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Resíduos Sólidos Domiciliares 

Quadro 1. Forças do sistema de resíduos sólidos domiciliares do município de Bauru 

Forças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0-1) (1 – 5) (0-5) 

1 - Código Sanitário do Município de Bauru 0,0320 3 0,0960 

Define as competências da prefeitura quanto aos resíduos domiciliares e 

Resíduos sólidos originários de estabelecimento público, institucionais, de 

prestação de serviços e comerciais de características domiciliares 

2 - Política Municipal de Limpeza Urbana e 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
0,0320 3 0,0960 

Define conceitos importantes, possui objetivos que contemplam os RSD.  

Apesar de existir, na prática ainda existem muitas falhas de aplicação 

3 - Política Municipal de Educação Ambiental 0,0240 3 0,0720 

Existe decreto regulamentador. Tal fato demonstra o comprometimento 

para a aplicação total da política no município, contudo, ainda necessita de 

maior articulação entre as secretarias para ser efetivamente aplicada. 

Atualmente só é aplicada pela Secretaria de Educação 

4 – Plano Diretor 0,0240 4 0,0960 

Possui seção específica para resíduos sólidos. Determina áreas prioritárias 

para implantação de estruturas de manejo de resíduos sólidos. Reforça a 

prioridade das cooperativas na implementação da coleta seletiva 

5 – Metas 1 e 2 da PNSB atendidas - Cobertura de 100% 

da coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, 

incluindo a área rural 

0,0400 5 0,2000 
Importante para mensuração dos avanços para existência de coleta seletiva 

no município atingida 

6 – Meta 3 da PNSB e meta 1 da PNRS atendidas - Não 

há lixões a serem reabilitados, o aterro existe desde 1992 
0,0400 5 0,2000 - 

7 – Meta 4 da PNSB atendida – Existe coleta seletiva no 

município 
0,0400 5 0,2000 - 

8 – Meta 5 do PNRS – Fortalecimento de catadores e 

cooperativas no município 
0,0400 5 0,2000 

O município de Bauru incentiva as cooperativas no município. 

Recentemente fomentou e regularizou duas novas cooperativas 

9 – Pesagem e controle da quantidade coletada dos 

resíduos recicláveis secos 
0,0320 4 0,1280 Importante para mensuração dos avanços 
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10 – Já existem instalações e maquinários na 

COOTRAMAT 
0,0240 3 0,0720 Contribui diretamente para a eficiência da coleta seletiva 

11 – Abertura da COOPECO com uma logística 

operacional bem sincronizada e eficiente 
0,0240 5 0,1200 Aumenta a possibilidade de expansão de ação dessas cooperativas 

12 – Abertura e início das operações da COOPERBAU 0,0240 4 0,0960 Importante passo para incluir mais catadores e aumentar a quantidade triada 

13 – Operação do Centro de Progressão Penitenciária - 

CPP 
0,0160 4 0,0640 

Sistema complementar à coleta seletiva. Importante para aumentar a 

quantidade triada e de inclusão social 

14 – Existência de ECOPONTOS 0,0240 4 0,0960 Fortalece a cultura de segregação e pró atividade dos cidadãos bauruenses 

15 – Mapeamento e cadastramento dos catadores 

informais 
0,0160 3 0,0480 

Importante questão para quantificar os recicláveis que de fato são revertidos 

para reciclagem. Além disso representam potencial recurso humano para 

serem agregados as cooperativas 

16 – Existência de Ecolixeiras 0,0080 3 0,0240 Contribui para a limpeza urbana 

17 – Situação adequada do aterro municipal, segundo o 

IQR – Nova Proposta de 2013 da CETESB 
0,0400 4 0,1600 

A nota do IQR-Nova Proposta afeta diretamente na qualidade do serviço 

prestado de manejo de resíduos sólidos. 

  

Quadro 2. Fraquezas do sistema de resíduos sólidos domiciliares do município de Bauru 

Fraquezas 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0-1) (1 – 5) (0-5) 

1 – Meta 2 do PNSB - Não há quantificação dos 

domicílios rurais atendidos pela coleta de resíduos 
0,0400 2 0,0800 Dificuldade para mensurar cumprimento da meta 

2 – Meta 5 do PNSB - Município não cobra taxa de 

resíduos sólidos 
0,0400 2 0,0800 - 

3 – Meta 3 do PNRS longe de ser atendida – O 

município dispõe todos os resíduos úmidos em aterros 
0,0400 2 0,0800 

São necessárias ações e projetos para a reciclagem, tratamento e 

disposição final de resíduos úmidos, pois há metas para redução de 

disposição desses resíduos em aterros 

4 – Meta 4 do PNRS não atendida – Apesar de existir 

coleta seletiva no município, o percentual ainda é longe 
0,0400 2 0,0800 

Em 2013, o município atingia o patamar de 6,2%. Serão necessários 

investimentos estruturais para aumentar esse índice para 30%. As 
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da meta de redução de disposição em aterro de 30% em 

