário. 

Aspectos

Culturais

Devem ser evitadas áreas localizadas junto a locais de expressivo patrimônio 

cultural e /ou arqueológico. 

Custos

Devem ser priorizadas áreas com titulação pública, quer em nível Federal, 
Estadual ou Municipal, pois, em geral, são áreas onde se obtêm maior 
facilidade de compra e menor preço de aquisição. 
Deve-se dar preferência a áreas que, por suas características geomorfológicas, 
possibilitem a obtenção interna de solo adequado para cobertura dos 
resíduos, bem como se localizem a, no máximo, a 15 km dos principais centros 
geradores de resíduos. 
Devem ser evitadas áreas cujo tamanho viabilize a disposição dos resíduos por 
um curto período de tempo, dando-se prioridade a áreas que possibilitem a 
implantação de aterros com uma vida útil de 10 anos. 

Fonte: Adaptado de Proema Engenharia e Serviços Ltda. 
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Descrição das áreas analisadas e pontuação média conferida pela metodologia 

adotada pela Proema

Baseando-se nas premissas estabelecidas no Quadro 35, a PROEMA 

desenvolveu pesquisa de áreas adequadas para a implantação de um aterro 

sanitário, com a escolha de 7 (sete) áreas para análise e cotejamento, sendo 

atribuída uma letra identificadora (A, B, C e assim sucessivamente) a cada uma 

delas. 

Entre essas áreas analisadas, foi considerada uma área contígua ao lixão 

atual, denominada área D, partindo da premissa que se trata de área impactada 

devido à disposição inadequada de resíduos e que pode ser reaproveitada e 

ampliada, evitando assim usos em outros locais de disposição. 

No Quadro 36 são apresentadas as áreas que foram analisadas quanto à 

viabilidade de instalação de aterro sanitário, e a pontuação obtida por cada uma 

delas. 

Quadro 36 – Avaliação das áreas estudadas quanto à viabilidade de instalação de 
aterro sanitário. 
Área Localização Titulação Pontuação
A Região Oeste – Anexa ao Futuro Anel Viário a 

2,5 km do DETRAN 
Área Pública 
Federal – 
EMBRAPA 

6,04 

B Região Oeste – Zona ZT3 (Lei de Uso do Solo). 
Anexa à BR 262 saída para Aquidauana. 
Limite do Perímetro Urbano. 

Pólo
Empresarial 
Oeste 

5,45 

C Região Sudoeste – 3000 m do Córrego 
Imbirussu no Anel Viário. 
Fora do Perímetro Urbano. 

Particular 5,76 

D Região Sul – 500 m do Córrego Anhanduizinho 
no Anel Viário,contígua ao atual lixão. 
Fora do Perímetro Urbano. 

Prefeitura 
Municipal de 
Campo
Grande 

6,10 

E Região Sul – 1000 m do Córrego Formiga no 
Anel Viário. 
Fora do Perímetro Urbano. 

Particular 6,00 

F Região Sul – 1000 m do Trevo BR 163 / Anel 
Viário, no Anel Viário. 
Fora do Perímetro Urbano. 

Particular 5,48 

G Região Sul – 1000 m do Trevo BR 163 / Anel 
Viário, no Anel Viário. 
Fora do Perímetro Urbano. 

Particular 5,16 

Fonte: Adaptado de Proema. 
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Analisando-se a pontuação apresentada no Quadro 36 podem-se tecer 

os seguintes comentários: 

 A área D obteve a melhor pontuação e é, portanto, a área 

adequada para aimplantação de um aterro sanitário. Tal 

pontuação se deveu às boas qualidadesda área, associada ao 

fato da mesma estar situada o lado do lixão atual, evitandoassim 

a impactação de outra área; 

 As áreas A e E, tiveram praticamente a mesma pontuação, 

podendo-se dizerque, após a área D, qualquer uma dessas áreas 

pode ser escolhida para abrigar o futuro aterro. 

 Salienta-se que as áreas A e E possuem melhores características de 

suporte ambiental que a área D para aimplantação de um aterro 

sanitário, mas esta última é melhor em relação aquelaspor permitir 

a implantação de aterro em uma área já impactada. 

 A localização da área D, contígua ao atual local de disposição 

final de resíduos sólidos e futuro aterro sanitário, é apresentada na 

Planta de Situação das Futuras Instalações do Aterro de Resíduos 

Sólidos e da Usina de Triagem em anexo. Nesta planta é 

apresentada também o local no qual será as futuras instalações 

da Usina de Triagem de Campo Grande/MS. 

3.9.4. Fechamento do local atual de disposição final 

A recuperação de lixões objetivando o encerramento, independente do 

desempenho do tratamento dos resíduos, faz-se necessária a conformação da 

superfície final e dos taludes do aterro. Estes elementos se constituem em partes 

significativamente degradadas ao longo da operação do local, e compreendem, 

ao final de seu uso, nas áreas mais vulneráveis a recalques e erosões. 

Em 2013 a Prefeitura dará inicio às obras previstas no Plano de 

Recuperação de Área Degradada no local utilizado para disposição dos resíduos 

sólidos de Campo Grande.  
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3.10. GESTÃO DOS SERVIÇOS 

3.10.1. Formas de Prestação de Serviços 

Um olhar mais aprofundado para as carências dos serviços de limpeza 

urbana no Município mostra, com certa nitidez, que mesmo com os serviços 

disponibilizados na forma atual estes são insuficientes para a superação das 

necessidades da população. A complexidade das situações de exposição da 

população demanda uma modificação do modelo de prestação dos serviços 

adotado. 

Alguns fatores são reconhecidos, ou seja, as restrições institucionais têm 

sido importantes obstáculos para a melhoria e expansão do acesso dos serviços. 

Capacidade institucional inadequada, incentivos não apropriados, 

desconsideração na prestação de contas à comunidade e ausência de sistema 

regulatório forte são pontos cruciais que devem ser melhorados para possibilitar a 

superação do problema. 

Entretanto, independente do modelo de gestão adotado, o serviço 

necessita de organização adequada, para que seja prestado um serviço de 

qualidade, planejado para sua expansão e para fazer frente a possíveis mudanças 

ao longo do tempo. 

É importante assinalar que esta visão foi compartilhada pela 

Administração Municipal ao instituir a Lei Municipal nº 4.952/2011, que define o 

PMGIRS como um dos instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos. O 

Quadro 37 apresenta a forma de prestação de serviços por tipo de resíduo. 

Quadro 37- Forma de prestação de serviços. 

Serviço Tipo Forma de 
Prestação Atual Forma de Prestação Futura 

COLETA

Domiciliar Terceirizado Concessão 
Seletiva Terceirizado Concessão/Catadores 

RSS Terceirizado Concessão 
RCC Terceirizado Terceirizado 
Poda Terceirizado Terceirizado 

LIMPEZA URBANA 

Varrição Terceirizado Concessão 
Capina Terceirizado Concessão 

Limpeza de 
logradouros Terceirizado Concessão 
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(Continuação) -- Forma de prestação de serviços. 
Serviço Tipo Forma de 

Prestação Atual Forma de Prestação Futura 

TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL 

Central de 
Tratamento de 

Resíduos 
Concessão 

Aterro Terceirizado Concessão 
RSE Terceirizado Terceirizado 
RSS Terceirizado Concessão 

Aproveitamento 
dos gases Concessão 

Vale ressaltar que, como já exposto, que a coleta seletiva poderá ser 

desempenhada por organizações de catadores, que mediante processo de 

dispensa de licitação, serão permissionários dos serviços de resíduos sólidos, e não 

contratados pela Prefeitura sem prévio processo licitatório.  

