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Apresentação 
 
 

O Plano Municipal de Saneamento (PMSB) é o instrumento de planejamento da 

prestação dos Serviços de saneamento básico.  

 

Entre as alterações introduzidas pela Lei 11.445/2007 está a definição e a distinção entre 
as atividades de planejamento, prestação, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, 

além das condições mais claras e objetivas sobre como delegar a prestação dos serviços. 

 
O planejamento, pela lei, é atribuição do titular do serviço, não podendo ser delegada a 

entidade que não integre a administração do titular, no caso o Município de Santa Carmem. 

 
Pela nova legislação, a definição de saneamento básico foi além do conceito tradicional, 

que alcançava somente os serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. 

A nova concepção inclui também a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a drenagem  

e manejo de águas pluviais. De acordo com a lei, o município decide como será prestado o 
serviço de saneamento , podendo prestá-lo diretamente, ou delegá-lo mediante procedimento 

licitatório  ou contrato de programa com a  celebração de convênio de cooperação com o 

Governo do Estado.  
 

A decisão pela prestação direta, ou por meio de concessão, influencia a regulação do 

serviço.  

 
No caso de optar pela concessão dos serviços à entidade que não integre a própria 

administração, o município será obrigado a contar com uma regulação independente, nos termos 

que determina a Lei 11.445/2007. 
Nesse caso, é possível criar uma entidade reguladora municipal ou contratar uma 

agência estadual ou regional para tal fim, desde que localizada dentro dos limites do respectivo 

Estado (Lei 11.445/2007, art. 23, § 1o). 
 

Caso queira contratar o prestador para executar o serviço mediante licitação, deve licitar 

e celebrar contrato com a licitante vencedora, nos termos da proposta apresentada. 

 
Se decidir prestar diretamente o serviço, há que se falar em um  contrato de gestão, uma 

vez que ele mesmo criará um ente para esse fim (autarquia, empresa pública ou sociedade de 

economia mista). 
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Outra possibilidade, ainda, é a prestação regionalizada dos serviços, por meio da qual 

alguns municípios se consorciam nos termos da Lei 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos) 

e passam a ter os serviços realizados por um único prestador, que pode ser órgão, autarquia, 
fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista 

estadual, do Distrito Federal ou municipal. Nesse caso, a regulação, a fiscalização e a 

remuneração da prestação devem ser feitas de maneira uniforme, assim como  o  planejamento 
deve  ser compatibilizado. 

 

A elaboração do PMSB é obrigatória em qualquer das alternativas institucionais para 
prestação dos serviços de saneamento. Na delegação do serviço, é requisito de validade do 

contrato que delega a prestação do serviço.  Também é necessário comprovar sua viabilidade 

técnica e econômico-financeira; prever as normas de regulação e da entidade reguladora e 

fiscalizadora; e realizar previamente audiência e consulta pública sobre o edital de licitação e a 
minuta do contrato. 

 

Segundo os princípios estabelecidos na Lei 11.445/2007, o saneamento é visto como 
uma questão de Estado, reforçando a idéia de planejamento sustentável, tanto do ponto de vista 

da saúde e do meio ambiente como do ponto de vista financeiro. A busca pela universalização 

e integralidade da prestação dos serviços, sempre com transparência e sujeita ao controle social, 

é outro ponto destacado. Além disso, o saneamento básico tem que ser pensado em conjunto 
com as demais políticas de desenvolvimento urbano e regional voltadas à melhoria da qualidade 

de vida, bem como à busca permanente por uma gestão eficiente dos recursos hídricos. 

O PMSB poderá abranger a totalidade dos serviços ou ser específico para cada um 
deles: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. No entanto, a lei admite a elaboração 

de um plano único, que contemple todos os serviços, ou de planos específicos para cada um 
deles separadamente (art.19). 

 

Esta foi a opção da Prefeitura de Santa Carmem que apresenta o Plano Setorial de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

 

O presente documento consolida os estudos técnicos de engenharia, jurídicos, 

econômicos e financeiros, necessários à análise de viabilidade e estruturação da Política 
Municipal de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Foi desenvolvido em conformidade 

com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece a Política Nacional de Saneamento e, 
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também, com a Lei Federal 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, especificamente no tocante aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

 
Na sua concepção o documento foi estruturado de forma a apresentar o diagnóstico das 

atividades relacionadas com a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, descrevendo a 

caracterização dos serviços existentes, focando a situação atual da coleta de resíduos sólidos 
domésticos, coleta seletiva de materiais recicláveis, limpeza e conservação urbana, resíduos de 

serviços de saúde ,resíduos da construção civil, resíduos especiais e industriais   detalhando  o 

funcionamento desses serviços e suas especificidades. 
 

Também são abordados os aspectos legais, através da análise dos instrumentos 

existentes sobre o tema, nas esferas municipal, estadual e federal, além de detalhar os contratos 

vigentes relacionados à limpeza pública do município. Foram tratados os aspectos financeiros, 
com a avaliação das contas municipais, a estrutura administrativa da prefeitura, além dos 

cálculos de remuneração e custeio dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos 

sólidos. 
No aspecto de cenários futuros, foram traçados a proposição dos objetivos, metas, 

programas e ações, bem como os mecanismos e procedimentos a serem utilizados visando 

avaliar de forma sistemática a qualidade da prestação dos serviços. Compõem este estudo, 

também, as ações para emergências e contingências e ainda as proposições relacionadas a 
forma como se dará o controle social sobre a gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos. 

 
O horizonte de tempo considerado no presente plano compreende o período de 20 anos, 

e visa fornecer elementos para a concretização de uma política municipal de gestão de resíduos 

sólidos, com a prestação de serviço adequado, sustentável economicamente e com controle 
social. 

 

O Plano, instrumento que integra a política pública de saneamento, embasará a decisão 

político administrativa sobre a forma como o serviço será prestado, orientará a própria prestação 
do serviço e, por fim, condicionará a ação das entidades reguladoras e fiscalizadoras voltadas 

ao cumprimento de suas diretrizes. Informamos 
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Submetido ao processo de audiência e consulta pública, a participação popular produzirá 

excelentes resultados, redundando no aperfeiçoamento da proposta, com as contribuições das 

entidades representativas da sociedade civil, de autoridades dos Poderes Constituidos. 

 
Portanto, o Município passará a contar com um instrumento estratégico para ampliar as 

suas condições de desenvolvimento social, econômico e ambiental. 
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OBJETIVOS 
 

Gerais 

Os objetivos gerais deste documento são consolidar e apresentar os diferentes 
aspectos (técnicos, institucionais, administrativos, legais, sociais e econômicos do sistema 

de limpeza pública) do município de Santa Carmem, de tal forma estabelecer as diretrizes 

básicas e subsidiar a formulação e consolidação da “Política de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do Município de Santa Carmem”. 

Vale ser ressaltado que, nos termos da legislação federal, a elaboração da política 

de saneamento básico é dever do Município, como previsto no art. 9º caput e inciso I, da 
Lei federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 – Lei Nacional de Saneamento Básico 

(LNSB). Assim, a mencionada Lei prevê que o Município “formulará a respectiva política 

pública de saneamento básico”, e, para tanto, dentre outras medidas, deverá elaborar o 
plano de saneamento básico 

O art. 19 da mesma Lei, em seu § 1º, reafirma que o plano de saneamento básico 
será editado pelo Município, prevendo, tanto no caput como no § 2º desse artigo, a 

possibilidade de o plano ser elaborado “setorialmente” – ou seja, um plano para cada 

componente do saneamento básico ou para um subconjunto de tais componentes.  

 

Específicos 
 

Os objetivos específicos deste documento são elaborar e apresentar os 

diagnósticos dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

(conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas), a fim de possibilitar o planejamento e a 

elaboração do plano de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de 

Santa Carmem. 

