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1. APRESENTAÇÃO 
O Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) – Variável 

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos de Bauru-SP representa o denominado 
“Produto 6” do contrato administrativo 7012/2013 firmado entre a Prefeitura Municipal de 
Bauru e a empresa Reúsa Conservação Ambiental Ltda. Epp. 

O PMSB obedeceu aos princípios preconizados nas leis federais 11.445/2007 e 
12.310/2010, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos respectivamente.  

Cabe ressaltar alguns dos princípios fundamentais destas leis contemplados no plano, 
tais como: a universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento, a possibilidade de 
integralidade entre as atividades e componentes de cada um destes serviços, consideração às 
peculiaridades do município e da região, controle social, o poluidor-pagador e o protetor-
recebedor, o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania, dentre outros. 
Também cabe salientar que o PMSB atendeu o Art. 19 da Lei 11.445/2007 que diz respeito ao 
escopo mínimo de um Plano Municipal de Saneamento Básico. 

De acordo com este escopo, o PMSB de Bauru foi composto segundo a seguinte 
estrutura: 

• Plano de Mobilização Social – item entregue paralelo a este documento 

• Diagnóstico 

• Prognóstico 

• Programas, Projetos e Ações 

• Monitoramento e Avaliação Sistemática das Ações Programadas 
Esta estrutura, após acatadas as considerações realizadas em audiência pública, totalizou 

223 páginas e XVI anexos, sendo eles: Anexo I – Plantas; Anexo II - Organograma detalhado 
final; Anexo III - Relação de Pontos fixos; Anexo IV - Custo com mão de obra pública; Anexo 
V - Custo médio com combustível e manutenção dos veículos utilizados pela Prefeitura na 
Limpeza Urbana; Anexo VI - Análises dos sistemas de resíduos sólidos do município de Bauru; 
Anexo VII - Parecer Técnico do Ministério Público Federal sobre a Incineração de Resíduos 
Sólidos Urbanos; Anexo VIII - Detalhamento do Plano Plurianual de Bauru para os anos de 
2014-2017; Anexo IX - Quadro resumo dos objetivos, metas, projetos e ações; Anexo X - 
Estrutura Organizacional referente à gestão do PMSB; Anexo XI - Atas dos eventos realizados 
em Bauru relacionados ao PMSB setorial manejo dos resíduos sólidos e limpeza pública; Anexo 
XII - Deliberação CONSEMA Normativa 01/2011; Anexo XIII - Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART); Anexo XIV - “Case” sobre a Incubadora de Cooperativas 
Populares da UNESP de Assis; Anexo XV - Minuta do acordo setorial de embalagens em geral 
– cláusula das responsabilidades; Anexo XVI - Ata da Audiência Pública realizada em 
30/10/2014 para apresentação do PMSB de Bauru - SP. 

Este documento vem sintetizar o PMSB de Bauru, que foi apresentado em audiência 
pública neste município na data de 30/10/2014 conforme ata do anexo XVI, e que contempla 
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os principais itens abordados no plano, devidamente distribuídos em sua estrutura. Dentre os 
itens deste documento estão o organograma de gestão da Prefeitura de Bauru, quantitativo dos 
resíduos gerados, as carências e deficiências identificadas na gestão dos resíduos, os valores 
econômicos levantados, as projeções de população e de resíduos gerados no município de 
Bauru, os objetivos e metas traçados para o Plano, e por fim os quadros de projetos com seus 
respectivos valores. Para constar, todos os anexos relacionados ao plano foram incluídos 
também como anexo a este documento. 
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2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 
LIMPEZA URBANA 
 

Esta etapa tem como objetivo macro a definição das concepções atendidas atualmente, 
seja por meio de métodos, insumos e/ou tecnologias, para o manejo dos resíduos sólidos. Desta 
forma, o PMSB possibilitará o direcionamento para soluções viáveis visando a gestão 
sustentável, em todas as etapas do gerenciamento de resíduos sólidos do município de 
Bauru/SP, mediante gestão adequada, a fim de embasar a contratação de projetos 
básicos/executivos das proposições firmadas no documento final.  

2.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
A figura a seguir demonstra um organograma resumido sobre a gestão pública dos 

resíduos sólidos urbanos no município de Bauru. O organograma detalhado é apresentado no 
ANEXO II.  

Figura 1. Organograma da gestão público dos RSU 

 

Fonte: SEMMA (2014) 

2.1.1 Resíduos sólidos urbanos 

Os quadros a seguir demonstram o volume médio coletado de RSU no município. 
 

Quadro 1. RSU coletado no município 

RSU Coletado (2013) 
Tipo de Resíduo Ton/ano Ton/mês 

Resíduos Domiciliares * 104.967,14 8.747,26 
Resíduos Recicláveis (Coleta seletiva)  1.782,67 182,47 ** 
Recicláveis (Ecopontos) 521,79 43,20 ** 
Recicláveis (Pontos Fixos)  149,17 12,04 ** 
Rejeito das Cooperativas e disposição em Aterro - -66,11 
Massa verde destinada para trituração (compostagem) - 40,00 *** 
Massa verde (capina, roçada e galhos) enviada para o Aterro 4.828,75 402,40 

TOTAL 112.249,52 9.361,26 
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 (*) Foram considerados os resíduos domiciliares coletados pela coleta regular e os resíduos domiciliares que não são 
aceitos nos Ecopontos, como volumosos e massa verde levados diretamente ao Aterro pelos munícipes e grandes geradores. 

(**) Foram considerados os valores médios dos últimos 3 meses de 2013. 
(***) Estimativa baseado em número de caminhões. Não há pesagem. 

Fonte: EMDURB e SEMMA (2014) 

 
Adotando a população atual de Bauru como 362.062 habitantes (IBGE, 2013) tem-se 

que o volume coletado de RSU é de 0,850 Kg/hab.dia. O último Panorama divulgado pela 
ABRELPE traz que esse índice médio para os municípios da região sudeste é de 0,838 
Kg/hab.dia, ou seja, Bauru apresenta valor muito próximo da média.  