Mesmo que os serviços de varrição sejam terceirizados, a PMCGR poderá 

manter uma equipe interna de varrição permanente para atuar nas situações 

emergenciais. 

3.10.2. Reestruturação Administrativa 

Sob a ótica dos novos paradigmas, novos cenários impactam na 

organização dos Municípios para o trabalho e para a disponibilização dos serviços 

públicos essenciais. A introdução de estruturas horizontais e multifuncionais, com 

ênfase nos trabalhos desenvolvidos e em grupos relacionais e integrados, 

estabelece a referência para as transformações necessárias, na busca permanente 

da combinação vital da qualidade e produtividade. 

A reorganização da SEINTRHA será o primeiro passo na direção de um 

processo que deverá contemplar o planejamento estratégico que deverá contar 

com a introdução e redistribuição de setores operacionais, com a redefinição das 

atribuições do Departamento de Limpeza Pública e com a redefinição das divisões 

e atribuições gerenciais. 

Cabe ressaltar que não há um único desenho organizacional correto e a 

priori, existem tipos de  estruturas  que são funcionais para determinadas estratégias 

e para implantar este PLANO se torna necessário elaborar um desenho 
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organizacional que reaproveite a estrutura atual da Secretaria, bem como seja 

utilizado o contingente disponível na estrutura atual. 

Na proposta de reestruturação, são fatores condicionantes a formação e 

capacidade técnica das assessorias, a impulsão de programas específicos de 

capacitação e desenvolvimento que serão fundamentais para o desempenho das 

novas atividades estruturadas. 

3.11. COBRANÇA DOS SERVIÇOS 

Este item que trata da cobrança dos serviços expõe de forma sucinta a 

proposta apresentada no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Manaus – AM,  a 

qual poderá ser objeto de uma discussão mais ampla com sociedade organizada 

de Campo Grande. 

Boa parte dos problemas críticos da gestão dos resíduos sólidos no Brasil 

está, historicamente, ligada à falta de cobrança pelos serviços prestados. Esta 

debilidade afeta a capacidade de investimentos e manutenção das atividades dos 

programas executados e mantidos pelo Poder Público. Ademais, tal fato gera 

assimetrias à aplicação dos princípios da igualdade tributária e da justiça fiscal. 

Nestas condições, nem sempre o maior gerador de resíduos paga mais pela 

prestação do serviço que lhe é ofertado. 

Assim, torna-se imprescindível a elaboração e manutenção de uma boa 

estrutura financeira que considere os aspectos relacionados ao controle de custos; 

ao controle de arrecadação; à forma de cobrança e à forma de remuneração dos 

serviços. 

3.11.1. Controle de Custos 

Proposta de estrutura de Sistema de Controle de Custos

O conceito de custo é utilizado para identificar todo e qualquer gasto 

relativo à disponibilização de bens ou serviços utilizados na elaboração e ou oferta 

de outros bens e serviços. 
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No âmbito das finanças públicas brasileiras, uma das primeiras 

determinações legislativas no sentido de tornar obrigatório o cálculo dos custos 

envolvidos nos serviços disponibilizados, pela União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, aos cidadãos é a expressa no artigo 85 de Lei 4.320/64. 

Em síntese, podemos observar a existência de legislação, que torna 

obrigatório um sistema de controle de custos incorridos pela gestão pública, desde 

1964. Porém, na prática este sistema não é estruturado e colocado em 

funcionamento. O que, então, deve ser o foco das administrações é o 

desenvolvimento de uma sistemática de custeio que possa ser à  base de cálculo 

para a definição das taxas ou tarifas e, quando se aplicar, outros preços públicos a 

serem cobradas como forma de remuneração dos bens e serviços prestados ou 

colocados à disposição da sociedade. 

Controle de arrecadação

Deve-se lembrar que, com o disposto no artigo 11 da Lei Complementar 

101/00, os gestores governamentais passaram a ter como requisitos essenciais, para 

caracterizar a responsabilidade em suas gestões fiscais, a instituição, previsão e 

efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente 

da Federação. 

Referindo-se aos tributos provenientes da prestação de serviços ligados à 

coleta de resíduos sólidos, cumpre-nos ressaltar que o Município de Campo Grande 

efetiva a sua cobrança, mas não é suficiente para manter o os serviços de coleta e 

destinação dos resíduos sólidos sendo necessário a complementação com recursos 

oriundos da cobrança de impostos e de recebimento de transferências 

intergovernamentais. (com destaque para o FPM). Assim, apontamos para a 

necessidade de um maior e melhor acompanhamento sobre o lançamento, 

arrecadação e recolhimento da taxa instituída. 

A remuneração decorrente da prestação de serviços na gestão pública, 

seja originária da cobrança de taxa ou tarifa, é classificada como Receita Corrente 

Tributária e, como todas as receitas públicas, devem ser objeto de Lançamento 

Fiscal, que vem a ser um ato administrativo vinculado e obrigatório com o qual se 

constituem os créditos fiscais e contratuais. 
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Formas de cobrança

Muitas localidades do Brasil e do mundo enfrentam hoje um problema 

comum: a definição de um modelo para a distribuição, entre os beneficiários, dos 

custos dos serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos. 

Entre as inúmeras práticas já experimentadas, utilizamos algumas para 

exemplificar o volume de possibilidades que se apresentam de acordo com as 

características e particularidades locais sendo elas: 

A. Modelo de distribuição dos custos, aplicado no Município de 

Campinas/SP: a base de cálculo é o valor da prestação de 

serviço, sobre o qual se faz o rateio do valor correspondente aos 

usuários. Os critérios utilizados para a realização do rateio são: 

a) frequência do serviço prestado ou posto à disposição; 

b) o volume da edificação (para imóveis edificados); 

c) a testada do terreno (para imóveis não edificados); e 

d) a localização do imóvel. 

O modelo aplicado no Município de Campinas cria uma situação em 

que a área construída torna-se o fator determinante para a definição do valor a ser 

lançado, sem ao menos levar em consideração o número de pessoas que ocupam 

o determinado espaço. Configura-se então a possibilidade de ocorrência de 

distorções no rateio realizado. 

B. Modelo de valorização da taxa, aplicado no Município de 

Florianópolis/SC: neste caso se utilizam as informações do cadastro 

imobiliário municipal, sendo que a incidência da taxa ocorre 

somente sobre os imóveis urbanos edificados e que se beneficiam 

dos serviços. A base de cálculo para a taxa a ser cobrada 

considera os seguintes critérios: 

a) área construída do imóvel; 

b) tipo do imóvel; e 

c) frequência de coleta. 

d) O recolhimento da taxa ocorre juntamente com o do IPTU. 
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O modelo aplicado no Município de Florianópolis aparentemente não 

considera os custos dos serviços, ao passo que as receitas auferidas no recolhimento 

desta modalidade de taxa deveriam estar atreladas ao custo dos serviços 

prestados. Neste modelo também podem ocorrer distorções na cobrança, pois 

novamente não se aborda a questão do número de pessoas que ocupam os 

espaços considerados nos cálculos. 