2015 

cooperativas não operam com eficiência máxima. É necessário otimizar 

a forma de trabalho e organizar as instalações  

5 – Não há lei que delimita uma linha de corte entre 

pequeno e grande gerador  
0,0160 1 0,0160 

A falta de uma lei regulamentando essa linha corte onera o orçamento do 

município 

6 – Programa de coleta seletiva não abrange 100% do 

território urbano 
0,0400 2 0,0800 

Em primeiro lugar, não há a universalização do serviço no município. Em 

segundo lugar, existe um potencial de aumento de 20% o índice de 

resíduos coletados, se a coleta seletiva conseguir abranger todo o 

território urbano 

7 – O Contrato do serviço de coleta domiciliar não 

especifica ações para situações como eventuais quebras 

de caminhões 

0,0240 1 0,0240 A coleta domiciliar deixa de ser feita em dias que caminhões quebram. 

8 – Instalações físicas da COOTRAMAT estão em 

condições precárias 
0,0240 2 0,0480 

A COOTRAMAT é parte fundamental para o município atingir a meta 

da PNRS 

9 – As condições atuais das instalações da 

COOTRAMAT não permitem um aumento de 

produção 

0,0160 2 0,0320 
 É necessário aumentar a capacidade de triagem para conseguir alcançar 

a meta de redução de disposição de resíduos recicláveis em aterro 

10 – Dificuldade de gestão para melhorar a eficiência 

de triagem da COOTRAMAT 
0,0160 1 0,0160 

Dificulta para conseguir atender a demanda crescente de resíduos 

recicláveis 

11 – A COOPERBAU ainda não conseguiu 

sistematizar os dados de triagem 
0,0080 1 0,0080 

Problema que poderá ser solucionado em breve, pois acabou de começar 

a operar 

12 – Dificuldade de melhorar as condições estruturais 

do CPP 
0,0160 2 0,0320 

Limitante por se tratar de um sistema penitenciário, dificuldade de 

organizar a forma de trabalho e utilização de recursos para ampliação do 

serviço de reciclagem. Necessita de apoio externo com projetos para 

melhorar 

13 – COOPECO está na capacidade máxima de 

operação com a quantidade de pessoas que tem hoje, 

mas tem possibilidade de colocar mais pessoas na 

estrutura física atual 

0,0160 2 0,0320 
Dificulta para conseguir atender a demanda crescente de resíduos 

recicláveis 

14 – Muito rejeito no lixo reciclável 0,0080 2 0,0160 Consequência da falta de educação ambiental da população 
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15 – Muitos catadores informais 0,0240 2 0,0480 A PNRS possui como meta a inclusão de catadores informais 

16 – Existência de atravessadores que realizam a 

comercialização de materiais recicláveis de maneira 

informal 

0,0080 1 0,0080 
Dificulta controle pela fiscalização, normalmente possuem instalações 

bem precárias podendo representar problema de saúde pública 

17 – Atos de vandalismo nos Ecopontos 0,0240 2 0,0480 
Gera prejuízo para o poder público que utiliza verba arrecadada dos 

munícipes para os consertos e manutenção do equipamento público 

18 - Resíduos depositados inadequadamente pelos 

munícipes nos Ecopontos  
0,0240 1 0,0240 

Gera contaminação de resíduos podendo aumentar a quantidade de 

rejeitos e diminuição da quantidade reciclada 

19 – Não há levantamento de dados reais sobre o 

volume coletado pelos catadores informais 
0,0320 2 0,0640 

Existe muito material sendo coletado que não é contabilizado nos 

cálculos da coleta seletiva 

20 - Vida útil do aterro sanitário com menos de 1 ano, 

considerando a situação atual de disposição de resíduos 

e sem prever a diminuição dos resíduos que vão hoje 

para o aterro 

0,0240 2 0,0480 

Apenas 1 ano para construir outro aterro ou criar outra solução é 

considerado muito curto. Como atualmente quase todos os RSD vão para 

o aterro, é um ponto preocupante 

21 - Não há política específica para volumosos, 

consequentemente não há uma coleta regular e nem 

solução para destinação dos volumosos  

0,0400 2 0,0800 Tal fato dificulta a organização e prestação desse tipo de serviço 

 