Para tanto, serão levantados e sistematizados os dados disponíveis referentes ao manejo atual 
dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Santa Carmem e, com base em tais 
informações: 
 

(i) formular prognósticos para diferentes temas e diferentes cenários 

temporais, de curto (1 a 4 anos), médio (5 a 8 anos) e longo (9 a 20 anos); 

(ii) apresentar o plano de metas (curto, médio e longo prazos) para as 
diferentes ações de coleta e disposição final dos resíduos; para a implementação 
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de programas de educação ambiental formal e informal; para as ações de coleta 

seletiva e de logística reversa, entre outras; 

(iii) Propor programas, ações e projetos focados: (a) na capacitação técnica; 
(b) na educação ambiental voltada às ações de não geração, redução, reutilização 

e de reciclagem de resíduos; (c) no controle e fiscalização da implementação e 

operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos dos sistemas 
de logística reversa / responsabilidade compartilhada; 

(iv) Propor instrumentos de avaliação, controle e monitoramento voltados ao 
estabelecimento de indicadores de desempenho operacional e ambiental dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

(v) Propor ações de emergência e contingências embasadas em ações 

preventivas e corretivas, incluindo programas de monitoramento, em especial para 

aquelas áreas com consolidado passivo ambiental relacionado aos diferentes tipos 

de resíduos sólidos. 

(vi) Apresentar a hierarquização das áreas de intervenção prioritária, tendo 

por base todo o diagnóstico socioambiental realizado e os aspectos financeiros 
decorrentes. 

(vii) Apresentar fontes de financiamento para assegurar a sustentabilidade 
do plano. 
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
 
O sistema de limpeza urbana de uma cidade deve ser institucionalizado segundo um modelo de 
gestão que, na medida do possível e da realidade local, seja capaz prioritariamente de promover 
a sustentabilidade econômica das operações; preservar o meio ambiente e a qualidade de vida 
da população e, ainda, contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão. 
Em todos os segmentos operacionais do sistema de limpeza deverão, então, ser escolhidas as 
melhores alternativas que atendam simultaneamente a duas condições fundamentais: que 
sejam as mais econômicas e que sejam tecnicamente corretas para o ambiente e para a saúde 
da população. 
Assim, assume-se no presente estudo, também conforme entendimento de IBAM (2001), que o 
modelo de gestão dos resíduos municipais deverá não somente permitir mas, sobretudo, facilitar 
a participação da população na questão da limpeza urbana da cidade, para que esta se 
conscientize das várias atividades que compõem o sistema e dos custos requeridos para sua 
realização, bem como se conscientize de seu papel como agente consumidor, e por 
consequência gerador de lixo. 
A consequência direta dessa participação popular poderá se traduzir, de fato, na real 
possibilidade de se dar pleno atendimento à determinadas diretrizes previamente estabelecidas 
pelos gestores públicos, quais sejam:  

(i) redução da geração de lixo;  
(ii) manutenção dos logradouros limpos; 
(iii) acondicionamento e disposição para a coleta adequados, e como resultado final;  
(iv) operações dos serviços menos onerosas. 

Também de encontro ao que recomenda IBAM (2001), entende-se que a base para a ação 
política está na satisfação da população com os serviços de limpeza urbana, cuja qualidade se 
manifesta na universalidade, regularidade e pontualidade dos serviços de coleta e limpeza de 
logradouros, dentro de um padrão de produtividade que denota preocupação com custos e 
eficiência operacional. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS E METODOLOGIAS ADOTADAS 

Classificação dos Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos são classificados de diversas formas tendo-se por base determinadas 

características ou propriedades; entretanto, as mais comuns são: (i) quanto aos riscos potenciais 

de contaminação do meio ambiente; e (ii) quanto à natureza ou origem. A classificação é 

relevante para a escolha da estratégia de gerenciamento mais viável. 

Quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente 

A ABNT classifica os resíduos sólidos segundo a NBR 10.004, tendo por base o conceito de 

“classes de resíduos”, conforme segue: 

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: 

Resíduos 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.) 

Resíduos Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo ABNT NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com 

água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006, não 
tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. (ex.: rochas, tijolos, 

vidros, entulho/construção civil, luvas de borracha, isopor, etc.). 

Quanto à natureza ou origem 
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A origem é o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos. De acordo com 

IBAM (2001), e segundo este critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em cinco 

classes, a saber: 

Lixo doméstico ou residencial; 

Lixo comercial; 
Lixo público; 

Lixo domiciliar especial, incluindo os entulhos de obras (RCC), pilhas e bateriais, lâmpadas 

fluorescentes e pneus; 
Lixo de fontes especiais, incluindo o lixo industrial, radioativo, de portos, aeroportos e terminais 

rodoferroviários, agrícola e os resíduos de serviços de saúde 

 

Doméstico ou Residencial: 

São os resíduos gerados das atividades diária nas residências e também conhecidos como 
resíduos domiciliares. Apresentam em torno de 50% a 60% de composição orgânica (cascas de 

frutas, verduras e sobras, etc.), sendo o restante 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.), 
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limpeza de feiras livres (restos vegetais diversos, embalagens em geral, etc.). Também podem 

ser considerados os resíduos descartados irregularmente pela própria população, como 

entulhos, papéis, restos de embalagens e alimentos. 

Importante aqui destacar que, de forma geral, nas atividades de limpeza urbana, os tipos de lixo 

"doméstico" e "comercial" constituem o chamado "lixo domiciliar", que, junto com o lixo “público”, 

representam a maior parcela dos resíduos sólidos produzidos nas cidades. 

O grupo de lixo comercial, assim como os entulhos de obras, pode ser dividido em subgrupos 

chamados de "pequenos geradores" e "grandes geradores". O regulamento de limpeza urbana 

do município poderá definir precisamente os subgrupos de pequenos e grandes geradores. 

Pode-se adotar como parâmetro: (i) pequeno gerador de resíduos comerciais é o 
estabelecimento que gera até 120 litros de lixo por dia; e (ii) o grande gerador de resíduos 

comerciais é o estabelecimento que gera um volume de resíduos superior a esse limite. 

Analogamente, pequeno gerador de entulho de obras é a pessoa física ou jurídica que gera até 

1.000kg ou 50 sacos de 30 litros por dia, enquanto grande gerador de entulho é aquele que gera 

um volume diário de resíduos acima disso. 

Domiciliar Especial: 

Este grupo que compreende os entulhos de obras, as pilhas e baterias, as lâmpadas 

fluorescentes, os óleos lubrificantes e os pneus. 

Destaca-se que os entulhos de obra, também conhecidos como resíduos da construção civil 
(RCC), só estão enquadrados nesta categoria por causa da grande quantidade de sua geração 

e pela importância que sua recuperação e reciclagem vêm assumindo no cenário nacional. 

No presente estudo os resíduos da construção civil e de demolição (RCD) são entendidos como 

uma mistura de materiais inertes provenientes de construções, reformas, reparos e demolições 
de obras de construção civil, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., freqüentemente chamados de 
entulhos de obras, além daqueles os resultantes da preparação e da escavação de terrenos 

(solos e rochas). 

De acordo com o CONAMA nº. 307/02, os resíduos da construção civil são classificados da 

seguinte forma: 



  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM  

                                   Plano Municipal de Saneamento Básico   
                                   (Gestão Integrada de  Resíduos Sólidos) 

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. 

Fontes Especiais: 

Os resíduos especiais são assim considerados em função de suas características tóxicas, 

radioativas e contaminantes e merecendo, por tal motivo, cuidados especiais em seu manuseio, 

acondicionamento, estocagem, transporte e sua disposição final. Dentro da classe de resíduos 
de fontes especiais, merecem destaque os seguintes resíduos: as embalagens de agrotóxicos, 

os resíduos radioativos e os resíduos sólidos dos serviços de saúde. 

Embalagens de Agrotóxicos: Os agrotóxicos são insumos agrícolas, produtos químicos usados 

na lavoura, na pecuária e até mesmo no ambiente doméstico (inseticidas, fungicidas, acaricidas, 

nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos). As embalagens de agrotóxicos são resíduos 
oriundos dessas atividades e possuem materiais tóxicos que representam grandes riscos para 

a saúde humana e de contaminação do meio ambiente.  

Radioativo: 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. 



  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM  

                                   Plano Municipal de Saneamento Básico   
                                   (Gestão Integrada de  Resíduos Sólidos) 

No presente estudo, destaque especial será dado aos resíduos dos serviços de saúde, e que 

segundo a Resolução RDC nº 306/04 da ANVISA e a Resolução nº. 358/05 do CONAMA, “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”. 