Não foi considerado nesse cálculo o volume de recicláveis coletados pelos coletores 
informais (autônomos), pois não há fontes reais desses dados. 

2.1.2 Resíduos domiciliares 

� Resíduos gerados em residências urbanas;  
� Resíduos provenientes de estabelecimentos comerciais, públicos, de prestação de 

serviços, institucionais, desde que os mesmos não sejam classificados como grandes 
geradores;  

� Resíduos de hospitais, presídios, universidades, indústrias que tenham as mesmas 
características do resíduo domiciliar;  

 
No Quadro 2 são apresentados os dados referentes ao volume de RSD coletado no ano 

de 2013. 
 

Quadro 2. Volume de RSD coletado pela EMDURB em 2013 

RSD coletado (2013) 
Mês Ton 

Janeiro 8.129,11 
Fevereiro 6.947,65 

Março 7.002,99 
Abril 7.594,62 
Maio 7.155,85 
Junho 7.181,69 
Julho 7.632,53 

Agosto 7.424,58 
Setembro 7.157,74 
Outubro 7.604,22 

Novembro 7.360,04 
Dezembro 8.080,69 

 ANO 89.271,71 
MÉDIA 7.439,31 

Fonte: EMDURB (2014) 
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� Resíduos Secos 
 
A quantidade de recicláveis coletados pela EMDURB e pela SEMMA é apresentada no 

Quadro 3. 
Quadro 3. Volume de Recicláveis coletados pela EMDURB e pela SEMMA em 2013 

Recicláveis coletados (ton) - 2013 

MESES 
Coleta 

Seletiva 
(EMDURB) 

Coleta 
Seletiva 

(SEMMA) 

Ecopontos 
(SEMMA) 

Pontos Fixos 
(SEMMA) 

TOTAL 

Janeiro - 105,28 42,00 12,22 159,50 
Fevereiro - 106,41 26,84 9,16 142,41 

Março - 142,57 39,86 16,27 198,70 
Abril - 164,09 47,05 16,71 227,85 

Maio - 72,3 47,22 15,72 135,24 

Junho 143,03 - 44,12 7,33 194,48 
Julho 164,14 - 45,79 8,39 218,32 

Agosto 172,14 - 52,51 15,21 239,86 
Setembro 165,30 - 46,80 12,04 224,14 
Outubro 169,77 - 48,84 12,07 230,68 

Novembro 187,32 - 37,06 13,49 237,87 

Dezembro 190,32 - 43,70 10,56 244,58 

TOTAL 1.192,02 590,65 521,79 149,17 2.453,63 
MÉDIA MENSAL 204,47 

(*) Até maio a coleta seletiva era realizada pela SEMMA. A partir desse mês o serviço passou a ser executado pela 
EMDURB. 

Fonte: EMDURB e SEMMA (2014) 

 
Análise do desempenho do Programa da Coleta Seletiva 

 

Para o cálculo da estimativa de eficiência atual da coleta de recicláveis em Bauru, foram 
utilizados dados do plano e demais valores apresentados a seguir.  

Quadro 4. Cálculo da eficiência do Programa de Coleta Seletiva 

Calcúlo da Eficiência da Coleta Seletiva 
Total do RSU coletado mensalmente (ton) 9.361,26 

Porcentagem de recicláveis no RSU (estudo gravimétrico) 29,50% 

Estimativa do Total de recicláveis gerados mensalmente (ton) 2.761,57 

Total de recicláveis coletados mensalmente (descontado o rejeito) (ton) 171,60 

Eficiência do Programa da Coleta Seletiva 6,21% 

 
Os quadros a seguir mostram a quantidade de resíduos destinados ao Aterro no ano de 

2013, além das notas atribuídas pelo órgão ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) ao 
aterro sanitário do município de Bauru. 
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Quadro 5. Resíduos destinados ao Aterro Sanitário municipal 

Resíduos destinados ao Aterro Sanitário (ton) 

2013 
RSD 

RSU RSU/RSO 
RSU/RSO/ 
compatíveis 

Programa 
"Cidade 
Limpa" 

TOTAL 
MÊS 

Massa 
Verde 

Munícipes 
Gerais 

Particular 

Janeiro 8.129,11 519,58 680,48 622,02 0,00 9.951,19 

Fevereiro 6.947,65 351,85 381,24 539,58 0,00 8.220,32 

Março 7.002,99 458,61 574,95 535,20 0,00 8.571,75 

Abril 7.594,62 540,96 1.285,88 544,63 0,00 9.966,09 

Maio 7.155,85 424,97 462,62 516,00 0,00 8.559,44 

Junho 7.181,69 489,29 163,19 481,96 1.139,23 9.455,36 

Julho 7.632,53 460,68 1.244,72 535,07 820,06 10.693,06 

Agosto 7.424,58 342,94 363,26 530,45 0,00 8.661,23 

Setembro 7.157,74 262,04 373,05 511,32 0,00 8.304,15 

Outubro 7.604,22 395,19 537,14 594,54 0,00 9.131,09 

Novembro 7.360,04 200,94 343,15 562,27 0,00 8.466,40 

Dezembro 8.080,69 381,70 443,12 910,30 0,00 9.815,81 

 ANO 89.271,71 4.828,75 6.852,80 6.883,34 1.959,29 109.795,89 
Fonte: EMDURB (2014) 

 
Quadro 6. Avaliação das condições de disposição dos resíduos domiciliares 

IQR - Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos 
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

8,7 8,7 9,8 9,5 7,7 9,5 5,6 7,5 7,0 5,9 3,0 7,3 
Fonte: CETESB (2014) 

 

2.1.2.1 Discussões, carências e deficiências 

 
� Não há uma linha de corte para definição de pequeno e grande gerador. Essa delimitação 

evita que o poder público tenha que arcar com custo de coleta e destinação dos grandes 
geradores, que por lei são os responsáveis pela destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos;  
 