Quadro 3. Oportunidades do sistema de resíduos sólidos domiciliares do município de Bauru 

Oportunidades 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 - Metas claras para RSD na PNRS e na PNSB 0,0968 3 0,2903 Auxilio e orientação às metas municipais 

2 - Possibilidade de estruturação de um setor de 

convênio municipal para captação regular de recursos 

federais para o saneamento 

0,1290 3 0,3871 
Meio concreto para investir na gestão dos resíduos sólidos em âmbito 

municipal 

3 – Futuro Plano Estadual de Resíduos Sólidos 0,1290 3 0,3871 
Possibilidade de aumentar as opções de recursos disponíveis e também 

ações do estado mais forte  
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4 - Termos de compromissos de responsabilidade pós-

consumo no Estado de São Paulo 
0,0645 4 0,2581 Contribui para desonerar o sistema de gestão pública municipal 

5 – Possibilidade de ações consorciadas com outros 

municípios 
0,0968 3 0,2903 Possibilidade de ganho de escala e viabilização de grandes projetos 

6 – Possibilidade de firmar um termo de adesão entre a 

Prefeitura e a ABIHPEC 
0,1613 5 0,8065 

Se firmado, haverá investimentos de recursos e de experiência para 

potencializar a coleta seletiva municipal 
 

Quadro 4. Ameaças do sistema de resíduos sólidos domiciliares do município de Bauru 

Ameaças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0-1) (1–5) (0-5) 

1 - Falta de linha de corte para pequeno e grande 

gerador em Políticas estadual e federal 
0,0645 1,00 0,0645 Dificuldade em aprovar lei municipal nesse quesito 

2 – Demora dos acordos setoriais em âmbito federal 0,0968 2,00 0,1935 
A falta de definição, deixa o setor empresarial com receio de investir na 

cadeia de reciclagem 

3 – Eleições em que ocorrem troca de comando com 

possibilidade de alterações no planejamento do 

município 

0,1613 2,00 0,3226 
Pode acarretar atrasos ou alteração nas ações planejadas no âmbito de 

resíduos sólidos 
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Resíduos de Limpeza Urbana  

Quadro 5. Forças do sistema de limpeza urbana do município de Bauru 

Forças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0-1) (1 – 5) (0-5) 

1 – Código Sanitário Ambiental 0,0400 4 0,1600 

Define as competências da prefeitura quanto a limpeza das áreas públicas 

em aberto; capinação e roçada dos leitos das ruas, bem como a remoção do 

produto resultante; tratamento e destinação final dos resíduos; conservação 

da limpeza pública executada na área do Município;  

2 - Política Municipal de Limpeza Urbana e 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
0,0667 4 0,2667 

Define diretrizes e normas que visam a gestão democrática e sustentável dos 

resíduos sólidos no Município de Bauru. Define a limpeza pública e limpeza 

urbana.  Na prática ainda existem falhas de aplicação plena dessa política 

3 - Política Municipal de Educação Ambiental 0,0533 3 0,1600 

Existe decreto regulamentador. Tal fato demonstra o comprometimento para 

a aplicação total da política no município, contudo, ainda necessita de maior 

articulação entre as secretarias para ser efetivamente aplicada 

4 – Plano Diretor 0,0400 4 0,1600 Respaldo jurídico para os programas projetos e ações  

5 – Serviço de poda abrange 100% do município, 

com setorização definida e infraestrutura 

necessária, porém não é suficiente para atender os 

pedidos num espaço de tempo curto, que seria o 

ideal e satisfatório. 

0,0667 3 0,2000 
Meta da PNSB atingida. Existem casos de munícipes que precisam aguardar 

mais de 3 meses para a execução do serviço solicitado 

6 – Limpeza de canteiros, rotatórias, terrenos, 

jardins (capina e roçada) e guia-sarjeta abrange 

100% do município e é setorizado. 

0,0533 4 0,2133 Importante para mensuração dos avanços 

7 – Política específica para limpeza de terrenos 

públicos e privados 
0,0667 5 0,3333 

A política sofreu alterações em 2013. Diminuindo o prazo de adequação e 

demonstrando interesse em melhorar essa questão no município  

8 – Situação adequada do aterro municipal, 

segundo o IQR – Nova Proposta de 2013 da 

CETESB 

0,0581 4 0,2326 
A nota do IQR-Nova Proposta afeta diretamente na qualidade do serviço 

prestado de manejo de resíduos sólidos. 
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9 – Existência de Ecolixeiras 0,0533 3 0,1600 Contribui para a limpeza urbana 