Ainda de acordo com essas mesmas resoluções, os resíduos de serviços de saúde são 

classificados conforme o Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 
Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação 
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Quadro 1 
Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação 

(continuação) 
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Quadro 1 

Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação 
(continuação) 

 

 

 

Características dos Resíduos Sólidos 

As características dos resíduos sólidos podem variar em função de aspectos sociais, 
econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os mesmos fatores que também 

diferenciam as comunidades entre si e as próprias cidades. 

A análise do lixo pode ser realizada segundo suas características físicas, químicas e biológicas. 

Quanto às características físicas 

Geração per capita 

A "geração per capita" relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada diariamente e o 

número de habitantes de determinada região. Muitos técnicos consideram de 0,5 a 1,2 

kg/hab./dia como a faixa de variação média para o Brasil. 
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Composição Gravimétrica 

A composição gravimétrica traduz o percentual de cada componente em relação ao peso total 

da amostra de lixo analisada.  

Peso Específico Aparente 

O peso específico aparente é o peso do lixo solto em função do volume ocupado livremente, 

sem qualquer compactação, expresso em kg/m3. Sua determinação é fundamental para o 

dimensionamento de equipamentos e instalações. Na ausência de dados mais precisos, podem-
se utilizar os valores de 230kg/m3 para o peso específico do lixo domiciliar, de 280kg/m3 para o 

peso específico dos resíduos de serviços de saúde e de 1.300kg/m3 para o peso específico de 

entulho de obras. 

Teor de Umidade 

O teor de umidade representa a quantidade de água presente no lixo, medida em percentual do 

seu peso. Este parâmetro se altera em função das estações do ano e da incidência de chuvas, 

podendo-se estimar um teor de umidade variando em torno de 40 a 60%. 

Compressividade 

A compressividade é o grau de compactação ou a redução do volume que uma massa de lixo 

pode sofrer quando compactada. Submetido a uma pressão de 4kg/cm², o volume do lixo pode 

ser reduzido de um terço (1/3) a um quarto (1/4) do seu volume original. 

Quanto às características químicas 

Poder Calorífico 

Esta característica química indica a capacidade potencial de um material desprender 

determinada quantidade de calor quando submetido à queima. O poder calorífico médio do lixo 

domiciliar se situa na faixa de 5.000kcal/kg. 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O potencial hidrogeniônico indica o teor de acidez ou alcalinidade dos resíduos. Em geral, situa-

se na faixa de 5 a 7. 

Composição Química 
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A composição química consiste na determinação dos teores de cinzas, matéria orgânica, 

carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, resíduo mineral total, resíduo mineral solúvel e 

gorduras. 

Relação Carbono / Nitrogênio (C:N) 

A relação carbono/nitrogênio indica o grau de decomposição da matéria orgânica do lixo nos 

processos de tratamento/disposição final. Em geral, essa relação encontra-se na ordem de 35/1 

a 20/1. 

Quanto às características biológicas 

As características biológicas do lixo são aquelas determinadas pela população microbiana e dos 

agentes patogênicos presentes no lixo que, ao lado das suas características químicas, permitem 

que sejam selecionados os métodos de tratamento e de disposição final mais adequados. 

O conhecimento das características biológicas dos resíduos tem sido muito utilizado no 

desenvolvimento de inibidores de cheiro e de retardadores/aceleradores da decomposição da 
matéria orgânica, normalmente aplicados no interior de veículos de coleta para evitar ou 

minimizar problemas com a população ao longo do percurso dos veículos. 

Da mesma forma, estão em desenvolvimento processos de destinação final e de recuperação 

de áreas degradadas com base nas características biológicas dos resíduos. 

Apenas a título ilustrativo, apresenta-se a seguir o Quadro 2, mostrando a importância da plena 
caracterização dos resíduos sólidos em relação ao planejamento de um sistema de limpeza 

urbana ou sobre o projeto de determinadas unidades que compõem tal sistema. 
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Quadro 2 
Importância das características físicas, químicas e biológicas do lixo na limpeza urbana. 

 

 

 
                                               Fonte: IBAM (2001) 
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O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 
 
O gerenciamento integrado do lixo municipal, segundo IPT/CEMPRE (2000), “é um conjunto 

articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma 

administração municipal desenvolve (com base em critérios sanitários, ambientais e 

econômicos), para coletar, segregar, tratar e dispor o lixo de sua cidade”. 

Nessa mesma linha de abordagem, IBAM (2001) define o Plano de Gerenciamento Integrado do 

Lixo Municipal como sendo “um documento que aponta e descreve as ações relativas ao seu 

manejo, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta 

(convencional ou seletiva), armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 

proteção à saúde pública”. 

De forma sintética, então, o Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos pode ser 

entendido como o envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade 
civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do 

lixo, elevando assim a qualidade de vida da população e promovendo o asseio da cidade, 

levando em consideração as características das fontes de produção, o volume e os tipos de 
resíduos – para a eles ser dado tratamento diferenciado e disposição final técnica e 

ambientalmente corretas –, as características sociais, culturais e econômicas dos cidadãos e as 

peculiaridades demográficas, climáticas e urbanísticas locais. 

Neste cenário, então, as autoridades municipais assumem papel extremamente fundamental no 

gerenciamento integrado do lixo municipal tendo não só responsabilidade direta na 
implementação / articulação de ações em relação ao lixo, como também no estabelecimento de 

parâmetros referenciais para o seu desenvolvimento 

Interação do Plano Setorial de Resíduos Sólidos com o Plano Diretor do Município 

O Plano Setorial de Resíduos Sólidos permite a integração das atividades voltadas à gestão dos 

resíduos sólidos e, portanto, a manutenção da qualidade ambiental do município de Santa 
Carmem, de forma que se associa ao objetivo principal do Plano Diretor Municipal, que é o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, de forma a garantir o bem-estar de seus 

habitantes e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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SINTESE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL. 
 
A seguir, serão apresentadas as regiões do Brasil (Figura 2), bem como alguns dados gerais 
do país (Quadro 1). 
 
 
 

 

 
Figura 2. Mapa do Brasil, com suas respectivas regiões (ABRELPE, 2013) 

 

 
Área 8.511.985 Km2

 

População total (urbana + rural) 190.755.799hab. 
Crescimento Demográfico 0,921% ao ano 
Estados 26 + DF 
Municípios 5.565 municípios 

         Quadro 1. Dados sobre o Brasil (IBGE -2010) 
 

 
 
 
Nos Quadros: Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4 são apresentados alguns números relacionados 
aos resíduos sólidos, gerados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
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Região 
População urbana 

(hab.) 
RSU gerado 

(t/dia) 
Índice 

(kg/habitante.dia) 
Norte 12.010.233 13.754 1,145 
Nordeste 39.477.754 51.689 1,309 
Centro-oeste 12.829.644 16.055 1,251 
Sudeste 75.812.738 98.215 1,295 
Sul 23.583.048 21.345 0,905 
Total 163.713.417 201.058 Média: 1,228 

Quadro 2. Geração diária de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil em 2012 
(ABRELPE, 2013) 

 
 
 
 
 

Região 
População urbana 

(hab.) 
RCD coletado 

(t/dia) 
Índice 

(kg/habitante.dia) 
Norte 12.010.233 4.095 0,341 
Nordeste 39.477.754 20.932 0,530 
Centro-oeste 12.829.644 12.829 1,000 
Sudeste 75.812.738 59.100 0,780 
Sul 23.583.048 15.292 0,648 

Total 163.713.417 112.248 Média: 0,686 

Quadro 3. Quantidade coletada de resíduos da construção civil (RCC) no Brasil (ABRELPE, 
2013) 

 
 
 
 
 

Região 
População urbana 

(hab.) 
RSS coletado 

(t/ano) 
Índice 

(kg/habitante.dia) 
Norte 12.010.233 8.968 0,747 
Nordeste 39.477.754 35.667 0,903 
Centro-oeste 12.829.644 18.172 1,416 
Sudeste 75.812.738 169.178 2,232 
Sul 23.583.048 12.989 0,551 

Total 163.713.417 244.974 Média: 1,496 

Quadro 4. Quantidade coletada de resíduos de serviços de saúde (RSS) no Brasil 
(ABRELPE, 2013) 
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INSTRUMENTOS LEGAIS 
 
No Brasil, embora os municípios tenham autonomia político-administrativa, devem, antes de 
agirem, observar os princípios e normas constitucionais e a legislação federal, estadual e municipal 
vigentes. Portanto, os projetos e programas que envolvem a gestão e o gerenciamento dos 
resíduos sólidos devem estar adequados às normas e às leis. 
 