� Os resíduos domiciliares são depositados pelos munícipes em sacos em frente as 
residências, ou nas lixeiras. Foi verificado que durante os serviços de coleta, sacos de lixo 
são depositados temporariamente em pontos próximo às esquinas, aguardando o caminhão 
coletor, mesmo não sendo uma prática adotada pela empresa. Segundo a EMDURB, os 
coletores que são pegos fazendo isso, são advertidos imediatamente pela chefia direta; 
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� Observou-se também que uma parte da população não tem compromisso com o horário de 
colocar o lixo em frente à sua residência nem com a forma de armazenamento, provocando 
muitas vezes o rompimento do saco no momento da coleta; 

 
� O Programa de Coleta Seletiva não abrange 100 % do território urbano o que afeta 

diretamente o quantitativo de material coletado; 
 
� Falta conscientização da população para realizar a separação dos resíduos na fonte. Talvez 

falte um estímulo à população para aderir ao Programa de coleta seletiva. Deve ser 
intensificado um programa de comunicação para a população, incentivando a adesão dos 
munícipes ao Programa e orientando a maneira correta de separar os resíduos. Esse trabalho 
também melhora a qualidade do material coletado, fazendo com que o índice de rejeitos 
diminua no processo de triagem. A falta de capacidade das cooperativas em absorver a atual 
demanda é um dos principais motivos que justificava o não investimento em ampliação do 
Programa; 

 
� A implantação de Ecopontos no município foi uma iniciativa importantíssima. No entanto, 

algumas melhorias devem ser realizadas, como a disponibilização de energia elétrica e 
vigilância. Isso deve fazer com que diminua os casos de vandalismo. Uma campanha de 
informação deve ser realizada a fim de instruir a população a separar corretamente os 
resíduos. Os novos Ecopontos previstos devem ser implantados o mais rápido possível; 

 
� As entidades que atualmente fazem a triagem dos resíduos coletados pelo Programa da 

Coleta Seletiva estão trabalhando praticamente em sua capacidade máxima, que faz com 
que parte do volume coletado pelo Programa tenha que ser doada para depósitos autônomos 
ou até mesmo, em último caso, dispostos no Aterro Sanitário juntamente com o resíduo 
comum. Há a necessidade de se investir tanto em infraestrutura quanto em capacitação dos 
agentes envolvidos no processo. Deve ser incentivada a parceria entre as cooperativas e 
trocas de experiências entre as mesmas. É visível que algumas entidades apresentam uma 
gestão muito mais eficiente que outras. Equipamentos novos como uma esteira e uma 
empilhadeira não podem ficar paradas por falta de funcionário capacitado para operá-los; 

 
� A porcentagem de rejeito está muito alta. Parte se deve à falta de informação à população 

para executar uma segregação adequada e parte se deve a falhas no processo de triagem, 
que muitas vezes separam apenas os materiais com maior valor de mercado. Deve ser 
cobrado das cooperativas uma melhor qualidade no processo de triagem, sob pena de 
redução do envio de materiais coletados no Programa;   

 
� Com relação ao índice de coleta de recicláveis, o valor atual está bem abaixo da meta 

estabelecida no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. No entanto, utiliza-se apenas os 
valores dos recicláveis recolhidos pelo Programa de Coleta Seletiva, pois não há como 
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dimensionar a quantidade recolhida pelos catadores informais. Esse é outro grande 
problema, pois a falta desse dado oficial impossibilita o município a de fato comprovar o 
cumprimento ou não da meta;  

 
� Os catadores informais trabalham em condições insalubres e armazenam os resíduos em 

locais não apropriados, propiciando a proliferação de vetores. Devem ser discutidas formas 
de inseri-los no Programa de Coleta Seletiva de maneira formal e mais digna;  
 

� A diminuição do índice do IQR nas últimas avaliações deve-se à nova proposta de 
Avaliação do IQR feita pela CETESB. Em 2013 o aterro sanitário de Bauru voltou a ser 
enquadrado como Adequado; 

 
� A vida útil do Aterro Sanitário está curta e não há ainda uma definição de qual será a solução 

a ser adotada para disposição dos RSU. Esse assunto deve ser colocado em discussão o mais 
breve possível para a definição das próximas ações a serem tomadas. 

 

2.1.3 Resíduos da Limpeza Urbana 

São considerados resíduos de limpeza urbana:  
� Resíduos oriundos dos serviços de varrição, de limpeza de praças e feiras livres, 

limpeza de canteiros, terrenos, jardins (capina e roçada) e podas de árvores.  
 

2.1.3.1 Varrição de vias públicas 

 
Define-se como Varrição de logradouros públicos, a operação manual de 

recolhimento e remoção de todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos.   
A responsável pela realização do serviço de varrição é a EMDURB, que disponibiliza a 

seguinte estrutura para o serviço; 

• 33 funcionários; 

• 33 carrinhos de lixo; 

• Vassouras, vassourões, sacos de lixo, pás, enxadas, etc. 
A varrição é realizada na área central, com frequência diária de segunda-feira a sábado.  
A medição mensal média para o serviço de varrição em logradouros é de 2.921 Km, 

conforme quadro apresentado a seguir.  
Quadro 7. Medições mensais dos serviços de varrição 

Medição de Varrição (Km linear) (2013) 

MÊS 
Varrição de 
Logradouros 

Feiras livres TOTAL 

Janeiro 2.824,19 353,44 3.177,63 
Fevereiro 2.774,24 353,44 3.127,68 
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Março 2.305,42 441,80 2.747,22 
Abril 2.304,53 353,44 2.657,97 
Maio 2.382,00 353,44 2.735,44 
Junho 2.338,24 441,80 2.780,04 
Julho 2.420,61 353,44 2.774,05 

Agosto 2.733,00 353,44 3.086,44 
Setembro 2.817,20 441,80 3.259,00 
Outubro 2.584,82 353,44 2.938,26 

Novembro 2.538,43 353,44 2.891,87 
Dezembro 2.438,75 441,80 2.880,55 

TOTAL 30.461,43 4.594,72 35.056,15 
Fonte: SEMMA (2014) 

 

2.1.3.2 Limpeza de canteiros, rotatórias, terrenos, jardins (capina e roçada) e guia-
sarjeta 

Este trabalho resume-se a execução de serviços diversos como conservação de praças, 
canteiros e áreas ajardinadas públicas, limpeza (raspagem) de guia-sarjeta e demais serviços 
correlatos que se fizerem necessários. 
 