10 – Existe viveiro municipal que realiza a 

compostagem do material de poda triturado 
0,0533 4 0,2133 

Essa experiência pode ser aproveitada para iniciar a compostagem em larga 

escala 

11 – Projeto “Cidade Limpa” que existe desde 

2011 
0,0533 4 0,2133 

Projeto interessante para promover a educação ambiental. Cabe ressaltar que 

não é interesse da SEMMA que as pessoas dependam da data do projeto 

Cidade Limpa para destinar seus resíduos 
 

Quadro 6. Fraquezas do sistema de limpeza urbana do município de Bauru 

Fraquezas 
Peso Estado Final 

Comentários  
(0-1) (1–5) (0-5) 

1 – Meta 3 do PNRS longe de ser atendida – O 

município dispõe praticamente todos os resíduos 

úmidos (massa verde) em aterros 

0,0533 2 0,1067 

São necessárias ações e projetos para a reciclagem, tratamento e disposição 

final de resíduos úmidos, pois há metas para redução de disposição desses 

resíduos em aterros 

2 – Não há quantificação dos resíduos de varrição 0,0267 1 0,0267 
Essa falta de informação dificulta no planejamento adequado de recursos do 

município 

3 – Não há universalização do serviço de varrição 0,0667 2 0,1333 É princípio da PNSB a universalização do serviço 

4 - Ineficiência na prestação do serviço de varrição 

combinado com a falta de comprometimento da 

população para manutenção da limpeza, em 

especial, no centro da cidade que sempre fica sujo 

0,0533 2 0,1067 
Poderia haver troca de horário na prestação desse serviço para superação dessa 

fraqueza 

5 – Contrato questionável do serviço de varrição 

para medições em m2 
0,0400 2 0,0800 

Pela falta de clareza, abre margem para pagar a mais do que o contratado pelo 

serviço prestado 

6 – Falta de manutenção e reposição das Ecolixeiras 0,0267 1 0,0267 

Com a quebra das ecolixeiras e a pouca manutenção, o projeto não atinge seu 

objetivo de reutilização de materiais e de oferecer locais de armazenamento 

temporário de resíduos aos munícipes. 

7 – A parte da prefeitura de capina e roçada sofre 

com falta de veículos para transportar todas as 

equipes 

0,0133 1 0,0133 Acaba atrapalhando a eficiência da equipe 
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8 – Contrato questionável por falta de clareza dos 

serviços de capina e roçada contemplados, 

sobretudo, sobre o serviço de rastelamento 

0,0267 2 0,0533 
Pela falta de clareza, abre margem para pagar a mais do que o contratado pelo 

serviço prestado 

9 – Ineficiência nas etapas de tratamento e 

disposição final dos resíduos oriundos de poda 
0,0133 1 0,0133 Os resíduos permanecem sem solução 

10 – Vida útil do aterro sanitário com menos de 1 

ano 
0,0267 2 0,0533 

Apenas 1 ano para construir outro aterro ou criar outra solução é considerado 

muito curto. Como praticamente todos os resíduos de limpeza urbana 

atualmente vão para o aterro, é um ponto de preocupação. 

11 – Falta de sistematização dos custos com as 

equipes da prefeitura 
0,0400 2 0,0800 

Atrelado com outros problemas, precisa de ações sistemáticas para resolver o 

problema 
 

Quadro 7. Oportunidades do sistema de limpeza urbana do município de Bauru 

Oportunidades 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 – Captação de recursos federais pra solucionar 

problemas municipais 
0,2000 3 0,6000 

Meio concreto para investir na gestão dos resíduos sólidos em âmbito 

municipal 

2 – Futuro Plano Estadual de Resíduos Sólidos 0,2000 3 0,6000 
Possibilidade de aumentar as opções de recursos disponíveis e também 

ações do estado mais forte  

3 – Possibilidade de ações consorciadas com 

outros municípios 
0,1500 3 0,4500 Possibilidade de ganho de escala e viabilização de grandes projetos 

 

Quadro 8. Ameaças do sistema de limpeza urbana do município de Bauru 

Ameaças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0-1) (1–5) (0-5) 

1 – Variação do Programa Município Verde Azul do 

Estado de São Paulo 
0,2000 1,00 0,2000 Mudança no cenário político estadual dificulta o acesso a recursos estaduais 

2 – Melhor organização de outros municípios que 

disputem a mesma verba federal para gestão de 

resíduos 

0,2500 1,00 0,2500 
Caso outros municípios finalizem primeiro seus planos e metas, eles vão ter 

mais facilidade a acessar os mesmos recursos federais 
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Resíduos oriundos dos serviços de saneamento básico 

Quadro 9. Forças do sistema de resíduos oriundos dos serviços de saneamento básico do município de Bauru 

Forças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 – Código Sanitário do Município de Bauru 0,0500 4 0,2700 
Define as competências da prefeitura quanto a limpeza e desobstrução do 

sistema de drenagem, de águas pluviais 

2 - Política Municipal de Limpeza Urbana e 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
0,0476 3 0,1429 

Apesar de definir responsabilidades e diversos mecanismos para o 

gerenciamento de resíduos sólidos, não especifica nenhum resíduo oriundo 

de serviços de saneamento básico. 