Face aos incontáveis parâmetros que devem ser observados para a elaboração de modelos de 
gestão de resíduos e a implementação de programas para o seu gerenciamento, a ausência de um 
marco regulatório para o setor tem contribuído de forma negativa para a raridade de textos legais 
que tratam dos aspectos envolvidos sobre o tema. Por outro lado, a questão torna-se mais 
polêmica quando se trata de disciplinar o tratamento e a disposição final dos resíduos, uma vez que 
a competência do Estado e do governo federal pode, frequentemente, prevalecer sobre a do 
município. 
 
Ao contrário de outros temas ligados à questão ambiental (como, por exemplo, os recursos 
hídricos), os resíduos sólidos ainda não estavam contemplados por uma disciplina normativa 
temática, o que tem gerado conflitos, principalmente nos campos de seu tratamento e de sua 
disposição final, colaborando para isso, entre outros, os seguintes motivos: 
 
  -  os municípios, principalmente os de médios e pequenos portes não possuem, na sua maioria, 
sistemas de tratamento e disposição final de resíduos adequados e com isso tornam-se poluidores 
e, não raramente, ao tentarem contornar o problema em seu território, têm encontrado resistências 
do Estado e/ou do governo federal, no tocante ao licenciamento ambiental (conflito 
intergovernamental vertical); 
 
  -  os municípios vizinhos têm dificuldades para encontrar locais adequados para a correta 
disposição de seus resíduos, gerando problemas entre geradores e receptores (conflito 
intergovernamental horizontal); 
 
  -  a forma do consórcio intermunicipal para tratar as questões dos resíduos, embora seja a 
tendência natural, somente após a aprovação das Leis Federais de Parceria Público-Privada nº 
11.079 em 2004 e de Consórcios Públicos, nº 11.107, em 2005, é que vem sendo possível, embora 
de forma tímida, consolidar essa forma de gestão compartilhada, pois antes, era vetada a aplicação 
de recursos orçamentários de um município em outros municípios (conflito político). 
Desta forma, o país vem há tempos ressentindo da ausência de uma PNRS consolidada, 
abrangendo os diferentes aspectos que a questão dos resíduos sólidos envolve. 
 
 
 
Ainda contribui negativamente para o equacionamento do problema, o fato de que poucos 
municípios brasileiros dispõem de textos legais sobre o assunto de forma a atender seus interesses 
específicos, enquanto outros, principalmente os municípios de pequenos portes nem mesmo se 
posicionam sobre o tema, o que tem tornado impraticável uma solução conjunta ou em escala. Até 
recentemente, os poucos textos legais utilizados eram portarias e instruções baixadas pelo poder 
executivo, quase sempre inaplicáveis devido à falta de instrumentos adequados ou de recursos que 
viabilizassem sua implementação. 
 
Neste contexto a nova PNRS dota o país de um aperfeiçoamento institucional valioso consagrando 
as tendências atuais da gestão e do gerenciamento racional dos resíduos sólidos, com destaque 
especial para o princípio da responsabilidade compartilhada, envolvendo todos os setores da 
sociedade, em especial a iniciativa privada, que deverá, conforme previsto em lei, adotar a prática 
da logística reversa e proceder à análise do ciclo de vida de seus produtos, desde a extração dos 
insumos para gerar os artefatos, passando pelo consumo, reutilização, reciclagem, tratamento e 
disposição, com o devido controle social. Portanto, cabe aqui destacar alguns textos legais que 
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contribuíram nos últimos dez anos para o aperfeiçoamento da nova Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos. 
 
 Lei de Parceria Público-Privada nº 11.079/2004 
Esta lei estabelece as normas gerais para licitação e contratação de parcerias público- privadas 
(PPP) no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Para tanto, os contratos poderão 
ser firmados nas modalidades patrocinadas ou administrativas, ou seja, na modalidade patrocinada 
a concessão dos serviços públicos ou de obras públicas envolve, adicionalmente à tarifa cobrada 
dos usuários, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Já, na 
concessão administrativa o setor público é o usuário direto ou indiretamente, ainda que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação de bem. 
 
Nas PPPs são observadas as seguintes diretrizes: 
 
  -  eficiência no cumprimento das missões do estado e no emprego de recursos da sociedade; 
 
  -  respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 
encarregados pela execução dos serviços; 
- Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de 
outras atividades exclusivas do estado; 
 
  -  responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; repartição objetiva dos riscos 
entre as partes; 
  -  sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 
 
Por outro lado, é vedada a celebração de contratos de parceria público-privada: 
 
  - Cujo valor seja inferior a R$ 20 milhões de reais  
  - Cujo período de prestação de serviços seja inferior a 5 anos; 
 
  - Cujo   objetivo   único   seja   o   fornecimento   de   mão-de-obra, e   instalação      de 
equipamento ou a execução de obra pública. 
 
 Lei dos Consórcios Públicos nº 11.107/2005 
Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
contratarem consórcios para a realização de objetivos de interesse comum. O consórcio público 
poderá ser formado por associações públicas ou de pessoas jurídicas de direito privado. 
 
Para o cumprimento de seus objetivos os consórcios públicos poderão firmar convênios, contratos, 
acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições, subvenções sociais ou econômicas 
de outras entidades e órgãos do governo. 
 
Portanto, a nova Lei nº 12.305, que estabelece a PNRS, ao propor o princípio da responsabilidade 
compartilhada pela gestão dos resíduos sólidos reforça ainda mais a possibilidade dos municípios 
se articularem com os órgãos do governo federal e estadual, para a gestão integrada de resíduos, 
que complementarão a Política Nacional,  além de buscar arranjos institucionais para otimizarem 
recursos, criarem oportunidades de negócios com geração de emprego e renda, receitas adicionais 
para os municípios, sem  perder de foco a sustentabilidade do empreendimento. 
 
Neste sentido, os Consórcios Públicos intermunicipais, amparados na Política Nacional de 
Resíduos e na Lei Federal de Saneamento Básico nº 11.445/07 poderão realizar a gestão integrada 
de resíduos sólidos, dentro dos territórios dos municípios consorciados,  elaborem planos com 
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diagnósticos da situação atual dos resíduos, com proposição de cenários, estabelecendo metas e 
programas. 
 
 Lei do Saneamento Básico nº 11.445/2007 
 
Esta lei, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Nacional 
de Saneamento Básico, constitui o marco regulatório para o setor. Para os efeitos desta lei, 
considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 
de: 
 
   abastecimento  de  água  potável,  constituído  pelas  atividades  de  infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 
 
   esgotamento   sanitário,   envolvendo   as   atividades,   infraestruturas   e instalações operacionais 
de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 
ligações prediais até seu lançamento final no meio ambiente; 
 
   limpeza   urbana   e   manejo   de   resíduos   sólidos,   envolvendo   as   atividades  de 
infraestruturas e instalações operacionais para coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
disposição final adequados dos resíduos domiciliares e dos resíduos originários da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas; 
 
   drenagem   e   manejo   das   águas   pluviais   urbanas,   envolvendo   as     atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 
 
É importante ressaltar que, antes desta lei, considerava-se, no Brasil, saneamento básico, somente 
as atividades relacionadas ao abastecimento de água potável à população  e a coleta e transporte 
de esgoto, para o seu lançamento “in natura” em corpos hídricos. 
 
A Lei de Saneamento básico ainda dispõe sobre a gestão associada entre entes federados, por 
convênios e consórcios públicos, conforme destacado na Lei dos Resíduos Sólidos, além de dispor 
sobre a busca da universalização dos serviços, com o devido controle social. 
 