C. Modelo de distribuição dos custos, aplicado no Município de São 

Paulo/SP: a capital paulista, maior cidade do Brasil, adotou um 

modelo diferenciado para aplicar a taxa sobre a prestação deste 

tipo de serviço. A solução implementada em São Paulo emprega 

a declaração do usuário acerca da utilização dos serviços 

colocados a sua disposição. Para tanto, os proprietários ou 

inquilinos de imóveis auto declaram, por meio de um questionário, 

o volume de lixo que gera diariamente. Quem, não estando na 

condição de isento, deixar de pagar a taxa, continuará tendo o 

seu lixo recolhido. Porém, poderá ser registrado no cadastro da 

dívida ativa municipal e, posteriormente, passar por um processo 

judicial com vistas ao recolhimento destes valores. 

Mesmo com suas particularidades e respeito ao pronunciamento do 

usuário dos serviços, a cobrança da referida taxa foi objeto de grande polêmica. O 

então prefeito da cidade encaminhou, no final do ano 2005, um projeto de Lei ao 

Poder Legislativo Municipal. Tal projeto, no exercício de 2006, transformou-se na Lei 

que extinguiu a cobrança desta taxa. 

D. Modelo de distribuição dos custos, aplicado em outros países: 

mesmo não havendo consenso sobre este assunto, o que se 

observa em alguns dos países desenvolvidos é a cobrança pela 

quantidade de lixo gerada. O alto custo envolvido na 

quantificação exata do peso do lixo gerado individualmente e, 

principalmente, pela falta de base legal, dificulta que tal modelo 

venha a ser aplicado universalmente. 
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3.11.2. Proposta de Lei Municipal para a cobrança dos serviços 

A definição da metodologia para o cálculo da Taxa ou Tarifa de Coleta, 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (TCDRS) tem como base o 

princípio legal de que a mesma deve ser aplicada aos usuários dos serviços para a 

remuneração dos custos incorridos pelos provedores dos mesmos. Para tanto, deve-

se identificar todos os serviços, inclusive nas ações voltadas para o Planejamento, a 

Regulação e a Fiscalização, relacionados com a coleta, tratamento e disposição 

final dos resíduos sólidos e apropriar os seus custos correspondentes. 

A metodologia apresentada propõe que o valor da TCDRS seja 

calculado com base em índices e parâmetros próprios, inerentes à prestação de 

serviços, sendo considerados os seguintes fatores: (i) o nível de renda da população 

da área atendida; (ii) as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser 

neles edificadas e; (iii) o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por 

domicílio, conforme fórmula abaixo: 

onde:

TCDRS = R. C. V. A 

R = nível de renda
C = caracterização dos lotes e uso da área
V = peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio
A = fator de ajuste 

 
Fator nível de renda (R)

Observando-se as diretrizes fixadas pela Lei 11.445/2007, o primeiro fator 

considerado na metodologia proposta para o cálculo da taxa ou tarifa TCDRS 

corresponde aos aspectos do nível de renda da população atendida pelo serviço 

ofertado. 

Para facilitar o  cada categoria foi sugerido, como se observa no Quadro 

38, um valor fixo de cobrança (base). Este valor corresponde ao volume total de 

resíduos sólido gerado dividido pelo número de unidades geradoras. Os índices de 

variação entre a faixa de rendimento de R$ 0 a R$ 600 e as demais foram 

apresentados como sugestão. Porém, ressalta-se que os mesmos devem ser objeto 

de análise pelos gestores municipais. 
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Quadro 38 -  Exemplo de estratificação por faixa de rendimento para aplicação da 
taxa.

% de Famílias Faixa de Rendimento em R$ Valor
46 De 0 a 600 base
30 Mais de 600 a 1.200 base + 10% 
11 Mais de 1.200 a 2.000 base + 20% 
08 Mais de 2.000 a 4.000 base + 30% 
05 Mais de 4.000 base + 40% 

Fator de caracterização dos lotes e uso da área (C)

O segundo fator de cálculo da taxa ou tarifa é a característica ou 

categoria dos lotes e áreas (unidades) geradoras de resíduos sólidos. São definidas 

quatro categorias conforme o Quadro 39. 

Quadro 39 - Categorias. 
Categoria

Residencial
Comercial/Serviços

Industrial
Pública

A categoria residencial representa todas as unidades geradoras que se 

destinam à moradia unifamiliar ou multifamiliar. A categoria comercial/serviços, por 

sua vez, enquadra as unidades que comercializam produtos ou prestam serviços à 

sociedade. A categoria industrial constitui-se das unidades geradoras que realizam 

atividades de transformação e produção de bens, e a categoria pública se aplica 

a organizações governamentais e filantrópicas ou de utilidade pública. 

Para cada categoria foi sugerido, como se observa no Quadro 40, um 

valor fixo de cobrança (base), o mesmo utilizado para o fator Nível de Renda. O 

índice de variação entre a categoria residencial e as demais foi fixado em 20%. 

Porém, este índice deve ser objeto de análise pelos gestores municipais e 

responsáveis pelos serviços públicos de resíduos sólidos urbanos. 

Quadro 40 - Categoria dos Imóveis para aplicação da taxa. 
Categoria Valor

Residencial Base
Comercial/Serviços base + 20% 

Industrial base + 20% 
Pública base + 20% 

Ressalta-se que será necessário que as Secretarias Municipais, gestoras 

dos serviços públicos de resíduos sólidos, apurem, de forma mais detalhada, como 
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proposto neste mesmo trabalho, os custos que as Administrações Municipais 

incorrem para a realização dos serviços de coleta, tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos domiciliares e comerciais. 

Peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio (V)

O terceiro fator considerado na metodologia proposta para o cálculo da 

taxa ou tarifa TCDRS é o que se relaciona ao volume médio de resíduos produzido 

por domicílio. Para definirmos tal volume, nos termos da própria Lei  11.445/2007, 

propõe-se a utilização dos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB, 2000), que estima uma geração média de resíduos per capita no Brasil em 

0,95kg/hab/dia, como demonstra a Tabela 16, que procura evidenciar os dados 

gerais sobre a produção de resíduos e sua respectiva distribuição percentual, 

segundo os estratos populacionais dos Municípios. 

Tabela 16 - Geração média de resíduos no Brasil. 

Estratos populacionais 
Lixo Produção per capita 

Urbano 
(t/dia) 

Lixo domiciliar 
(kg/dia) 

Lixo público 
(kg/dia) 

Lixo urbano 
(kg/dia) 

Total 161.827,1 0,74 0,22 0,95 
Até 9.999 habitantes 9.184,8 0,46 0,20 0,66 

De 10.000 a 19.999 habitantes 11.473,1 0,42 0,16 0,58 
De 20.000 a 49.999 habitantes 18.281,6 0,48 0,16 0,64 
De 50.000 a 99.999 habitantes 14.708,1 0,56 0,15 0,71 

De 100.000 a 199.999 habitantes 13.721,7 0,69 0,15 0,84 
De 200.000 a 499.999 habitantes 21.177,3 0,78 0,14 0,91 
De 500.000 a 999.999 habitantes 21.645,3 1,29 0,43 1,72 

Mais de 1.000.000 habitantes 51.635,2 1,16 0,35 1,50 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000. 