3 – Plano Diretor 0,0476 5 0,2381 

Define como prioridade ambiental no município de Bauru a coleta e 

tratamento adequado de 100% (cem por centro) dos efluentes líquidos 

despejados atualmente nas bacias hidrográficas do Rio Batalha e Rio Bauru, 

dentre outros. Considera também o esgotamento sanitário o conjunto de 

serviços constituídos pelas atividades,  

infra estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais 

até o seu lançamento final 

no meio ambiente. 

4 – ETA trata 100% da água distribuída na cidade 0,0794 5 0,3968 
Todas os resíduos gerados na ETA já são contabilizados na quantidade de 

resíduos 

5 – Coleta dos resíduos de serviços de saneamento 

básico 
0,0635 3 0,1905 Importante etapa para minimização do impacto ambiental 

6 – Encaminhamento de todo o resíduo para as 

“áreas de melhoria” ou aterro 
0,0635 4 0,2540 

Assim, há a destinação adequada desses resíduos. É preciso analisar 

periodicamente o resíduo gerado em ETE e ETA. Como normalmente é 

caracterizado como classe II pela ABNT 10.004, é possível ser destinado 

para aterro sanitário de classe II 

7 – Situação adequada do aterro municipal, segundo 

o IQR – Nova Proposta de 2013 da CETESB 
0,0575 4 0,2299 

A nota do IQR-Nova Proposta afeta diretamente na qualidade do serviço 

prestado de manejo de resíduos sólidos. 

8 – Implantação de ETE que tratará 100% do esgoto 

do município de Bauru 
0,0794 5 0,3968 Planejamento para começar a operar em 2014 
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9 - Nova ETE terá tratamento do lodo antes da 

disposição no aterro 
0,0794 5 0,3968 Haverá uma otimização na geração de lodo por esgoto tratado 

10 – Participação desde 2011 no Projeto do Dia 

Mundial de limpeza de rios e praias 
0,0635 3 0,1905 Importante projeto para promover a educação ambiental 

 

Quadro 10. Fraquezas do sistema de resíduos oriundos dos serviços de saneamento básico do município de Bauru 

Fraquezas 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0-1) (1–5) (0-5) 

1 – Vida útil do aterro sanitário com menos de 1 

ano, considerando a situação atual de disposição de 

resíduos e sem prever a diminuição dos resíduos que 

vão hoje para o aterro 

0,0317 2,00 0,0635 

Apenas 1 ano para construir outro aterro ou criar outra solução é considerado 

muito curto. Como praticamente todos os resíduos oriundos dos serviços de 

saneamento básico vão e/ou irão para o aterro, é um ponto de preocupação. 

2 – Falta de sistematização dos custos com as 

equipes da prefeitura 
0,0317 1,00 0,0317 

Inviabiliza a escolha das melhores alternativas tecnológicas para o 

gerenciamento dos resíduos, além de investimentos públicos para o setor. 

3 – Não há cobrança específica para a gestão dos 

resíduos 
0,0159 1,00 0,0159 

A falta de recursos dificulta o investimento em novas tecnologias e 

melhorias na gestão dos resíduos 

4 – Lançamento do lodo dos decantadores, 

floculadores e lavagem de filtros da ETA no leito 

do rio 

0,0794 3,00 0,2381 Erro gravíssimo que precisa ser mitigado 

5 – Tratamento de apenas 10% do esgoto municipal 

gerado. 
0,0794 2,00 0,1587 Vai contra todas as legislações ambientais vigentes 

6 – Em 2013, apenas 42% de bocas de lobos e 

bueiros foram limpos 
0,0159 2,00 0,0317 Vai contra a diretriz de universalização dos serviços 

7 - Tubulações antigas ocasionam vazamento de 

efluentes e resíduos no município 
0,0476 2,00 0,0952 Gera esgoto a céu aberto em alguns bairros do município 

8 – Não há estimativas de geração desse tipo de 

resíduos 
0,0159 1,00 0,0159 Precisa ser quantificado para melhorar os índices do PMSB 