Os titulares dos serviços de saneamento deverão elaborar planos plurianuais de saneamento 
básico, nos termos da lei. 
 
 
 
 Lei do Estatuto da Cidade nº 10.257/2001 
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Esta lei estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental. Para tanto fixa entre as diretrizes gerais os seguintes preceitos: 
 

-  garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, 
ao saneamento básico, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as atuais e futuras gerações; 

 
-  gestão  democrática   por  meio  da   participação   da   população  e   de   associações 

representativas de vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

 
-  ordenação e  controle  do uso do solo, de  forma  a  evitar a deterioração das     áreas 

urbanizadas e a poluição e a degradação ambiental. 
 
Para os fins desta lei, prevê-se o uso dos seguintes instrumentos: 
 

- planos  nacionais,  regionais,  estaduais  e  municipais,  em  especial  contemplando a 
elaboração do plano diretor. 

 
Entretanto, a Lei do Estatuto da Cidade, foi um instrumento importante para iniciar as discussões e 
negociações para o aprimoramento da Lei dos Resíduos Sólidos, que até então tramitava já havia 
dez anos no Congresso Nacional. 
 
   
 
 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL (PNRS) 
 
Conforme comentado, vários textos legais fazem interface com o marco regulatório de resíduos 
sólidos, em vigor desde 02 de agosto de 2010, e regulamentado pelo Decreto nº 7.404, de 23 de 
dezembro de 2010. A Lei nº 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 
Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica. 
 
Portanto cabe aqui, destacar os principais aspectos dos instrumentos, das diretrizes, dos arranjos 
institucionais dos instrumentos legais, dos mecanismos de financiamento e de controle social da 
nova lei nacional de resíduos sólidos. 
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 Dos Instrumentos 
 
São instrumentos da PNRS, entre outros: 
 

-  a elaboração de planos federal, estaduais municipais com horizonte de 20 anos,  com revisão 
a cada 4 anos, contendo diagnósticos, proposição de cenários, metas de gerenciamento e 
aproveitamento energético, eliminação de “lixões”, o incentivo à inclusão social e 
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, procedimentos 
operacionais e indicadores de desempenho, programas de capacitação técnica e de 
educação ambiental, forma de cobrança dos serviços prestados na área de resíduos sólidos, 
entre outros, sendo esses planos obrigatórios para o acesso dos municípios e dos estados 
aos recursos financeiros, federal, destinados ao setor; 

 
-  os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

 
- a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
 

-  o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 
 

- a  cooperação  técnica  e  financeira  entre  os  setores  públicos  e  privados  para     o 
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 
gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos; 

 
- o incentivo à adoção de consórcios intermunicipais e outras formas de cooperação entre os 

entes federados; 
 

-  o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, termo de compromisso e   de 
ajustamento de conduta; 

 
-   cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou daquelas que utilizam 

de recursos naturais; 
 

-  incentivos fiscais, financeiros e creditícios. 
 
 
 
 Das Diretrizes 
 

-  na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de 
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 
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disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 
 

-  poderão ser utilizadas  tecnologias  de  redução de  volume  e  de  tratamento com  a 
recuperação energética dos RSU (incineração), desde que comprovada  sua viabilidade 
técnica e ambiental, com implantação de programas de monitoramento de gases tóxicos, 
aprovado pelos órgãos ambientais; 

 
-  fica  proibida  a  destinação final de  resíduos  sólidos  ou  rejeitos  em  praias,  corpos 

hídricos, a céu aberto “in natura”, excetuando os resíduos de mineração, quaisquer 
atividades, nos aterros sanitários como catação, criação de animais e outras atividades 
vedadas pelo poder público; 

 
-  fica   proibida   a   importação   de   resíduos   sólidos   perigosos   e   rejeitos,      cujas 

características causem danos ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade 
vegetal, ainda que para o tratamento, reforma, reuso, reutilização e recuperação, incluindo os 
pneumáticos; 

 
-  a  instalação  e  o  funcionamento  de  empreendimentos  relacionados  aos  resíduos sólidos, 

de qualquer natureza, somente poderão operar após serem licenciados pelas autoridades 
competentes mediante comprovação de capacidade técnica e econômica para o 
gerenciamento adequado dos resíduos; 

 
- a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos abrangendo os fabricantes, 

importadores distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 
-  a disposição final dos  resíduos, ambientalmente  adequada, observando as    normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e ao meio 
ambiente; 

 
-  o desenvolvimento sustentável e a busca da universalização dos serviços   prestados, com 

o devido controle social. 
 
 
 
 Dos Arranjos Institucionais 
 

-  fica instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma individual e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às atribuições e procedimentos 
previstos em lei; 
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-   são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno 

dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente  do serviço público de 
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
perigosos, conforme normas técnicas específicas, pilhas e baterias, pneus, óleos 
lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, os fabricantes e 
importadores, darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e embalagens; 

 
-  os  consumidores  deverão efetuar a devolução aos  fabricantes  e importadores  dos resíduos 

passíveis de logística reversa através de redes de recepção montada pelos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes; 

 
- sempre que estabelecido sistemas de coleta seletiva, pelo PMGIRS, os  consumidores são 

obrigados a acondicionar de forma adequada e diferenciada os resíduos sólidos gerados, 
disponibilizando-os para a reutilização, reciclagem ou devolução, podendo inclusive ser 
beneficiados com incentivos econômicos pelo poder público; 

 
- incumbe ao distrito federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos   sólidos gerados 

nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos 
órgãos federais e estaduais; 

 
-  os  estados  ficam  incumbidos  de  promoverem  a  integração  da  organização,     do 

planejamento e execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão 
dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
devendo ainda apoiar e priorizar iniciativas municipais de soluções consorciadas entre dois 
ou mais municípios; 

 
- a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão de forma conjunta o Sistema 

Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos (Sinir), articulado  com o Sistema 
Nacional de Informação sobre Saneamento (Sinisa) e Meio Ambiente (Sinima); 

 
 
 
 Dos Mecanismos de Financiamento 
 

- o poder público poderá instituir medidas  indutoras  e linhas  de financiamento   para atender, 
prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no 
processo produtivo; 

 
-  implantar infraestrutura  física  e aquisição  de equipamentos para cooperativas     ou 
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associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas de 
baixa renda; 

 
  -  os consórcios públicos, instituídos com o objetivo de viabilizar a descentralização e  a prestação 
de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção de incentivos 
instituídos pelo governo federal. 
 
 Das Proibições 
 

-  são  proibidas  as  seguintes  formas  de  destinação  ou  disposição  final  de resíduos sólidos 
ou rejeitos: (i) lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; (ii) lançamento 
in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; (iii) queima a céu aberto ou em 
recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; 

 
-  são proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos a sua utilização 

como alimentação, catação, criação de animais domésticos, fixação de habitações 
temporárias ou permanentes; 

 
- é  proibida  a  importação  de   resíduos   sólidos   perigosos   e  rejeitos,  bem    como 

quaisquer outros cujas características causem dano à saúde pública e ao meio ambiente, 
incluindo os pneumáticos. 

 
 

 
 Considerações: PNRS e Sociedade 
 
Com a nova PNRS o grande desafio brasileiro é recuperar quase duas décadas de atraso, mesmo 
sabendo que a nova Lei não modificará o cenário brasileiro da noite para o dia, principalmente na 
erradicação dos incômodos “lixões” que agora passam a ser proibidos. A obrigatoriedade por parte 
de todos os entes federados em elaborarem planos  e promoverem pactos setoriais, realmente 
consistentes, é outro ponto alto da nova política de resíduos sólidos, pois fornecerão instrumentos 
adequados para que todo cidadão e cada setor da sociedade faça a sua parte na gestão 
compartilhada dos resíduos sólidos, observando-se a prevenção, quanto à geração, a reutilização 
a reciclagem, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada, conforme previsto na 
nova Lei. 
 