Considerando o exposto, pode-se chegar ao volume médio de 

produção por domicílio simplesmente multiplicando a quantidade de ocupantes 

pelo valor médio per capita de geração de resíduos. Para a quantidade de 

ocupantes considerar o número de habitantes por domicílio do último Censo do 

IBGE. 
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Fator de Ajuste (A)

O fator de ajuste A será igual a 1 sempre que não se considerar algum 

tipo de ajuste a se fazer no cálculo da taxa ou tarifa. Poderá variar, no entanto, em 

função da aplicação de ajustes como, por exemplo, os derivados da concessão 

dos subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda, 

observados os critérios definidos em leis próprias do Município. 

De acordo com as diretrizes da Lei 11.445/2007, a política de subsídios 

pode associar dois mecanismos: (i) tipo de beneficiário (direto/usuário ou 

indireto/prestador); (ii) origem dos recursos (orçamentários ou por subsídio cruzado 

interno). 
    211

4. CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 

Os consórcios intermunicipais possibilitam a ação conjunta entre 

municípios em prol de interesses em comum. A união entre municípios limítrofes 

permitem que a resolução de problemas e conflitos possa ir além dos limites 

territoriais. Em geral os consórcios são consolidados tendo em vista muitas vezes o 

orçamento escasso de cada município perante as necessidades de resoluções de 

problemas de atendimento público.  

As possibilidades de consórcios são inúmeras e visam serviços públicos 

como obras públicas, atendimentos de saúde, desenvolvimento econômico e 

programas e ações na área ambiental, como coleta e disposição final de resíduos e 

gestão de recursos hídricos. Em geral os consórcios operam em uma unidade 

territorial mantendo autonomia administrativa envolvendo os municípios 

interessados com contribuição financeira e fiscal.  

Os consórcios intermunicipais para gerenciamento de resíduos sólidos é 

comumente utilizado devido aos altos custos para implantação de aterro sanitário, 

usinas de compostagem e triagem de resíduos.  

O município de Campo Grande-MS poderá fazer parte do Consórcio 

Intermunicipal para Gerenciamento de Resíduos Sólidos, integrando mais três 

municípios: Sidrolândia, Terenos e Bandeirantes. Uma lei municipal terá que autorizar 

o município de Campo Grande-MS a integrar o referido Consórcio Intermunicipal.  A 

modalidade definida para o manejo dos resíduos sólidos urbanos no Consórcio 

Intermunicipal é a disposição final. 

Esta solução consorciada é economicamente viável se houver para 

redução de custos e implantação de tecnologias de destinação final de resíduos 

sólidos que minimizem os impactos e o passivo ambiental nestas localidades. 



DIOGRANDE n. 3.497PÁGINA 183 - terça-feira, 10 de abril de 2012 

    213

5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

O estabelecimento de um programa educativo e informativo parte do 

pressuposto de que é fundamental a participação da sociedade, enquanto 

responsável por transformar a realidade em que vive, colocando em suas próprias 

mãos a possibilidade de agir, assumindo o compromisso com uma nova atitude em 

favor de uma cidade saudável. Pressupõe, também, entender o conceito de 

público como aquilo que convém a todos, construído a partir da sociedade civil e 

não apenas do Estado. 

Neste sentido, as ações educativas são essenciais para o alcance de 

mudanças comportamentais individuais e coletivas, sensibilizando a tomada de 

consciência relativa ao papel que cada um deve desempenhar na preservação 

ambiental e na manutenção da limpeza das cidades. Para que estas mudanças 

ocorram de forma efetiva é fundamental que a educação ambiental tenha um 

caráter permanente e não se restrinja a campanhas esporádicas. 

O programa de educação ambiental aqui desenvolvido considera os 

princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental e as diretrizes da 

Política Nacional de Saneamento. Tem como princípio fundamental a associação 

entre ações educativas e atividades operacionais e de fiscalização da limpeza 

urbana a fim de que o programa se configure, efetivamente, em um instrumento de 

promoção da limpeza urbana. 

Deve, portanto, articular ações e atores envolvidos com a limpeza 

urbana e o manejo dos resíduos sólidos na perspectiva de trabalhar com foco na 

minimização da geração dos resíduos, na promoção de mudanças da matriz de 

consumo, na prevenção – não sujar – e na busca da qualidade dos serviços 

prestados.

Esta mudança na matriz de consumo está respaldada, por sua vez, na 

Agenda 21, que estabelece que o manejo de resíduos sólidos deve ser feito de 

forma ambientalmente saudável, pressupondo, em ordem de importância, a 

redução ao mínimo dos resíduos, a reutilização dos materiais e a reciclagem, 

princípio esse conhecido como os 3Rs. 

A redução significa adotar hábitos de consumo mais conscientes, assim 

como optar por produtos de maior durabilidade e cujo processo produtivo envolveu 

tecnologias limpas. 



DIOGRANDE n. 3.497PÁGINA 184 - terça-feira, 10 de abril de 2012 

214
Plano Municipal de Saneamento Básico - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

A reutilização pressupõe criatividade e inovação para identificar novas 

alternativas de uso para um produto. 

A reciclagem, mais complexa e onerosa, pode ser de escala artesanal ou 

industrial e envolve a transformação de materiais. 

5.1. AÇÕES PROPOSTAS 

Partindo do princípio de que todos são geradores de resíduos e, por 

conseguinte co-responsáveis por seu correto acondicionamento e manejo, 

entende-se que o leque de atores a ser atingido direta ou indiretamente é bastante 

amplo. Contudo, existem especificidades sobre como as ações serão levadas a 

cada um destes grupos. 

O espectro de ações previstas é bastante amplo para responder às 

necessidades de cada público, em alguns casos as ações serão de caráter mais 

geral e informativo, tendo como público a população como um todo, em outros 

irão subsidiar as ações operacionais, de fiscalização e de controle social, que 

podem ser de caráter permanente ou pontual. 

No caso das ações de caráter mais geral e informativo destacam-se, por 

exemplo, ações ligadas ao consumo consciente, ao correto acondicionamento dos 

resíduos e à implementação da coleta seletiva, com inclusão social e econômica 

dos catadores, elo fundamental da cadeia produtiva de materiais recicláveis. 

5.2. AÇÕES VOLTADAS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

As ações voltadas para subsidiar as atividades operacionais têm como 

foco as diferentes categorias de geradores, com ações específicas em cada um 

dos casos. Além disso, por se tratar de Município de grande porte, algumas das 

ações propostas podem ser desenvolvidas setorialmente, a fim de atingir uma 

parcela maior da população. 

Para os usuários em geral propõe-se campanhas informativas nos meios 

de comunicação, com destaque para rádios comunitárias, abordando os seguintes 

temas: 

 por que e como segregar na fonte os resíduos gerados; 
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 calendário de coleta de resíduos recicláveis 

 formas de acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos 

urbanos; 

 localização, função e modo de operação dos Pontos de Entrega 

Voluntária; 

 distribuição de folhetos informativos com o calendário de coleta 

de resíduos recicláveis e dos serviços colocados à disposição dos 

munícipes; 

 desenvolvimento de atividades teatrais, por estudantes do nível 

médio e universitário, em locais públicos, destacando o bom 

comportamento do munícipe na manutenção da limpeza urbana. 

No caso dos setores econômicos – comércio, serviço, indústria e turismo – 

e dos grandes geradores, propõe-se que as ações reforcem a inter-relação 

existente entre manutenção da limpeza, preservação ambiental e turismo. 