9 – Não há destinação adequada para os resíduos 

provenientes da manutenção de redes de esgoto 
0,0317 2,00 0,0635 

Falta destinação adequada para resíduos de manutenção de esgoto, o que 

gera impacto ambiental como contaminação do solo, por exemplo. 
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Quadro 11. Oportunidades do sistema de resíduos oriundos dos serviços de saneamento básico do município de Bauru 

Oportunidades 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 – Captação de recursos federais pra solucionar 

problemas municipais 
0,1429 4 0,5714 

Meio concreto para investir na gestão dos resíduos sólidos em âmbito 

municipal 

2 – Futuro Plano Estadual de Resíduos Sólidos 0,1429 4 0,5714 
Possibilidade de aumentar as opções de recursos disponíveis e também 

ações do estado mais forte  

3 – Possibilidade de ações consorciadas com 

outros municípios 
0,1071 4 0,4286 Possibilidade de ganho de escala e viabilização de grandes projetos 

4 – Implantação de melhorias para reduzir a geração 

de lodo da ETE e da ETA 
0,1786 3 0,5357 Com a minimização, há menos custos para tratamento, coleta e disposição 

 

Quadro 12. Ameaças do sistema de resíduos oriundos dos serviços de saneamento básico do município de Bauru 

Ameaças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 – Variação do Programa Município Verde Azul 

do Estado de São Paulo 
0,1429 2 0,2857 Mudança no cenário político estadual dificulta o acesso a recursos estaduais 

2 – Melhor organização de outros municípios que 

disputem a mesma verba federal para gestão de 

resíduos 

0,1786 2 0,3571 
Caso outros municípios finalizem primeiro seus planos e metas, eles vão ter 

mais facilidade a acessar os mesmos recursos federais 

3 – Faltam metas claras para resíduos de serviços 

de saneamento básico na PNRS e PNSB 
0,1071 1 0,1071 Dificuldade em forçar melhorias nesse quesito 

 

 

Resíduos de Serviços de Saúde 
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Quadro 13. Forças do sistema de resíduos de serviço de saúde do município de Bauru 

Forças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 - Código Sanitário do Município de Bauru 0,0625 4 0,2500 
Define as competências da prefeitura quanto a resíduos considerados 

infectantes, provenientes de serviços de saúde e congêneres 

2 - Política Municipal de Limpeza Urbana e 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
0,0625 4 0,2500 

Define diretrizes e normas que visam a gestão democrática e sustentável dos 

resíduos sólidos no Município de Bauru. Define nomenclaturas como 

resíduos de serviço de saúde. O artigo 29 trata especialmente dos RSS Na 

prática, ainda existem falhas da aplicação dessa política. 

3 - Política Municipal de Educação Ambiental 0,0625 3 0,1875 

Existe decreto regulamentador. Tal fato demonstra o comprometimento para 

a aplicação total da política no município, contudo, ainda necessita de maior 

articulação entre as secretarias para ser efetivamente aplicada, como por 

exemplo programas e projetos específicos para a segregação de RSS das 

unidades de saúde pública 

4 – Plano Diretor 0,0625 3 0,1875 

Define dentre da seção de resíduos sólidos do Plano diretor, a diretiva de 

implantar o programa de coleta e destinação final dos resíduos de saúde 

hospitalares e outros 

5 – Política para coleta, tratamento e destinação 

final de resíduo de serviço de saúde e animais 

mortos 

0,1042 5 0,5208 
Existe decreto regulamentador da política. Tal fato reforça a aplicabilidade 

da política no município 

6 – Meta 1 e 2 do PNRS - Tratamento e disposição 

final adequada dos RSS 
0,1042 5 0,5208 Em consonância com as metas da PNRS e resoluções ANVISA e CONAMA 

7 – Sistema em que o município não arca com os 

custos de gerenciamento de RSS gerados pelos 

estabelecimentos particulares 

0,1042 5 0,5208 
Ponto forte por não onerar o sistema público de gerenciamento desse tipo de 

resíduos 
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Quadro 14. Fraquezas do sistema de resíduos de serviço de saúde do município de Bauru 

Fraquezas 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0-1) (1–5) (0-5) 

1 – O Contrato não detalha as cobranças 

relacionadas ao custo operacional do aterro, em 

especial aponta-se o RSS 

0,0833 1,00 0,0833 Possibilidade de arcar com custos além do necessário 

2 – Meta 3 do PNRS - Não há dados reais da geração 

de RSS oriundos de estabelecimentos particulares, 

precisa melhorar a fiscalização 

0,1042 1,00 0,1042 Em discordância com a meta do PNRS 

3 – Falta educação ambiental à população, pois foi 

identificado cerca de 2% RSS misturado ao RSD 
0,0625 1,00 0,0625 Gravíssimo. Os RSS são altamente periculosos 