Quadro 8. Medição do serviço de capina/roçada realizada pela SEMMA e pela EMDURB 

 
Fonte: SEMMA (2014) 

2.1.3.3 Serviço de Poda 

 
A execução desse serviço também é realizada tanto pela EMDURB quanto pelos 

funcionários da Prefeitura. O serviço abrange 100 % do município e a setorização definida para 
distinguir a área de atuação da Prefeitura e da EMDURB é apresentada na Planta 03/04, a 
mesma utilizada para os serviços de capina e roçada. As podas realizadas nas áreas pertencentes 
as escolas públicas também ficam sob responsabilidade da EMBURB. 

EQUIPE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

Falcão 58.592 52.821 61.477 51.149 60.756 64.362 60.034 56.428 63.641 59.313 51.044 67.286 706.903
Independê

ncia
56.160 59.669 69.406 64.537 68.594 72.651 61.783 63.726 71.840 66.971 68.919 70.944 795.200

Redentor 
/Geisel

52.783 47.470 55.439 51.455 54.775 58.095 54.111 50.791 57.431 53.447 55.041 59.962 650.799

São 
Geraldo

60.219 54.198 63.230 58.714 62.477 66.240 61.725 57.961 62.488 60.972 62.778 66.556 737.559

Bela Vista 54.641 50.151 57.385 53.268 56.699 60.130 56.013 52.582 59.444 55.327 56.974 59.860 672.473

Jardinagem 55.416 50.853 58.198 54.025 57.503 60.980 56.807 53.330 60.284 56.112 57.781 60.235 681.523

TOTAL 
SEMMA

337.811 315.162 365.135 333.148 360.804 382.459 350.473 334.817 375.128 352.142 352.536 384.842 4.244.456

TOTAL 
EMDURB

297.090 180.902 177.428 310.076 189.607 236.932 219.676 235.230 224.448 219.769 112.601 185.815 2.589.572

6.834.029

Área abrangida em 2013 (m²)

TOTAL GERAL
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Quadro 9. Quantidade de atendimentos de poda realizados pela SEMMA e pela EMDURB 

 
Fonte: SEMMA (2014) 

 
Quadro 10. Quantidade de galhos enviados para o Viveiro para trituração (compostagem) 

Volume de galhos triturados (2013) 
MÊS Nº Caminhões recebidos Peso estimado (Kg) 

Janeiro 26 41.053 

Fevereiro 24 37.895 

Março 26 41.053 

Abril 28 44.211 

Maio 26 41.053 

Junho 21 33.158 

Julho 31 48.947 

Agosto 26 41.053 

Setembro 23 36.316 

Outubro 22 34.737 

Novembro 23 36.316 

Dezembro 28 44.211 

TOTAL 304 480.000 
Fonte: SEMMA (2014) 

 

2.1.3.4 Resíduos volumosos 

 

Nos Ecopontos é realizado um controle da quantidade de entrega dos volumosos. Não é 
realizada a pesagem desse material separadamente. O quadro a seguir apresenta os resultados 
de 2012 e 2013. 

 
 

Atendimentos Peso (KG) Atendimentos Peso (KG) Atendimentos Peso (KG) Atendimentos Peso (KG)
Janeiro 215 159.372 140 103.592 3 2.656 358 265.620

Fevereiro 110 81.315 91 67.507 6 4.603 207 153.424
Março 170 125.624 140 103.881 16 12.079 326 241.585
Abril 192 141.835 173 127.652 19 14.184 384 283.670
Maio 155 114.691 11 81.922 11 8.192 177 204.806
Junho 173 128.013 144 106.275 10 7.246 327 241.534
Julho 160 118.637 135 100.027 19 13.957 314 232.621

Agosto 87 64.356 67 49.416 2 1.149 156 114.921
Setembro 19 13.992 9 6.663 2 1.555 30 22.210
Outubro 103 76.556 79 58.249 42 31.621 224 166.426

Novembro 9 6.698 7 5.061 4 3.126 20 14.885
Dezembro 81 59.841 62 46.031 64 47.566 207 153.437
TOTAL 1.474 1.090.929 1.058 856.276 198 147.933 2.730 2.095.139

Quantidade de Atendimentos e pesos estimados do material coletado (galhos) (2013)

MÊS
SEMMA EMDURB EMDURB / EDUCAÇÃO TOTAL
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Quadro 11. Controle de entrada de volumosos nos Ecopontos 

Quantidade de entregas de resíduos volumosos ocorridas nos ecopontos 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez SOMA 
2012 51 124 127 70 59 127 70 85 65 121 74 119 1092 
2013 87 60 77 61 73 66 91 118 118 89 118 128 1086 

Fonte: SEMMA (2014) 

 

2.1.3.5 Discussão, carências e deficiências 

 
� Nem todos os bairros são atendidos pelo serviço de varrição, ou seja, não há a 

universalização dos serviços;  
 

� Apenas uma pequena parte da massa verde coletada é encaminhada para trituração 
e compostagem. A maior parcela é encaminhada para o Aterro Sanitário e 
armazenada separadamente, sem nenhum tipo de reaproveitamento. No entanto o 
triturador está subutilizado, pois teria capacidade de processar todo o material 
recolhido no município. É necessário apenas encontrar uma solução para 
descaracterizar as sementes de Leucena; 
 