A seguir são listadas algumas das iniciativas propostas: 

 divulgação junto aos grandes geradores de lixo (shopping centers, 

supermercados, restaurantes, comércio de grande porte, banco e 

outros) de informações relacionadas à sua responsabilidade de 

separar os materiais recicláveis e dispor para a coleta seletiva 

realizada pelos catadores; 

 campanhas ligadas à manutenção da limpeza de parques e 

praças; 

divulgação, por meio de comunicação direta, dos deveres dos grandes 

geradores quanto ao acondicionamento e disposição dos resíduos gerados, 

enfatizando o calendário setorizado de coleta e a importância da segregação dos 

resíduos. 

No caso mais específico da rede escolar, após a capacitação do corpo 

de professores, diversas atividades podem ser desenvolvidas com foco nos 3Rs. 

Algumas ações propostas: 

 reuniões junto à diretoria das escolas para sensibilização quanto a 

importância de inserção dos resíduos sólidos na grade curricular, 

como tema transversal; 
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 oficina, do tipo “tempestade de ideias”, reunindo representantes 

de diversas secretarias com o intuito de apresentar proposições de 

como a rede de ensino pode contribuir efetivamente com a 

gestão adequada dos resíduos sólidos e identificar também ações 

articuladas entre diversas secretarias; 

 desenvolvimento de trabalho pedagógico com os alunos tendo  

como  tema gerador o “lixo”, a partir da premissa dos 3Rs: reduzir a 

geração de resíduos, reaproveitar e reciclar; 

 promoção de visita de representantes da organização de 

catadores a diversas escolas para ministrar palestra dirigida a 

alunos, professores e funcionários, sobre a importância da 

segregação dos materiais e do encaminhamento dos mesmos aos 

LEVs ou entrega aos catadores cadastrados. 

Outra ação voltada para subsidiar as atividades operacionais de limpeza 

urbana diz respeito à população rural. Nas zonas rurais, em decorrência da 

quantidade de resíduos gerados e das dificuldades de acesso e da distância, 

almeja-se uma frequência de coleta mais espaçada e voltada, majoritariamente, 

para a parcela reciclável dos resíduos. Sendo assim, esta população deverá ser 

educada sobre o porquê e como segregar os materiais e, ainda, sobre as 

alternativas de disposição. O Poder Público local pode firmar parceria com 

universidades públicas ou privadas para que estes ministrem curso de 

compostagem para esta população. No caso da parcela reciclável sugere-se que 

em cada localidade seja identificada uma área para armazenar os materiais 

encaminhados pela própria população, e que, posteriormente, serão recolhidos 

pela Prefeitura. 

5.3. AÇÕES VOLTADAS PARA SUBSIDIAR O CONTROLE SOCIAL 

O cidadão, gerador de resíduos, deve ser informado sobre seus direitos e 

deveres, no que tange ao consumo ambientalmente consciente de bens e ao 

acondicionamento e disposição dos resíduos. 
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Pode-se dizer que o controle social é, ao mesmo tempo, um direito e um 

dever, mas para ser exercido pressupõe o acesso à informação e aos canais de 

comunicação. 

O principal público-alvo é a sociedade, que deve ser incentivada e 

instrumentalizada para participar de todo o processo da gestão dos resíduos sólidos, 

desde a concepção, com a definição de objetivos e metas, até o 

acompanhamento da execução das atividades operacionais e de controle e 

avaliação de seus resultados, buscando sempre garantir a universalização e a 

qualidade da prestação dos serviços. Este controle social pode ser exercido tanto 

individualmente como também por meio de instâncias representativas, como fóruns 

e conselhos. 

Algumas das ações propostas: 

 distribuição do regulamento de limpeza a instituições, como 

associação comercial, associação de quiosques, biblioteca 

pública, associação de moradores – esta ação é essencial para 

que o gerador saiba quais são os seus deveres legais, bem como 

os seus direitos; 

 veiculação permanente do calendário da coleta regular na rádio 

local – esta ação vai possibilitar ao cidadão monitorar o prestador 

da coleta, bem como os demais usuários do serviço. 
    219

6. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES 

6.1. OBJETIVO GERAL 

O Plano Municipal de Saneamento - Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos de Campo Grande/MS – PMGIRS-CG tem como objetivo geral orientar o 

desenvolvimento do sistema de limpeza pública do município com o 

estabelecimento de diretrizes e metas para o fortalecimento institucional, 

administrativo e de modernização tecnológica com inclusão socioeconômica. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O Quadro 41 apresenta com seu enfoque os objetivos específicos do 

PMGIRS de Campo Grande/MS. 

Quadro 41 – Objetivos Específicos 
Objetivos Específicos

Técnico  Melhoria da rede de infraestrutura de coleta e tratamento dos 
resíduos gerados 

Ambiental 

 Prevenção, na origem, da geração de resíduos 
 Redução da geração de resíduos sólidos 
 Fomento à reutilização, à recuperação e à reciclagem,bem 

como a valorização dos mesmos 
 Prevenção e correção dos impactos ambientais 

Econômico  Promoção da sustentabilidade econômica do modelo de 
gestão dos resíduos 

Social  Formalização, capacitação, profissionalização e integração 
completa do setor informal no manejo de resíduos 

Institucional  Fortalecimento institucional e normativo 

6.3. METAS E INVESTIMENTOS 

As metas equivalem às etapas necessárias à obtenção dos resultados, as 

quais levarão à consecução dos objetivos do PMGIRS- Campo Grande. As metas 

apresentadas remetem a questões específicas e não genéricas e guardam 
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6. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES 

6.1. OBJETIVO GERAL 

O Plano Municipal de Saneamento - Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos de Campo Grande/MS – PMGIRS-CG tem como objetivo geral orientar o 

desenvolvimento do sistema de limpeza pública do município com o 

estabelecimento de diretrizes e metas para o fortalecimento institucional, 

administrativo e de modernização tecnológica com inclusão socioeconômica. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O Quadro 41 apresenta com seu enfoque os objetivos específicos do 

PMGIRS de Campo Grande/MS. 

Quadro 41 – Objetivos Específicos 
Objetivos Específicos

Técnico  Melhoria da rede de infraestrutura de coleta e tratamento dos 
resíduos gerados 

Ambiental 

 Prevenção, na origem, da geração de resíduos 
 Redução da geração de resíduos sólidos 
 Fomento à reutilização, à recuperação e à reciclagem,bem 

como a valorização dos mesmos 
 Prevenção e correção dos impactos ambientais 

Econômico  Promoção da sustentabilidade econômica do modelo de 
gestão dos resíduos 

Social  Formalização, capacitação, profissionalização e integração 
completa do setor informal no manejo de resíduos 

Institucional  Fortalecimento institucional e normativo 

6.3. METAS E INVESTIMENTOS 

As metas equivalem às etapas necessárias à obtenção dos resultados, as 

quais levarão à consecução dos objetivos do PMGIRS- Campo Grande. As metas 

apresentadas remetem a questões específicas e não genéricas e guardam 
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correlação entre os resultados a serem obtidos e o problema a ser solucionado ou 

minimizado. 