4 – Falta orientação às unidades de saúde pública 

quanto à segregação e destinação adequada de todos 

os resíduos gerados nas dependências das unidades 

0,0833 2,00 0,1667 

As unidades de saúde não segregam de maneira adequada os RSS, 

armazenando muito resíduos equiparáveis a resíduo domiciliar como RSS, e 

assim, elevando muito o custo de gerenciamento pago pelo poder público 

5 - A população tem dificuldades em como proceder 

com a destinação final de animais mortos 
0,0417 1,00 0,0417 

Tal problema ocorre por não estar previsto na legislação existente e falta de 

definição quanto a destinação.  

6 – Não há destinação adequada e nem previsão em 

legislação no município para animais de pequeno e 

grande porte mortos 

0,0625 1,00 0,0625 
Os animais de grande porte são retirados pela secretaria de obras e também 

não recebem destinação adequada. 

 

Quadro 15. Oportunidades do sistema de resíduos de serviço de saúde do município de Bauru 

Oportunidades 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 – Metas claras para RSS na PNRS 0,1739 5 0,8696 Auxilio e orientação às metas municipais 

2 – Possibilidade de estruturação de um setor de 

convênio municipal para captação regular de 

recursos federais para o saneamento 

0,1304 5 0,6522 
Meio concreto para investir na gestão dos resíduos sólidos em âmbito 

municipal 

3 – Futuro Plano Estadual de Resíduos Sólidos 0,1739 3 0,5217 
Possibilidade de aumentar as opções de recursos disponíveis e também 

ações do estado mais forte  
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4 – Possibilidade de ações consorciadas com 

outros municípios 
0,1304 4 0,5217 Possibilidade de ganho de escala e viabilização de grandes projetos 

 

Quadro 16. Ameaças do sistema de resíduos de serviço de saúde do município de Bauru 

Ameaças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 – Variação do Programa Município Verde Azul do 

Estado de São Paulo 
0,1739 1 0,1739 Mudança no cenário político estadual dificulta o acesso a recursos estaduais 

2 – Eleições em que ocorrem troca de comando com 

possibilidade de alterações no planejamento do 

município 

0,2174 1 0,2174 
Pode acarretar atrasos ou alteração nas ações planejadas no âmbito de 

resíduos sólidos 
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Resíduos da Construção Civil 

Quadro 17. Forças do sistema de resíduos da construção civil 

Forças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 - Política Municipal de Limpeza Urbana e 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
0,0349 5 0,1744 

Define diretrizes e normas que visam a gestão democrática e sustentável dos 

resíduos sólidos no Município de Bauru. Define nomenclaturas como ATT, 

aterro de inertes, RCC. O artigo 30 trata especialmente dos RCC. Na prática, 

ainda existem falhas da aplicação dessa política. 

2 - Política Municipal de Educação Ambiental 0,0349 4 0,1395 

Existe decreto regulamentador. Tal fato demonstra o comprometimento para 

a aplicação total da política no município, contudo, ainda necessita de maior 

articulação entre as secretarias para ser efetivamente aplicada 

3 – Plano Diretor 0,0349 5 0,1744 Respaldo jurídico para os programas projetos e ações 

4 - Política municipal de gestão dos resíduos da 

construção civil 
0,0581 5 0,2907 

Existe decreto regulamentador. Tal fato demonstra o comprometimento para 

a aplicação total da política no município. 

5 - Meta 3 do PNRS - Existência de ECOPONTOS 0,0581 4 0,2326 
Complemento o sistema de gerenciamento de RCC para os pequenos 

geradores 

6 – Meta 3 do PNRS -  Área de ATT legalizada para 

destinação de RCC  
0,0581 4 0,2326 

Opção paliativa e válida para suprir a demanda de geração desses resíduos, 

mas que não pode ser uma opção de longo prazo 

7 – Usina de Reciclagem de RCC já instalada e em 

operação no município  
0,0581 4 0,2326 Parte fundamental para a gestão dos RCC no município 

8 - Consolidação do Controle de Transporte de 

Resíduos - CTR 
0,0581 4 0,2326 

Instrumento muito importante para a melhor da qualidade de controle e 

fiscalização dos geradores, transportadores e locais de disposição final de 

RCC 

9 – Existência da Associação dos transportadores de 

entulhos e agregados - ASTEN 
0,0349 4 0,1395 Ótimo aspecto para qualificar a questão do RCC no município 

10 – Existência de linha de corte entre pequeno e 

grande gerador de RCC 
0,0581 5 0,2907 Auxilia muito a não onerar o sistema público de gestão de RCC 