� O Projeto “Cidade Limpa” é muito importante e válido. No entanto, há a necessidade 
de oferecer esse serviço para a população durante o ano todo. Uma alternativa é 
através dos Ecopontos. Por isso mais uma vez ressalta-se a importância de se 
implantar novos Ecopontos no município. Além de se criar formas para recolher 
esses materiais é necessário também encontrar soluções para a destinação 
ambientalmente adequada desses volumosos, como por exemplo criar oficinas para 
consertos e reaproveitamento dos móveis ou desmontá-los e reciclar as partes 
separadamente; 
 

� Os serviços de limpeza urbana executados pela EMDURB devem ser autorizados 
sempre mediante emissão de Ordem de Serviço. Esse procedimento facilita o serviço 
de fiscalização; 
 

� Os itens cuja a metodologia de medição não estão claramente descritas no contrato 
entre a EMDURB e a Prefeitura devem ser revistos e incluídas, como o serviço de 
varrição medido em m² e o rastelamento das áreas cuja a roçada foi mecanizada. A 
forma de medição do serviço de poda também poderia ser revista, ao invés de ser 
por hora x homem, ser por unidade podada. O contrato deve ter o item da descrição 
do Escopo melhor detalhado. 
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2.2 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 
BÁSICO 
 

São resíduos provenientes de estações de tratamento de água e esgoto, de limpezas de 
bueiros, bocas de lobo e sarjetões, dentre outros.  

Atualmente apenas 10 % do esgoto coletado no município é tratado antes de ser lançado 
no corpo d’água. 

 
Quadro 12. Resíduos da ETA e ETE 

Resíduos da ETA e ETE - novembro/2013 
Local Descrição do resíduo Qtde Destinação 

ETA 
Lodo de decantadores, floculadores e lavagem 

de filtros 
787,5 m³ Lançado no leito do Rio 

Lavagem do tanque de cal e PAC 0,083 m³ Aterro Sanitário municipal 

ETE 

Areia e resíduos de esgoto retirados do 
gradeamento 

30 ton Aterro Sanitário municipal 

Lodo do decantador, filtro biológico e da lagoa 
de sedimentação 

6,67 ton Aterro Sanitário municipal 

Lodo do reator UASB 40 m³ Aterro Sanitário municipal 
Fonte: SEMMA (2014) 

2.3 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 
Segundo dados da Secretaria municipal de Saúde, em Bauru há 2.227 estabelecimentos 

de saúde que geram algum tipo de RSS.  
No quadro a seguir são apresentados os dados quantitativos dos RSS e animais mortos 

coletados pela EMDURB no município. 
 
Quadro 13. Quantidade de RSS e animais mortos coletados pela EMDURB 

RSS coletado (Kg) 
Mês 2013 RSS e Animais mortos 

Janeiro 13.930 
Fevereiro 11.390 

Março 12.570 
Abril 12.740 
Maio 11.860 
Junho 12.260 
Julho 13.130 

Agosto 13.450 
Setembro 12.050 
Outubro 11.730 

Novembro 11.040 
Dezembro 11.230 

 ANO 147.380 
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Fonte: EMDURB (2014) 

 
Segundo dados do último Panorama divulgado pela Abrelpe, nos municípios do estado 

de São Paulo a quantidade média de RSS coletado é de 2,368 Kg/hab/ano. Com base nesse 
indicador estimou-se a quantidade de RSS gerado nos demais estabelecimentos de saúde 
particulares. Os valores são apresentados a seguir. 

 
Quadro 14. Estimativa de geração de RSS nos estabelecimentos de saúde particulares 

Estimativa de geração de RSS 

População 
estimada 

Índice de 
coleta de RSS 
(Kg/hab/ano) 

Estimativa total 
(Kg/ano) 

Total coletado nos 
estabelecimentos 
públicos (Kg/ano) 

Previsão da geração 
de RSS em 

estabelecimentos 
particulares 

(Kg/ano) 

362.062 2,368 857.363 147.380 709.983 
 

2.3.1 Discussões, carências e deficiências 

 
� Não há um controle real da geração de RSS oriundos de estabelecimentos 

particulares. Há uma fiscalização constante nesses estabelecimentos por parte da 
Secretaria de Saúde, mas pode ser ainda mais eficiente, solicitando o envio de dados 
mensais de geração de cada gerador; 
 

� No estudo gravimétrico realizado pela EMDURB foi identificado quase 1,17 % de 
RSS misturado ao resíduo domiciliar. Fica demonstrada a falta de conscientização 
de alguns munícipes sobre o descarte correto de RSS. Fica claro mais uma vez a 
necessidade de campanhas de conscientização sobre a forma correta de separação e 
destinação de cada tipo de resíduo; 

 
� As valas sépticas, mesmo que encerradas, recebem monitoramento constantes. E 

além do monitoramento, deve ser realizada sua demarcação para sua visibilidade, 
como limpeza (grama alta) da superfície do local e conservação das placas de 
identificação; 

 
� O item de medição que considera o pagamento pela operação do Aterro envolvendo 

o RSS deve ser discutido, e se for o necessário, incluído de maneira clara no contrato. 
 

� Os animais de pequeno porte podem ou não ser coletados pela EMDURB. Para 
conseguir avançar nesse aspecto, é necessária uma revisão nesta lei para dirimir 
incertezas. Os animais de grande porte não são destinados aos locais adequados e 
também são coletados pela secretaria de obras 
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� De maneira geral, para este tipo de resíduo, o município apresenta uma gestão 

eficiente. 
 

2.4 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 
 
A Lei municipal nº 5.852, de 23 de Dezembro de 2.009 estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão ambientalmente correta dos resíduos da construção civil.  
Esse mesmo documento define RCC como os resíduos provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 
da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, comumente chamados de 
entulhos de obras, caliça ou metralha, e outros que vierem a ser gerados no canteiro de obras. 

O volume de RCC destinados aos Ecopontos e enviados para a ATT da Prefeitura é 
apresentado no quadro a seguir.  