Todas as ações propostas para cumprimento dos Objetivos e Metas 

estabelecidos foram conservadoras, portanto, as ações estão pautadas em 

tecnologias consagradas e consolidadas no país, devido as mesmas estarem 

ajustadas a nossa realidade cultural, econômica, climática e demais variáveis 

inerentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Em relação ao tratamento de resíduos, as tecnologias anunciadas e 

profundamente pesquisadas, momentaneamente não conseguiram demonstrar a 

sua eficácia, haja vista, que apesar de promissoras nos quesitos ambientais, 

socioeconômico e até na geração de energia, não foi possível comprovar a 

viabilidade técnico-econômica e ambiental das mesmas, tendo em vista que não 

existem plantas de tratamento de resíduos consolidadas e/ou em funcionamento 

no país. 

Outra vertente que faz com que o corpo técnico seja conservador, no 

que tange as soluções propostas, é a limitação orçamentária da Prefeitura 

Municipal de Campo Grande. 

Contudo, sempre que uma nova tecnologia conseguir demonstrar sua 

eficácia através da viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, em 

consonância com as variáveis que envolvem o gerenciamento dos resíduos, as 

ações poderão ser revistas juntamente com PMGIRS.   

As metas previstas se encontram listadas no Quadro 42 e estão 

ordenadas em curto médio e longo prazos para sua consecução. 

Quadro 42- Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 

Prazo 

Regular as praticas, direitos e 

obrigações publicas e 

privadas dos geradores de 

resíduos sólidos. 

 Elaborar e implantar o Código Municipal 

de Resíduos Sólidos, contemplando as 

regras para elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos para 

grande geradores. 

 Constituir cadastro unificado das 

empresas que geram resíduos industriais 

e/ou perigosos. 

2013 
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correlação entre os resultados a serem obtidos e o problema a ser solucionado ou 

minimizado. 

Todas as ações propostas para cumprimento dos Objetivos e Metas 

estabelecidos foram conservadoras, portanto, as ações estão pautadas em 

tecnologias consagradas e consolidadas no país, devido as mesmas estarem 

ajustadas a nossa realidade cultural, econômica, climática e demais variáveis 

inerentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Em relação ao tratamento de resíduos, as tecnologias anunciadas e 

profundamente pesquisadas, momentaneamente não conseguiram demonstrar a 

sua eficácia, haja vista, que apesar de promissoras nos quesitos ambientais, 

socioeconômico e até na geração de energia, não foi possível comprovar a 

viabilidade técnico-econômica e ambiental das mesmas, tendo em vista que não 

existem plantas de tratamento de resíduos consolidadas e/ou em funcionamento 

no país. 

Outra vertente que faz com que o corpo técnico seja conservador, no 

que tange as soluções propostas, é a limitação orçamentária da Prefeitura 

Municipal de Campo Grande. 

Contudo, sempre que uma nova tecnologia conseguir demonstrar sua 

eficácia através da viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, em 

consonância com as variáveis que envolvem o gerenciamento dos resíduos, as 

ações poderão ser revistas juntamente com PMGIRS.   

As metas previstas se encontram listadas no Quadro 42 e estão 

ordenadas em curto médio e longo prazos para sua consecução. 

Quadro 42- Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 

Prazo 

Regular as praticas, direitos e 

obrigações publicas e 

privadas dos geradores de 

resíduos sólidos. 

 Elaborar e implantar o Código Municipal 

de Resíduos Sólidos, contemplando as 

regras para elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos para 

grande geradores. 

 Constituir cadastro unificado das 

empresas que geram resíduos industriais 

e/ou perigosos. 

2013 
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(Continuação) - Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 

Prazo 

Coletar separadamente dos 

demais resíduos, os resíduos 

recicláveis e/ou 

reaproveitáveis, de forma à 

atender todos os bairros e/ou 

regiões, 

 Implantar Programa de Educação 

Ambiental. 

 Implantar Coleta Seletiva, em todos os 

bairros e/ou regiões que através da 

demanda de geração de resíduos, 

justifiquem ter este serviço disponibilizado. 

 Firmar Convênio com Associações e/ou 

Cooperativa de Catadores já existentes. 

 Fomentar a Organização de Associações 

e/ou Cooperativa de Catadores 

Regionalizadas. 

 Implantar Locais de Entrega Voluntária de 

Resíduos – LEV’s. 

2013 a 
2017 

Reduzir em 12% (doze por 

cento) a quantidade de 

resíduos a serem coletados na 

coleta convencional. 

 Implantar Programa de Educação 

Ambiental. 

 Implantar Coleta Seletiva, em todos os 

bairros e/ou regiões que através da 

demanda de geração de resíduos, 

justifiquem ter este serviço disponibilizado. 

 Firmar Convênio com Associações e/ou 

Cooperativa de Catadores já existentes. 

 Fomentar a Organização de Associações 

e/ou Cooperativa de Catadores 

Regionalizadas. 

 Implantar Locais de Entrega Voluntária de 

Resíduos – LEV’s. 

2013 a 
2015 

Segregar 100% dos resíduos 
recicláveis e/ou 

reaproveitáveis dispostos 
incorretamente e coletados 

através da coleta 
convencional. 

 Implantar a UTR – Usina de Triagem de 
Resíduos Sólidos. Os resíduos recicláveis 
segregados na usina, devem representar 
pelo menos 20% (vinte por cento), da 
quantidade obtida na coleta 
convencional. 

2013 a 
2018 

Reduzir em 40% (quarenta por 
cento), dos resíduos coletados 

a parcela orgânica a ser 
encaminhado para disposição 

final. 

 Implantação de UTR – Usina de Triagem 
de Resíduos Sólidos. 

 Implantação do sistema de tratamento 
de resíduos através da compostagem. 

 Implantação de Aterro Sanitário para 
aterramento dos rejeitos. 

2013 a 
2018 
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(Continuação) - - Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 

Prazo 
Implantar equipamentos para 

acondicionamento adequado 

de grandes volumes de 

resíduos, gerados em locais 

com grande concentração de 

pessoas. 

 Instalação de 200 contêineres metálicos, 

com capacidade volumétrica mínima de 

1,2 m³, em prédios públicos, praças, locais 

de eventos culturais e centros comerciais 

mantidos pela prefeitura. 

2013 a 
2016 

Ampliar para 100% (cem por 

cento) o atendimento com a 

coleta de resíduos sólidos em 

todo o perímetro urbano e 

distritos. 

 Adequar os serviços de Coleta e  

Transporte dos Resíduos Sólidos, 

acompanhando o crescimento 

vegetativo da população. 

2013 

Reduzir em 5% (cinco por 

cento) a geração de resíduos 

sólidos, no município de 

Campo Grande. 

 Implantar Programa Educação 

Ambiental. 

 Criação de incentivos a utilização de 

embalagens retornáveis. 

 Implantar o Código Municipal de Resíduos 

Sólidos, contendo dispositivos que 

permitam a criação de incentivos para a 

redução da geração. 

2027 

Promover a Coleta, Transporte, 

Tratamento e a Disposição 

Final de 100% (cem por cento) 

dos Resíduos dos gerados nos 

estabelecimentos de Saúde 

do Município. 

 Realizar a Coleta, Transporte, Tratamento 

e Disposição Final dos RSSS, gerados nos 

estabelecimentos de saúde que tenham 

como mantenedor a municipalidade, o 

estado e a união. 

 Reestruturar os órgãos fiscalizadores 

municipais, a fim de fiscalizar 

intensivamente o cumprimento da RDC 

306, por parte dos geradores de RSSS 

privados ou particulares. 

 Adequar e/ou implantar os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos em 100% dos 

estabelecimentos de saúde mantidos 

pelo município. 

 Manter atualizado o cadastro de 

geradores de RSSS privados. 