11 – Utilização gradativa de resíduos Classe A para 

estradas rurais e futuramente também como sub 

base para os pré-moldados da prefeitura 

0,0349 3 0,1047 Importante para viabilizar o uso desse material reciclado 
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12 – Fiscalização periódica realizada pela SEMMA 

do local de ATT 
0,0349 3 0,1047 Importante para garantir o adequado gerenciamento da ATT 

 

Quadro 18. Fraquezas do sistema de resíduos da construção civil 

Fraquezas 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0-1) (1–5) (0-5) 

1 – Meta 1 do PNRS - Pontos de descartes 

irregulares de RCC no município 
0,0581 2,00 0,1163 

Passivo ambiental do sistema de gestão de RCC. Meta do PNRS é eliminar 

100% desses pontos irregulares 

2 - Meta 2 do PNRS - Falta um aterro de inertes para 

os rejeitos finais 
0,0581 2,00 0,1163 

Meta do PNRS para implantação de aterros Classe A. Além disso, a falta do 

aterro força a utilizarem a área de ATT demasiadamente  

3 – Meta 4 do PNRS - Índice de reciclagem no 

município longe da meta da PNRS 
0,0581 2,00 0,1163 Com a instalação das usinas de RCC, esse quadro poderá ser revertido 

4 – Meta 5 do PNRS - Falta fiscalização quanto à 

entrega dos PGRCC por parte das empresas 

conforme preconizado no decreto municipal. 

0,0581 2,00 0,1163 
Não estão sendo entregues PGRCC pelas empresas para a SEMMA 

conforme decreto. 

5 - Meta 6 do PNRS -  Falta sistematização dos 

dados de geração dos RCC 
0,0581 2,00 0,1163 

Dificuldade de se preparar para o crescimento na geração de RCC no 

município 

6 – Meta 6 do PNRS - Falta de controle de entrada 

da ATT e outras áreas de destinação 
0,0581 2,00 0,1163 

A falta de dados quantitativos dificulta o planejamento frente ao crescimento 

na geração de RCC no município 

7 - Deficiência na educação ambiental da população 

quanto à utilização das caçambas para disposição 

segregada e dos caçambeiros para a disposição 

adequada desses resíduos 

0,0349 1,00 0,0349 

As caçambas podem ser utilizadas para dispor qualquer tipo de resíduo, 

desde que separadamente. E precisam receber a destinação adequada de 

acordo com o tipo de resíduo disposto. A falta de conscientização reduz 

muito a eficiência da reciclagem de RCC 

8 – Falta de destinação mais nobre para parte do 

RCC coletado 
0,0349 2,00 0,0698 Com a instalação das usinas de RCC, esse quadro poderá ser revertido 

9 – Fiscalização deficiente para Gestão dos RCC 0,0233 1,00 0,0233 
Falta visitas às associações para fiscalização, além do cadastro de serviços 

de transporte de RCC em pequenas quantidades 
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Quadro 19. Oportunidades do sistema de resíduos da construção civil 

Oportunidades 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 - Metas claras para RCC na PNRS 0,1429 5 0,7143 Auxilio e orientação às metas municipais 

2 - Possibilidade de estruturação de um setor de 

convênio municipal para captação regular de 

recursos federais para o saneamento 

0,1071 5 0,5357 
Meio concreto para investir na gestão dos resíduos sólidos em âmbito 

municipal 

3 – Futuro Plano Estadual de Resíduos Sólidos 0,1429 4 0,5714 
Possibilidade de aumentar as opções de recursos disponíveis e também 

ações do estado mais forte  

4 – Possibilidade de ações consorciadas com 

outros municípios 
0,1071 4 0,4286 Possibilidade de ganho de escala e viabilização de grandes projetos 

 

Quadro 20. Ameaças do sistema de resíduos da construção civil 

Ameaças 
Peso Estado Final 

Comentários 
(0–1) (1–5) (0–5) 

1 – Variação do Programa Município Verde Azul do 

Estado de São Paulo 
0,1429 1 0,1429 Mudança no cenário político estadual dificulta o acesso a recursos estaduais 

2 – Eleições em que ocorrem troca de comando com 

possibilidade de alterações no planejamento do 

município 

0,1786 1 0,1786 
Caso outros municípios finalizem primeiro seus planos e metas, eles vão ter 

mais facilidade a acessar os mesmos recursos federais 

3 – Oscilação do setor da construção civil 0,1786 1 0,1786 
A oscilação pode abalar as empresas que realizam algum serviço 

relacionado, forçando-as a fechar ou mudarem de cidade 

 