 
Quadro 15. Quantidade de RCC destinada nos Ecopontos 

Quantidade estimada de RCC retirada dos ecopontos (m³) 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2013 150 55 110 125 255 130 175 280 220 205 246 - 

Fonte: SEMMA (2014) 

 
A ASTEN forneceu dados de controle de descarte de RCC nas Áreas de melhorias, 

referente ao ano de 2013 e janeiro de 2014. Até 30/11/13 os resíduos foram dispostos em várias 
áreas de melhorias autorizadas pela SEMMA. A partir de 18/12/2013 o RCC passou a ser 
enviado para a área atual. 

 
Quadro 16. Quantidade de RCC destinada as Áreas de melhorias (ASTEN) 

Volume de RCC dispostos nas Áreas de melhorias 
Mês Volume (m³) 

jan/13 24.119 

fev/13 13.692 

mar/13 17.833 

abr/13 21.977 

mai/13 28.072 

jun/13 25.579 

jul/13 28.990 

ago/13 27.096 

set/13 22.671 
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out/13 23.784 

nov/13 17.084 

dez/13 4.346 

jan/14 15.102 
Fonte: ASTEN (2014) 

 
Foram calculadas as médias de recebimento para dois períodos diferentes. O primeiro 

considerando o período de janeiro a outubro de 2013, onde a Usina ainda não havia entrado em 
operação e teoricamente o único local de destino eram as áreas de melhoria. O segundo 
contempla os meses de novembro de 2013 a janeiro de 2014, período que a Usina já operava. 
Os resultados são apresentados no quadro a seguir.  

Quadro 17. Média do volume de RCC destinado as Áreas de melhorias (ASTEN) 

Média do volume de RCC dispostos nas áreas de melhorias (m³) 
Média Jan a out/13 nov/13 a jan/14 
 Mensal 23.381 12.177 

Diária 779,4 405,9 

Temos então que atualmente é coletado em Bauru cerca de 961 ton/dia de RCC, o que 
resulta em média 2,65 Kg/hab/dia.  Segundo o último Panorama divulgado pela Abrelpe, nos 
municípios da região sudestes a média de RCC coletado é de 0,78 Kg/hab/dia, ou seja, a média 
de Bauru está quase 3,5 vezes maior. 

2.4.1 Discussão, carências e deficiências 

 
� Falta de conscientização da população quanto à utilização das caçambas para disposição 

apenas de RCC, pois nos locais de descarte verifica-se muito rejeito misturado, desde 
matéria orgânica, pneus, recicláveis, até lata com tinta, etc.;  
 

� Há a necessidade de proporcionar opções para aumentar o índice de recuperação 
(reciclagem) desses materiais para inserção dos mesmos novamente na cadeia 
produtiva, ou seja, o RCC deve ser enviado para Usinas de reciclagem. Esse incentivo 
para novas instalações dessas unidades deveria partir da própria Prefeitura;  

 
� Há certa dificuldade em obter dados de geração de RCC. Deve ser solicitado tanto à 

Usina quanto à ASTEN o envio mensal desses dados; 
 

� A implantação dos novos Ecopontos também é essencial para facilitar ainda mais para 
que os pequenos geradores tenham uma alternativa ambientalmente adequada para 
descarte, diminuindo a incidência de descartes clandestinos.  
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2.5 GASTOS COM OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE 
RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA E FONTES DE RECEITA 

2.5.1 Gastos 

Os serviços afetos ao manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana ou são 
realizados pela própria Prefeitura ou são executados pela EMDURB.  

No quadro a seguir são apresentados os custos médios mensais com esses serviços de 
responsabilidade do poder público municipal.  

Os quantitativos dos serviços prestados pela EMDURB são valores médios das 
medições do ano de 2013.  

Quadro 18. Custos com manejo de resíduos e limpeza urbana 

Total de gastos mensais com manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 

Execução Descrição do serviço 
Forma de 
medição 

Média 
Mensal 

Valor 
Unitário Valor Total 

E
M

D
U

R
B

 

Coleta de Resíduo Domiciliar Tonelada 7.681,65 R$ 99,11 R$ 761.328,33 

Coleta de Resíduo Reciclável Tonelada 182,47 R$ 401,00 R$ 73.170,47 

Coleta de galhos e montes Hora/homem 1.829,37 R$ 12,73 R$ 23.287,88 

Varrição de vias públicas Kilômetro 4.000,33 R$ 50,48 R$ 201.936,66 
Capinação e roçada 
mecanizada 

m² 68.463,13 R$ 0,27 R$ 18.485,05 

Capinação e roçada manual m² 147.334,60 R$ 0,66 R$ 97.240,84 

Capinação química m² 44.163,91 R$ 0,59 R$ 26.056,71 

Poda de árvore Hora/homem 658,00 R$ 14,41 R$ 9.481,78 

Operação do Aterro Sanitário Tonelada 8.448,73 R$ 50,48 R$ 426.491,89 
Coleta e tratamento de RSS 
(A e E) 

Kg 11.333,00 R$ 2,38 R$ 26.972,54 

TOTAL R$ 1.664.452,14 

E
qu

ip
e 

da
 P

re
fe

it
ur

a Poda de árvore 

Folha 
salarial 

1 
R$ 

38.955,60 
R$ 38.955,60 

Veículos 1 R$ 2.474,18 R$ 2.474,18 

Ferramentas 1 R$ 638,33 R$ 638,33 

Capina e roçada 

Folha 
salarial 

1 
R$ 

166.451,49 
R$ 166.451,49 

Veículos 1 R$ 5.000,22 R$ 5.000,22 

Ferramentas 1 R$ 1.073,08 R$ 1.073,08 

Ecopontos, pontos fixos e 
transporte de Rec. 

Folha 
salarial 

1 
R$ 

91.993,62 
R$ 91.993,62 

Veículos 1 R$ 3.250,23 R$ 3.250,23 

TOTAL R$ 306.586,52 

 TOTAL GERAL MÉDIO MENSAL R$ 1.971.038,66 
Fonte: SEMMA e EMDURB (2014) 

Utilizando-se os dados do quadro anterior temos que o custo com manejo de resíduos e 
serviços de limpeza urbana é de aproximadamente R$ 5,69/hab/mês ou R$ 68,35/hab/ano.  
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2.5.2 Fontes de receita 

Segundo informações da Secretaria de finanças, não há fonte de cobrança específica 
para arcar com custos envolvendo o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.  