2013 
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(Continuação) - - Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 

Prazo 

Implantar manejo adequado 

dos resíduos gerados nos 

Centro de Controle de 

Zoonoses - CCZ’s 

 Implantar a Coleta e Transporte 

adequados dos resíduos gerados nos 

CCZ’s. 

 Implantar o crematório de carcaça de 

animais de pequeno e médio porte. 

 Tratar os demais resíduos sépticos, 

gerados nos CCZ’s, através de processos 

térmicos. 

2013 

Implantar o Plano Integrado 

de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil - 

PIGRCC, de acordo com Lei 

Municipal No. 4.864 

 Fiscalizar de forma intensiva, o 

cumprimento da lei municipal, por parte 

dos geradores de RCC privados ou 

particulares. 

 Implantação pontos de entrega para 

pequenos volumes de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos. 

 Implantação de áreas de transbordo e 

triagem-ATT. 

 Implantação, Operação e Manutenção 

de Usina de Beneficiamento de RCC, 

incluindo unidade de trituração de 

resíduos de poda de árvore. 

 Encerramento das áreas de disposição 

irregular de resíduos. 

2015 

Estruturar os serviços de 

limpeza pública, voltados a 

manutenção e limpeza das 

vias e logradouros públicos, 

bem como, a remoção e o 

manejo dos resíduos sólidos do 

sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

 Elaborar e executar o plano de limpeza 

urbana contemplando a realização dos 

serviços de varrição de vias, capina, 

raspagem, roçagem, limpeza de bocas 

de lobo e demais serviços correlatos. 

 Instalação de Papeleiras em pontos 

estratégicos e com auto fluxo de 

pedestres. 

 Manutenção e substituição das 
papeleiras já instaladas. 

 Limpeza e Higienização dos locais onde 
são realizados as feiras livres e eventos 
culturais. 

2013 a 
2015
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(Continuação) - - Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 
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 Implantar o crematório de carcaça de 

animais de pequeno e médio porte. 

 Tratar os demais resíduos sépticos, 

gerados nos CCZ’s, através de processos 

térmicos. 

2013 

Implantar o Plano Integrado 

de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil - 

PIGRCC, de acordo com Lei 

Municipal No. 4.864 

 Fiscalizar de forma intensiva, o 

cumprimento da lei municipal, por parte 

dos geradores de RCC privados ou 

particulares. 

 Implantação pontos de entrega para 

pequenos volumes de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos. 

 Implantação de áreas de transbordo e 

triagem-ATT. 
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2015 

Estruturar os serviços de 

limpeza pública, voltados a 

manutenção e limpeza das 

vias e logradouros públicos, 

bem como, a remoção e o 
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sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

 Elaborar e executar o plano de limpeza 
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de lobo e demais serviços correlatos. 

 Instalação de Papeleiras em pontos 

estratégicos e com auto fluxo de 

pedestres. 

 Manutenção e substituição das 
papeleiras já instaladas. 
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são realizados as feiras livres e eventos 
culturais. 

2013 a 
2015224
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(Continuação) - - Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 

Prazo 

Ampliar o programa de 

reciclagem de óleo de 

cozinha usado. 

 Implantar Programa de Educação 

Ambiental. 

 Implantar Coleta Seletiva, em todos os 

bairros e/ou regiões que através da 

demanda de geração de resíduos, 

justifiquem ter este serviço disponibilizado. 

 Firmar Convênio com Associações e/ou 

Cooperativa de Catadores já existentes. 

 Fomentar a Organização de Associações 

e/ou Cooperativa de Catadores 

Regionalizadas. 

 Implantar Locais de Entrega Voluntária de 

Resíduos – LEV’s. 

 Coletar e dar destinação adequada a 

100% dos óleos comestíveis usados nos 

estabelecimentos municipais. 

2013 a 
2014

Implantar sistema de coleta de 

resíduos tecnológicos, a qual 

deverá ser realizada de forma 

individual (sem misturar com a 

coleta seletiva e coleta 

convencional).

 Implantar Programa de Educação 

Ambiental. 

 Implantar Coleta Seletiva, em todos os 

bairros e/ou regiões que através da 

demanda de geração de resíduos, 

justifiquem ter este serviço disponibilizado. 

 Firmar Convênio com Associações e/ou 

Cooperativa de Catadores já existentes. 

 Fomentar a Organização de Associações 

e/ou Cooperativa de Catadores 

Regionalizadas. 

 Implantar Locais de Entrega Voluntária de 

Resíduos – LEV’s. 

 Fiscalizar a prática da logística reversa, 
promovendo o regulamento ou acordos 
setoriais e termos de compromisso, a 
serem firmados entre o poder público, 
fabricantes, importadores, distribuidoras e 
comerciantes desses resíduos, a fim de 
responsabilizá-los pelo ciclo de vida do 
produto. 

2013 a 
2018
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(Continuação) - - Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 

Prazo 

Ampliar o programa de 

reciclagem de óleo de 

cozinha usado. 

 Implantar Programa de Educação 

Ambiental. 

 Implantar Coleta Seletiva, em todos os 

bairros e/ou regiões que através da 

demanda de geração de resíduos, 

justifiquem ter este serviço disponibilizado. 

 Firmar Convênio com Associações e/ou 

Cooperativa de Catadores já existentes. 

 Fomentar a Organização de Associações 

e/ou Cooperativa de Catadores 

Regionalizadas. 

 Implantar Locais de Entrega Voluntária de 

Resíduos – LEV’s. 

 Coletar e dar destinação adequada a 

100% dos óleos comestíveis usados nos 

estabelecimentos municipais. 

2013 a 
2014

Implantar sistema de coleta de 

resíduos tecnológicos, a qual 

deverá ser realizada de forma 

individual (sem misturar com a 

coleta seletiva e coleta 

convencional).

 Implantar Programa de Educação 

Ambiental. 

 Implantar Coleta Seletiva, em todos os 

bairros e/ou regiões que através da 

demanda de geração de resíduos, 

justifiquem ter este serviço disponibilizado. 

 Firmar Convênio com Associações e/ou 

Cooperativa de Catadores já existentes. 

 Fomentar a Organização de Associações 

e/ou Cooperativa de Catadores 

Regionalizadas. 

 Implantar Locais de Entrega Voluntária de 

Resíduos – LEV’s. 

 Fiscalizar a prática da logística reversa, 
promovendo o regulamento ou acordos 
setoriais e termos de compromisso, a 
serem firmados entre o poder público, 
fabricantes, importadores, distribuidoras e 
comerciantes desses resíduos, a fim de 
responsabilizá-los pelo ciclo de vida do 
produto. 

2013 a 
2018
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(Continuação) - - Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 

Prazo 
Desativar a atual área (lixão) 

utilizada como disposição dos 

resíduos municipais. 

 Elaborar e executar PRAD na área do 

lixão existente. 
2013 a 
2014 

Definir novas áreas, 

ambientalmente adequadas, 

para implantação de futuros 

locais de disposição final de 

resíduos sólidos urbanos 

 Elaborar um estudo de alternativas 

locacionais de novas áreas de disposição 

final de resíduos sólidos urbanos 
2015 

Promover a inclusão social dos 

catadores que atuam no lixão. 

 Implantação da UTR – usina de Triagem 

de Resíduos. 

 Realizar rigoroso cadastro de todos os 

trabalhadores que realizam a catação de 

materiais recicláveis atualmente no lixão 

municipal. 