 
 
 
 
 PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
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De acordo com o artigo 19, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, denominada PNRS 
(regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010), os Planos Municipais 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverão ter o seguinte conteúdo mínimo: 
 
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a 
origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final 
adotadas; 
 
II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de 
rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal  e o 
zoneamento ambiental, se houver; 
 
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a 
proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 
 
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento 
específico nos termos do art. 20 da PNRS ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, 
observadas as disposições da PNRS e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 
 
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei Federal nº 11.445, de 2007; 
 
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos; 
 
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que 
trata o art. 20 da PNRS, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS 
e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; 
 
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, 
incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 da 
PNRS a cargo do poder público; 
 
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 
operacionalização; 
 
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 
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XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 
 
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 
valorização dos resíduos sólidos; 
 
XIII - 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 
Federal nº 11.445/2007; 
 
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a 
reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 
 
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva 
e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da PNRS, e de outras ações relativas à 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
 
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos  de que trata 
o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33 da PNRS; 
 
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento; 
 
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 
 
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano 
plurianual municipal. 
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PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA CARMEM 
 
Diante do conteúdo mínimo exigido para a elaboração dos planos municipais de gestão integrada 
de resíduos sólidos, o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos é o primeiro passo a ser 
cumprido para disponibilizar uma visão geral dos aspectos locais e atualizada sobre os resíduos 
sólidos gerados no município. O diagnóstico tem por finalidade divulgar informações consolidadas e 
confiáveis sobre os resíduos sólidos, de forma a facilitar seu entendimento e permitir o 
planejamento das demais etapas exigidas. 
 
O Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do Município de Santa Carmem  tem por  objetivo informar a 
situação atual dos resíduos sólidos gerados no município, tanto na área urbana como rural. Para 
tanto nesse diagnóstico serão apresentados os seguintes elementos: 
 
  -  Divisão dos resíduos sólidos gerados quanto à sua origem;   Levantamento quantitativo dos 
resíduos sólidos; 
   - Caracterização física 
 
  -  Classificação dos resíduos gerados; 
 
  -  Formas de destinação dos resíduos sólidos;   Tipo de disposição final dos resíduos sólidos. 
A partir do diagnóstico, em nível local, foram traçadas estratégias de gestão (diretrizes e metas), 
arranjos institucionais, instrumentos legais, mecanismos de financiamento, fiscalização e controle 
social, e principais proibições para cada resíduo categoria de resíduos mencionada na PNRS. 
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Caracterização do Município 
 
 
Processo de Ocupação de Santa Carmem 
 
O colonizador Enio Pepino foi um plantador de  cidades, permitindo, ao longo dos anos, que suas 
ações ajudassem milhares de pessoas a concretizarem seus sonhos de posse de terra, quer seja 
um lote urbano ou rural. 
 
Fecunda foi sua trajetória de “semear” povoações, muitas das quais grandes cidades tanto no 
Estado de Mato Grosso, quanto no Paraná, onde atuou antes de vir à  região centro-oeste 
brasileira. 
 
Ao longo de seu caminho colonizou em terras mato-grossense o Comendador, Enio Pepino, 
“brindou” algumas pessoas que lhe eram muito caras, de forma especial - deu às cidades em 
formação seus nomes. Assim fez com Vera, Claudia e finalmente Santa Carmem, a quem 
homenageou com o nome de sua tia. 
 
O movimento colonizador de Santa Carmem é contemporâneo ao de Sinop, metrópole norte 
mato-grossense, que recebeu forte fluxo migratório a partir do início de   1.972. 
 
Os primeiros povoadores do lugar tiveram imensas dificuldades de adaptação de clima e cultura    
regional. 
 
A floresta Amazônica representava uma barreira enorme. As primeiras estradas foram abertas na 
raça, e os pioneiros velaram-se de todos os recursos possíveis, desde o enxadão e machado até o 
uso de motosserras, não muito comum na época. 
 
Grande parte dos colonos que aqui chegaram vinham do Estado do Paraná. Ocorre que a empresa 
povoadora tinha sede em Maringá, onde era feita ostensiva publicidade da fertilidade do solo e das 
favoráveis condições de se adquirir lotes rurais e urbanos. 
 
Isso foi o suficiente para que levas de interessados vendessem seus pequenos sítios ou chácaras 
no interior daquele Estado sulista e para cá se deslocassem, com suas famílias, esperançosos de 
adquirirem área substancial. 
 
Para muita gente este sonho transformou-se em  realidade. 
 
No inicio da povoação, em que os primeiros colonos começaram a proceder ao desmatamento para 
deitarem na terra sementes para sua  própria subsistência, preocuparam-se  também com a  
necessidade de  infra-estrutura  social, religiosa e de serviços gerais. 
 
Uniram-se os colonos em sistema de mutirão e construíram as primeiras escolas, a primeira igreja 
e as moradias do lugar. Os pioneiros ajudavam-se mutuamente, pois tinham somente uns aos  
outros. 
 
O povoamento foi se desenvolvendo, o comercio aumentado e a força política acompanhou o 
desenvolvimento do lugar. 
 
Esta alavancagem de progresso iniciou em 9 de Dezembro de 1.981, com a presença de 
autoridades em nível federal e estadual, o povoado ganha foro de distrito, com território 
pertencente ao município de   Sinop. 
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A Lei Estadual Nº 5.897, de 19 de Dezembro de 1.991, de autoria dos deputados Hermes de Abreu 
e Jaime Muraro, criou o município: 
 
“Artigo nº1 – Fica criado o Município de Santa Carmem, com território desmembrado dos 
Municípios de Sinop e Cláudia.” “Artigo nº2 – O Município criado é constituído de um só distrito, a 
da  Sede”. 
“Parágrafo Único – O município somente será instalado com a eleição e posse do prefeito, 
vice-prefeito e vereadores, conforme a Legislação  Federal.” 
  
Nas eleições realizadas em 1.992, foi eleito o primeiro Prefeito Municipal, o Sr. Olidio Pedro 
Bortolas, tendo por vice- prefeito o Sr. Osmar Alexandre. 
 
Nesta mesma ocasião foi composta a primeira Câmara Municipal, que  tinha  os  seguintes  
vereadores. Verno  Wilson Golke Dreher, Edmundo Pedro Mayer, Emilio Malinski, Luiz José Gollo, 
Ana José da Silva, Anselmo Popia, Eloi José Fellini, Mirgon Climar Klein e Quesia Mayveichuke  
Lima. 
 
 
Aspectos Físicos 
 
 
 
Denominação dos Habitantes Santa-Carmenses 
 
Limites 
Limita-se com as cidades de Sinop, Claudia, Vera, União Do Sul, Feliz  Natal. 
 
Relevo 
Planalto Residual Norte do Mato Grosso, Planalto dos Parecis. O Relevo é de pouca declividade, 
sendo a altitude média de 435,00 m acima do nÍvel do  mar. 
 
Aspectos Físicos e Locacionais Localização Geográfica 
O Município de Santa Carmem esta localizada entre as coordenadas: 55º00’ e 55º30’ W, 11º40 e 
12º10’ S. O município situa-se na porção Norte do Estado de Mato Grosso na bacia do Riu Xingu. 
Limita-se ao Norte com o Município de Claudia e União do Sul, ao Sul e a Leste com o Município 
de Vera e Feliz Natal, a Oeste com o Município de Sinop. 
 
Extensão Territorial 
O Município de Santa Carmem abrange uma extensão territorial correspondente a 4.000,70 km2, 
extensão do perímetro urbano 2.812,334,00 m2 ou 281,234  hectares. 
 
Vias de Acesso 
O acesso até a Sede do Município, a partir de Sinop, dá-se pela MT – 140, numa distancia de 35,0 
km. A partir da capital do Estado, acessa-se a referida Sede, através das BR – 364 e BR 163, 
percorrendo-a uma distancia de 500 Km até a Cidade de Sinop. 
 
Comunidades Rurais 
O Município detém, no momento, em torno de 5 comunidades rurais, cujas denominações são as 
mesmas conferidas ás vias que as acessam, como: Valquíria, Bela Vista, Sandra, Roberta I e II e  
Ivani. 
Apenas as comunidades Ivani e Roberta detêm um núcleo dotado de algumas infra-estruturas 
sociais, como: igrejas, posto de telefone, campo de futebol e  outros. 
 