Os recursos utilizados são os pré-definidos na ficha de dotação orçamentária específica 
para o pagamento dos serviços afetos a gestão dos resíduos. Não há vinculação com o IPTU. 

Assim como Bauru, a maioria dos municípios brasileiros, conforme mostrado na figura 
a seguir, não possui nenhum tipo de cobrança referente aos serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos ou a fazem mediante taxa vinculada ao IPTU.  
 

Figura 2. Cobrança de taxa de lixo nos municípios brasileiros 

 
Fonte:  PNSB-IBGE e SNIS  

A Lei 11.445, no seu Art.29, inciso II traz que: “Os serviços públicos de saneamento 
básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, 
mediante remuneração pela cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de 
prestação do serviço ou de suas atividades”. 

A mesma lei descreve no Art. 35 que as taxas ou tarifas decorrentes da prestação de 
serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em 
conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 
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3. PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A 
UNIVERSALIZAÇÃO, CONDICIONADORES, DIRETRIZES, 
OBJETIVO E METAS 

 
A etapa de prognóstico foi elaborada com base na etapa de diagnóstico que considerou 

informações quantitativas do ano de 2013 e informações qualitativas levantadas até fevereiro 
de 2014. A etapa de prognóstico requer o desenvolvimento e a formulação de estratégias para 
alcançar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o Plano num horizonte de 20 anos.  

 

3.1 PROJEÇÃO POPULACIONAL E DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

O crescimento populacional é essencial para os estudos de prognóstico, uma vez que 
está relacionado a fatores como crescimento econômico e ambiente urbano. De acordo com o 
Termo de Referência, foram separados períodos de planejamento de curto, médio e longo prazo. 

Para a análise da geração de resíduos sólidos, as projeções foram embasadas 
prioritariamente nos seguintes aspectos: 

• Projeção populacional calculada; 
• Geração atual de resíduos indicados no diagnóstico; 
• Índices de evolução da geração per capita dos últimos 4 anos do Panorama dos Resíduos 

Sólidos no Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais - ABRELPE. 

3.1.1 Projeção dos resíduos sólidos urbanos - RSU 

 
Quadro 19. Projeção dos resíduos sólidos urbanos 

P
ra

zo
 

Ano População 
Coleta per capita RSU 

(kg/hab.dia) 
Coleta total de RSU 

(ton/dia) 

 
2013 362.062 0,850 307,75 

2014 362.211 0,853 309,10 

C
ur

to
 2015 364.591 0,857 312,37 

2016 366.919 0,860 315,61 

2017 369.193 0,864 318,83 

2018 371.397 0,867 322,00 

M
éd

io
 2019 373.528 0,870 325,14 

2020 375.585 0,874 328,23 

2021 377.553 0,877 331,26 

2022 379.429 0,881 334,22 
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L
on

go
 

2023 381.223 0,884 337,14 

2024 382.932 0,888 339,99 

2025 384.554 0,891 342,79 

2026 386.080 0,895 345,51 

2027 387.505 0,898 348,17 

2028 388.839 0,902 350,75 

2029 390.079 0,906 353,27 

2030 391.223 0,909 355,71 

2031 392.510 0,913 358,30 

2032 393.749 0,916 360,86 

2033 394.988 0,920 363,43 

2034 396.228 0,924 366,02 

 

3.1.2 Projeção dos resíduos de serviços públicos de saneamento básico 

 
Para a projeção de resíduos gerados pelos serviços públicos de saneamento básico, 

considerou-se que a população está em um estágio consolidado de geração per capita, ou seja, 
cada pessoa não aumentará o número de resíduos gerados ao longo do tempo. Assim, 
diferentemente das demais projeções, não foi considerado um fator de variação anual per capita, 
apenas a projeção da população como fator preponderante. 

 

3.1.2.1 Resíduos oriundos do tratamento de esgoto 

Com a projeção da população e os dados do diagnóstico, foi possível prever a geração 
desses resíduos. Os resultados são demonstrados a seguir. 

 
Quadro 20. Projeção dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

P
ra

zo
 

Ano População 

ETE ETA 

ton/dia ton/dia 

 2013 362.062 2,55 26,67 
2014 362.211 25,48 26,68 

C
ur

to
 2015 364.591 25,65 26,86 

2016 366.919 25,81 27,03 
2017 369.193 25,97 27,20 
2018 371.397 26,13 27,36 

M
éd

io
 

2019 373.528 26,28 27,51 
2020 375.585 26,42 27,67 
2021 377.553 26,56 27,81 

2022 379.429 26,69 
27,95 
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L
on

go
 

2023 381.223 26,82 28,08 
2024 382.932 26,94 28,21 
2025 384.554 27,05 28,33 
2026 386.080 27,16 28,44 
2027 387.505 27,26 28,54 
2028 388.839 27,35 28,64 
2029 390.079 27,44 28,73 
2030 391.223 27,52 28,82 
2031 392.510 27,61 28,91 
2032 393.749 27,70 29,00 
2033 394.988 27,79 29,10 
2034 396.228 27,87 29,19 

 
O resultado dessa projeção pode ser visualizado no gráfico a seguir. 
Figura 3. Projeção da geração de resíduos oriundo de ETE e ETA 

 
3.1.2.3 Demais resíduos dos serviços de saneamento básico 

Os demais resíduos oriundos de bueiros e bocas de lobo já são encaminhados para o 
aterro sanitário e são inseridos dentro das projeções de resíduos sólidos urbanos. 