 Fomentar a organização dos catadores 

cadastrados em cooperativa ou 

associação de trabalhadores e 

proporcionar-lhes a realização do 

trabalho de segregação de materiais, de 

forma salubre, na UTR – usina de Triagem 

de Resíduos. 

 Manter assessoria de coordenação dos 

trabalhadores associados ou cooperados, 

de forma que os mesmos possam assimilar 

o trabalho cooperativado e/ou o 

associativismo, bem como, instruir o 

mesmos, sobre as melhores oportunidades 

de agregação de valores e venda dos 

materiais recicláveis. 

2013 

A Prefeitura estima que seja necessário realizar, nos próximos 25 ( vinte e 

cinco) anos, investimentos na ordem de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 

reais) para a consecução destas metas.  
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(Continuação) - - Metas previstas do PMGIRS de Campo Grande/MS. 
Objetivo / Meta Ações / Programas Horizonte 

Prazo 
Desativar a atual área (lixão) 

utilizada como disposição dos 

resíduos municipais. 

 Elaborar e executar PRAD na área do 

lixão existente. 
2013 a 
2014 

Definir novas áreas, 

ambientalmente adequadas, 

para implantação de futuros 

locais de disposição final de 

resíduos sólidos urbanos 

 Elaborar um estudo de alternativas 

locacionais de novas áreas de disposição 

final de resíduos sólidos urbanos 
2015 

Promover a inclusão social dos 

catadores que atuam no lixão. 

 Implantação da UTR – usina de Triagem 

de Resíduos. 

 Realizar rigoroso cadastro de todos os 

trabalhadores que realizam a catação de 

materiais recicláveis atualmente no lixão 

municipal. 

 Fomentar a organização dos catadores 

cadastrados em cooperativa ou 

associação de trabalhadores e 

proporcionar-lhes a realização do 

trabalho de segregação de materiais, de 

forma salubre, na UTR – usina de Triagem 

de Resíduos. 

 Manter assessoria de coordenação dos 

trabalhadores associados ou cooperados, 

de forma que os mesmos possam assimilar 

o trabalho cooperativado e/ou o 

associativismo, bem como, instruir o 

mesmos, sobre as melhores oportunidades 

de agregação de valores e venda dos 

materiais recicláveis. 

2013 

A Prefeitura estima que seja necessário realizar, nos próximos 25 ( vinte e 

cinco) anos, investimentos na ordem de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 

reais) para a consecução destas metas.  
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7. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

As ações para emergências e contingências contemplam medidas e 

procedimentos a serem adotados, previstos e programados com relação 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.  

Basicamente, emergência trata-se de situação crítica, acontecimento 

perigoso ou fortuito, 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, a 

ineficiência da coleta seletiva e a inexistência de sistema de compostagem 

poderão gerar incômodos à população e comprometimento da saúde pública e 

ambiental. A limpeza das vias através da varrição trata-se de serviço primordial 

para a manutenção de uma cidade limpa e salubre. A paralisação dos serviços de 

destinação de resíduos ao aterro interfere no manejo destes resíduos, provoca mau 

cheiro, formação excessiva de chorume, aparecimento de vetores transmissores de 

doenças e compromete a 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. 
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8. INDICADORES, PROCEDIMENTOS E MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 

Baseada nos objetivos a atender e nas metas a cumprir, a avaliação do 

Plano deve contemplar indicadores, procedimentos e mecanismos que permitam 

realizar a avaliação dos resultados das ações implementadas, com vistas a aferir a 

eficiência, a eficácia e a efetividade, assim como a qualidade dos serviços na ótica 

do usuário. 

A seleção dos indicadores a serem utilizados na avaliação do Plano deve 

considerar aqueles já existentes em sistemas de informação, a exemplo do SNIS, 

além de outros sistemas de informação do IBGE (Pnad e PNSB, em especial) e outros 

setoriais, como o DATASUS, da saúde. 

Com base nesses sistemas de informação, especialmente no SNIS 

Resíduos Sólidos, o modelo de avaliação deverá definir os indicadores e os 

procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do 

Plano e dos resultados das suas ações. 

Especificamente sobre o SNIS RS, recomenda-se adotar no modelo de 

avaliação do PMGIRS de Campo Grande os indicadores utilizados no diagnóstico 

municipal para análise da prestação dos serviços apresentados noQuadro 43. 

Quadro 43– Indicadores de monitoramento. 
Indicadores Índice 
Frequência da coleta domiciliar Diária; 

2 ou 3 vezes por semana; 
1 vez por semana. 

Existência de balança Sim   Não 
Coleta diferenciada para RSS Sim   Não 
Coleta diferenciada para RCD Sim   Não 
Tipo de Unidade de Processamento Aterro Sanitário; 

Aterro Controlado; 
Lixão

Existência de Licença Ambiental Sim   Não 
Taxa de empregados por habitante urbano empregado / 1.000 habitantes 
Taxa de coletadores e motoristas por habitante urbano empregado / 1.000 habitantes 
Taxa de varredores por habitante urbano empregado / 1.000 habitantes 
Taxa de capinadores por habitante urbano empregado / 1.000 habitantes 
Incidência de empregados administrativos no total de 
empregados no manejo 

%

Produtividade média de coletadores e motoristas kg / (empregado/dia) 
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(Continuação) -– Indicadores de monitoramento. 
Indicadores Índice 
Produtividade média dos varredores por extensão km / (empregado/dia) 
Taxa de cobertura da coleta domiciliar %
Percentual da extensão atendida pela varrição %
Massa coletada per capita kg / (habitante/dia) 
Massa coletada de RDO per capita kg / (habitante/dia) 
Taxa de recuperação de recicláveis %
Massa recuperada per capita kg / (habitante/ano) 
Massa coletada de RSS per capita kg / 106 habitantes dia 
Taxa de RSS sobre RDO + RPU %
Despesa do empregado R$ / empregado 
Despesa per capita com RSU R$ / habitante 
Custo unitário da coleta R$ / tonelada 
Incidência do custo da coleta no custo total do manejo %
Custo unitário da varrição R$ / km 

Incidência do custo da varrição no custo total do 
manejo 

%

Além desses indicadores, outros que venham a compor o modelo de 

avaliação devem atender, preferencialmente, às características apresentadas no 

Quadro 44. 

Quadro 44 – Características que devem ser atendidas. 

Características dos dados 

 Específicos; 
 Mensuráveis 
 Acessíveis 
 Registrados com métodos 

adequados e com freqüência 
diária ou semanal; 

 Registrados e tabulados por 
pessoal capacitado. 

Prioridade de aplicação 

 Representativos; 
 Registrados em parâmetros e 

escalas de uso frequente; 
 De cobertura local, nacional e 

regional; 
 Sensíveis às mudanças e trocas. 

Utilidade para o usuário 

 Aplicado à realidade; 
 Não redundante; 
 Compreensivo; 
 Interpretativo; 
 Comparativo; 
 Permite conhecer o 

custo/benefício. 
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9. PERIODICIDADE DA REVISÃO 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB no que concerne à 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Campo Grande – MS, será revisado na 

periodicidade máxima de dois anos, a contar da data da sua publicação.  

Esta periodicidade poderá ser antecipada caso haja fatos 

supervenientes, principalmente no concerne aos aspectos tecnológicos 

relacionados ao Gerenciamento dos Resíduos Sólidos.  
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