Distancias 
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Distancia de Cuiabá: 530 KM Distancia de Sinop: 38 KM 
Distancia das comunidades rurais em relação à sede do município Comunidade Sandra - 5 KM 
Comunidade Sara - 8 KM Comunidade Casulo - 8 KM Comunidade Ivani - 10 KM Comunidade 
Roberta - 16 KM Comunidade Tartaruga - 38 KM Comunidade Tomazoni - 90 KM 
Climatologia e Recursos Naturais Clima 
O clima do Município de Santa Carmem, segundo classificação de Koppen, é do tipo Am, ou seja, 
tropical chuvoso, com 
um pequeno período de chuvas inferiores a 60 mm no mês mais seco. Este tipo climático nesta 
religião assemelha-se ao tipo Af, por apresentar uma amplitude anual das temperaturas médias 
mensais inferior a 5º e com Aw por uma estação seca coincidindo com  inverno. 
 
Esta região enquadra-se, segundo Ganssen, na região bioclimatica Xeroquimênica, sub-região 
Termoxeroquimênia Media. Os totais pluviométricos ultrapassam 2.000 mm (2.064 mm), possuindo 
5 meses secos. O trimestre mais seco é Julho, Agosto e Setembro, e em alguns anos há ausência 
total de chuvas nestes meses. Julho é o mais seco. Nesta época, são comuns as queimadas, 
fazendo com que se forme uma névoa seca, o que dificulta a navegação aérea até Setembro. As 
chuvas iniciam em Setembro e aumentam até  Dezembro. 
 
Em Janeiro elas reduzem-se para em Fevereiro atingirem seu Maximo anual. A partir de Maio 
escasseiam ou reduzem- se bruscamente, pois durante a estiagem caem apenas 6% das chuvas 
que se concentram de Novembro a Março. 
 
As temperaturas médias anuais são altas, sempre acima de 20º C. reduzem-se no inverno e em 
Dezembro/Janeiro com 
  
as chuvas, caracterizando, portanto, duas ondas de maiores temperaturas: na primavera e no final 
de verão. As temperaturas médias máximas são altas o ano todo, acima de 30ºC. A estação mais 
quente é a primavera, com quedas de temperaturas em Novembro/Dezembro e Fevereiro/Março, 
marcando a dupla    onda. 
As temperaturas mínimas estão abaixo de 20º o ano todo, provocando grandes amplitudes 
térmicas, típica das regiões continentais. As mínimas absolutas de Maio a Setembro estão abaixo 
de 15ºC; no inverno é comum caírem próximo a 5ºC devido as “friagens”. 
A umidade relativa reduz-se muito no inverno, ficando próximo a 70ºC, havendo, porém, anos 
excepcionais onde cai para 60ºC. 
 
Aspectos Geoloógicos  e Geomorfológicos 
Segundo RADAMBRASIL, a área de abrangência do Município de Santa Carmem esta localizada 
na Formação Araguaia 
– (Ta) que se caracteriza pela presença de interditações de argilitos vermelhos, plásticos, moles, 
com lente de congloramento grosseiro, predominando seixos de arenito claro a vermelho, fino 
grosseiro, feldspáticos a arcoseanos e ortoquartziticos, aparecendo exclusivamente conglomerados 
com enormes seixos de arenito tenaz e rochas gnáissicas decompostas e  friáveis. 
 
Geomorfologicamente, o município esta localizada no planalto dos perecis, abrangendo a seção 
Teles Pires – Xingu. Esta região se caracteriza por constituir-se de feição dissecada em  formas  
tabulares  com  grande  espaçamento interfluvial e cujo relevo é constituído de topo aplainado, o 
que lhe confere uma topografia extremamente plana, haja visto que a Folha SC.21 Juruena registra 
no município de Santa Carmem, altitude em relação ao nível do mar numa faixa de 327 à 376 m. 
Isso se resulta pela formação de extensa superfície suavemente dissecada em formas tabulares 
amplas. A presente formação geomorfologica propicia a formação de um ambiente físico bastante 
propicio às praticas agrícolas mecanizadas e adoção de cultivo intensivo que, no Estado, 
geralmente se caracteriza pela produção de grãos. No entanto, as suas características 
mineralógicas justificam a existência nesta região de solos ácidos e pobres em nutrientes minerais, 
considerados indispensáveis para o desenvolvimento das plantas, o que induz a aplicação no solo 
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de grande impute químico, quando da incorporação dessas áreas ao processo de produção   
agrícola. 
 
O lençol freático, em quase toda extensão do Município, encontra-se bastante profundo, nas áreas 
agricultáveis os poços de captação de água subterrânea tem profundidade numa faixa de 14,00 a 
18,00 m. O Município não apresenta os problemas de drenagens apresentados em  Sinop. 
 
Recursos Hídricos 
O Município de Santa Carmem é formado por três grandes bacias, constituídos pelos mananciais 
Azul, Tartaruga e o Arraias. 
 
O Rio Tartaruga que avança na região Oeste de Santa Carmem, percorre inicialmente a região 
sudeste de Sorriso, assim como o Setor Leste do Município de Vera. Mais ao Norte, o Rio 
Tartaruga deságua no Rio Manissauá-Miçu, onde confrontam-se as divisas dos municípios de 
Marcelandia, Claudia e União do   Sul. 
 
O Rio Azul, que constitui um dos afluentes do Rio Tartaruga, drena principalmente as áreas do 
Município incorporada ao processo de produção agropecuária, cuja ocupação foi inicialmente 
programada pela Colonizadora    Sinop. 
 
O Rio Azul possui importante afluente que possuem vazão significativa durante o ano todo, a saber: 
Córregos Guadalupe, Dificuldade, Eufrazina e Carrapicho. Algumas cabeceiras desses mananciais  
encontram-se descaracterizada, em decorrência  dos desmatamentos realizados   irregularmente. 
 
Na região Leste do Município, tem-se o Rio Arraias que drena em torno de 15% do território do 
Município de Santa Carmem e estabeleceu divisa com o Município de Feliz   Natal. 
Todos esses rios têm água escura e a maioria corre em vales de findo plano, o que parece ser uma 
característica da drenagem maior. Outra importante característica refere-se a altura da coluna de 
água que pouco oscila durante os 12 meses do ano, assim como não apresenta as inconvenientes 
descargas, quando da ocorrência de grandes precipitações pluviométricas, pois a maioria dessa 
água é infiltrada na superfície dos imensos tabuleiros e posteriormente retidas pelas formações 
geológicas que possuem grande capacidade de   retenção. 
 
Baseando-se em informação da SANEMAT e de Laudo Analítico de Água de amostra coletada na 
Região, verifica-se presença de baixíssima condutividade elétrica, assim como baixa concentração 
de Sólidos Totais S.T.D. (mg/l): 5,94. 
 
Solos 
Segundo o RADAMBRASIL, o latossolo é predominante em toda região, pois uma ampla faixa de 
solos que abrange os Municípios de Lucas de Rio Verde, Sinop, Sorriso, Claudia, Vera, União do 
Sul, Feliz Natal e   outros. 
Dado a monotonia da paisagem, onde há predominância de um determinado ecossistema, torna-se 
bastante presumível, a hegemonia de uma única classe de solo em todo Município de Santa    
Carmem. 
No entanto, no Município de Santa Carmem tem-se ocorrência de algumas manchas de Areias 
Quartzosas situadas principalmente nas imediações dos mananciais de maior hierarquia como: Rio 
Tartaruga e   Arraias. 
 
Classificação dos Solos 
LVd – Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, textura média, Latossolo Vermelho Amarelo Escuro 
distrófico e Areias Quartzosas distróficas, fase floresta e relevo plano suave  ondulado. 
 
Aptidão Agrícola do Solo 
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Neste item será mostrada a aptidão agrícola desses solos, visando a implementação de lavouras 
que se no Sistema de Manejo C, decorrente a inviabilidade econômica de incorporação desses 
solos no Sistema de Manejo A e   B. 
1C – Terras pertencentes à classe de aptidão boa para lavouras no “sistema de Manejo C”. 
 
Ademais, a caracterização deste item oportuniza ilustrar os níveis de limitação de diversos fatores 
que determinam a capacidade de uso dos solos em  geral. 
 
Guia resumo dos graus de limitações dos solos presentes no Município de Santa Carmem. Unidade  
Taxonomica: LvD 
Profundidade de Efetiva: P Deficiência de Fertilidade: F/1 Deficiência de Água: M/1 Excesso de 
Água: N Susceptibilidade à Erosão: N Impedimento à Mecanização: N 
 
Observação: 
1 – Todas as limitações, acompanhadas do algarismo 1 (um) sublinhado, podem ser 
eliminadas diante de um manejo altamente tecnificado (manejo C). 
2 – As regularidades das chuvas na Região e o índice de precipitação que agronomicamente 
é considerado  bom, foi levado em consideração para analisar a deficiência de água, levando em 
consideração um razoável  período  de estiagem durante o ano todo. 
 
Legenda: 
N – Grau de limitação nulo 
L – Grau de limitação ligeiro 
M – Grau de limitação moderado F – Grau de limitação forte. 
/ - Intermediário R – Raso 
Pp – Pouco Profundo P – Profundo 
LVd – Latosso Vermelho Amarelo  disfrófico 
 
Aspectos Químicos 
Os solos que se eventuam na região apresentam, de forma fidedigna, todas as características de 
âmbito químico dos solos Sob-Cerrados, como: baixos teores de bases e de fósforos, acidez 
pronunciado inexpressivo teores de matéria orgânica e Capacidade de Troca Catiônica não 
relevante, cujos valores poderão diminuir quando da realização de manejos inadequados que 
resultam no decréscimo da matéria orgânica. Para promover melhoria de tais aspectos, os 
agricultores da Região já desenvolvem em grande escala as técnicas do plantio direto e de rotação 
de cultura, sendo que essas técnicas de manejo ajudam a promover a melhoria dos aspectos 
físicos do   solo. 
 
Procedendo as operações de queimadas, viabiliza-se a mobilização de imensa quantidade de 
material orgânico altamente mineralizado, que em curto prazo, poderá diminuir a acidez no solo 
decorrente a boa disponibilidade de bases tocáveis como cálcio, magnésio e potássio. As 
operações de queimadas também ofertam boas quantidades de outros macronutrientes, assim 
como microntrientes, considerados indispensáveis para promover o bom desenvolvimento das 
plantas por um período de médio em curto prazo. Isso, já é bastante observado pelos pecuaristas 
da Região que no momento já detém depauperadas pastagens o que não mais garante a 
viabilidade econômica da pecuária extensiva. 
 
Aspecto Físico 
O comportamento bastante plano da área, associado com a excelente capacidade de drenagem do 
solo e a inexistência de impedimentos físicos também associados a sua grande friabilidade 
proporciona aos solos presentes na região excelentes condições físicas, o que possibilita a sua 
fácil mecanização, assim como condicionam a sua ampla utilização. 
 
Esses solos por possuírem teores não relevantes de argila e por apresentar características físicas 
bastante friáveis, pois esboroam com muita facilidade, mesmo quando esses solos são 
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mecanizados sem possuir índices de umidades adequados. Essa situação propicia a realização do 
seu preparo mínimo, não necessitando com isso a realização de varias operações para obter um 
bom preparo de solo. Essa técnica, que se prisma pelas poucas operações de desenvolvimento do 
solo, não proporciona a formação de pé-de-grade que geralmente predispõe os solos a sofrerem 
processos erosivos e limitam a produtividade dos   mesmos. 
 
Os baixíssimos índices de declividades, associados com a inexistência de um gradiente textural, 
que se eventuam com a toposseguencia de um gradiente textural, que se eventuem com a 
toposeguencia e com bons níveis de infiltração da água pluvial excluem praticamente as 
possibilidades de ocorrência dos processos erosivos. Esta constatação é evidenciada nas áreas 
que já desenvolvem um cultivo de forma intensiva, pois não se observam indícios de formação de 
corredeiras e os incipientes processos de desestruturação do solo, o que implica que a água pluvial 
é percolada para subsolo através de um eficiente processo de   infiltração. 
 
Pelo  comportamento  altimétrico  da  área,  aliado  as  outras  condicionantes  físicas  da  mesma,  
urge  a  necessidade de 
  
adoção de poucos mecanismos de cunho físico ou arquitetônico para controlar os eventuais 
processos erosivos. 
 
Vegetação 
Nessas áreas o período sem chuva é de aproximadamente 4 a 5 meses, com mais de 20% das 
espécies perdendo as folhas, o que foi possível classificar como sendo uma Flora   Estacional. 
 
Os agrupamentos de arvores semideciduais, ai encontrados, são excelentes qualidades com boa 
parcela de indivíduos por unidade de área, grossos e  retilíneos. 
Nesta área é comum o agrupamento de determinadas espécies que perdem total ou parcialmente 
suas folhas e se espalham por quase toda a superfície, o que muito caracteriza a fisionomia, sendo 
esta interrompida por raros agrupamentos de cipós em forma de encraves, situadas geralmente 
onde o relevo toma forma mais dissecada ou nas proximidades dos cursos d’  águas. 
 
A submata é de densidade média com camada de matéria orgânica não decomposta, que impede 
uma melhor regeneração. São comuns as samambaias que, juntas com as rubiáceas (palicuaria, 
erva-de-rato), melastomáceas e musáceas (sororoca, sororoquinha), que constituem partes dos 
indivíduos dominantes. Não muito comum, em determinados locais, a submata torna-se bastante 
densa, devido a grande concentração de uma espécie de bambu de colmo fino em diversos 
estágios de crescimento, que tomando como escoras os troncos das arvores chegam até o teto 
superior, não causando qualquer alteração   fisionômica. 
Segundo informações da Sama, quase toda área de floresta do município de Santa Carmem já foi 
manejada havendo sido retirada as espécies florestais de interesse econômico. No entanto, ainda é 
pequena a área totalmente desmatada, atingindo em torno de 30% do território  municipal. 
 
Algumas cabeceiras dos mananciais, que drenam a Região com áreas incorporadas ao processo 
de produção agropecuário, encontra-se irregularmente desmatada, necessitando, com isso, o  
estabelecimento  de  ações  voltadas para sua recuperação. Aqui exemplificamos algumas 
espécies florestais que poderão ser destinadas ao reflorestamento, como: cedro, jatobá, 
castanheira, ipê, pinho cuiabano e  outros. 
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SINTESE DAS INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS. 
 

Área da unidade territorial 3.855,362 Km² 

Estabelecimentos de Saúde SUS 4 Estabelecimentos 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) 0,715   

Matrícula - Ensino fundamental - 2012 674 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio - 2012 206 Matrículas 

Número de unidades locais 187 Unidades 

Pessoal ocupado total 730 Pessoas 

PIB per capita a preços correntes - 2012 49.389,86 Reais 

População residente 4.085 Pessoas 

População residente - Homens 2.147 Pessoas 

População residente - Mulheres 1.938 Pessoas 

População residente alfabetizada 3.384 Pessoas 

População residente que frequentava creche ou escola 1.425 Pessoas 

População residente, religião católica apostólica romana 3.157 Pessoas 

População residente, religião espírita 7 Pessoas 

População residente, religião evangélicas 654 Pessoas 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - 
Rural 

510,00 Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - 
Urbana 

500,00 Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com 
rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural 

2.077,05 Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com 
rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana 

2.286,18 Reais 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Os serviços de varrição manual, coleta domiciliar, serviço de roçada e capinação, limpeza de vias, 

praças e parques do Município de Santa Carmem são gerenciados pela Secretaria de Obras e  

Serviços Públicos da Prefeitura Municipal, e executados diretamente, sendo terceirizado os serviços 

de coleta e tratamento dos resíduos de saúde.  

O tratamento e disposição final de resíduos é realizado em aterro sanitário municipal. Atualmente é 

coletado e disposto aproximadamente 65 toneladas mensalmente. 

Não há um sistema estruturado de coleta seletiva, assim como um sistema de tratamento de resíduos 

da construção civil. 

Os resíduos provenientes de grandes geradores (especialmente industriais) a responsabilidade da 

destinação é dos respectivos geradores. 
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