3.1.3 Projeção dos resíduos de serviços de saúde 

O método de análise adotado foi o crescimento percentual anual médio no período 
analisado. O resultado foi um crescimento de 2,656% ao ano de geração per capita. Assim, foi 
possível projetar a geração no município de Bauru, considerando o aumento populacional e o 
aumento per capita de resíduos de serviços de saúde públicos. 
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Quadro 21. Projeção de Resíduos do Serviço de Saúde 

P
ra

zo
 

Ano População 
Coleta per capita RSS Coleta de RSS público 

Kg/hab.ano ton/mês 

 
2013 362.062 0,407 12,28 

2014 362.211 0,418 12,61 

C
ur

to
 2015 364.591 0,429 13,03 

2016 366.919 0,440 13,47 

2017 369.193 0,452 13,91 

2018 371.397 0,464 14,36 

M
éd

io
 2019 373.528 0,476 14,83 

2020 375.585 0,489 15,31 

20121 377.553 0,502 15,80 

2022 379.429 0,515 16,30 

L
on

go
 p

ra
zo

 

2023 381.223 0,529 16,81 

2024 382.932 0,543 17,33 

2025 384.554 0,558 17,87 

2026 386.080 0,572 18,41 

2027 387.505 0,588 18,97 

2028 388.839 0,603 19,54 

2029 390.079 0,619 20,13 

2030 391.223 0,636 20,72 

2031 392.510 0,652 21,34 

2032 393.749 0,670 21,98 

2033 394.988 0,688 22,63 

2034 396.228 0,706 23,32 

 
O resultado dessa projeção, pode ser visualizado no gráfico a seguir. 

Figura 4. Projeção de RSS Público 

 
 
Cabe ressaltar que existe a geração de resíduos de serviços de saúde particulares, 

contudo não será objeto desse PMSB.  

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

2013

2016

2019

2022

2025

2028

2031

2034

Ton/mês

A
n

o



 

PMSB Bauru | 25 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

 

3.1.4 Projeção dos resíduos da construção civil 

 
Após a promulgação do decreto municipal 11.689/2011, a realidade da composição 

gravimétrica mudou em Bauru, se aproximando mais da composição divulgada pelo material 
intitulado: “Guia profissional para uma gestão correta dos resíduos da construção” do CREA. 
Assim, adotou-se a seguinte composição gravimétrica: 

 
Figura 5. Composição média dos RCC  

 
Fonte: (adaptado de CREA-SP, 2005) 

Para os cálculos, foi adotado 80% para a Classe A, 14% de classe B e 3% classe C e 3% 
classe D. Aplicando essa porcentagem para os resíduos da construção civil de Bauru, obtêm-se 
a seguinte proporção de resíduos. 

 
Quadro 22. Projeção de Resíduos da Construção Civil 

P
ra

zo
 

Ano 
Projeção 

da 
população 

Geração per 
capita de RCC  RCC 

Classe 
A 

Classe 
B 

Classe 
C 

Classe 
D 

Kg/hab.dia ton/dia ton/dia ton/dia ton/dia ton/dia 
 2013 362.062 2,654 961,00 768,80 134,54 28,83 28,83 

2014 362.211 2,654 961,40 769,12 134,60 28,84 28,84 

C
ur

to
  2015 364.591 2,654 967,71 774,17 135,48 29,03 29,03 

2016 366.919 2,654 973,89 779,11 136,34 29,22 29,22 

2017 369.193 2,654 979,93 783,94 137,19 29,40 29,40 

2018 371.397 2,654 985,78 788,62 138,01 29,57 29,57 

M
éd

io
  2019 373.528 2,654 991,43 793,15 138,80 29,74 29,74 

2020 375.585 2,654 996,89 797,51 139,57 29,91 29,91 

2021 377.553 2,654 1002,12 801,69 140,30 30,06 30,06 

2022 379.429 2,654 1007,10 805,68 140,99 30,21 30,21 

L
on

go
 

2023 381.223 2,654 1011,86 809,49 141,66 30,36 30,36 

2024 382.932 2,654 1016,39 813,12 142,30 30,49 30,49 

80%

14%

3% 3%

Classe A - Alvernaria, argamassa, componentes cerâmicos, concreto, solo e pré-moldados

Classe B - Plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso

Classe C - Resíduos sem viabilidade tecnológica disponível para reciclagem

Classe D - Resíduos Perigosos
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2025 384.554 2,654 1020,70 816,56 142,90 30,62 30,62 

2026 386.080 2,654 1024,75 819,80 143,46 30,74 30,74 

2027 387.505 2,654 1028,53 822,83 143,99 30,86 30,86 

2028 388.839 2,654 1032,07 825,66 144,49 30,96 30,96 

2029 390.079 2,654 1035,36 828,29 144,95 31,06 31,06 

2030 391.223 2,654 1038,40 830,72 145,38 31,15 31,15 

2031 392.510 2,654 1041,82 833,45 145,85 31,25 31,25 

2032 393.749 2,654 1045,10 836,08 146,31 31,35 31,35 

2033 394.988 2,654 1048,39 838,71 146,78 31,45 31,45 

2034 396.228 2,654 1051,68 841,35 147,24 31,55 31,55 

 
A seguir, foi elaborado um gráfico da projeção desses resíduos, divididos por classe para 

facilitar a visualização. 
Figura 6. Projeção da geração de RCC dividida por classes 

 
 

3.2 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METAS 
As metas serão balizadoras para elaboração de ações a curto, médio e longo prazo de 

acordo com o horizonte de 20 anos do plano.  
Ressalta-se que as propostas das metas estão embasadas no Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos - Versão Pós-audiências e Consulta Pública para Conselhos Nacionais (MMA, 2012) 
e serão consideradas ainda as metas presentes no Plano Nacional de Saneamento básico 

(PLANSAB, 2013). 
A partir de todas as análises SWOT realizadas neste PMSB, estudos de alternativas, 

projeção de capacidades necessárias para os sistemas e projeções de geração de resíduos, 
definiu-se os objetivos e metas para cada grupo de resíduos. Esses objetivos e metas serão os 
orientadores para os programas, projetos e ações da próxima etapa do Plano.  

Para tanto, foi utilizado o Termo de Referência para elaboração de Planos Municipais 
de Saneamento Básico da FUNASA (2012). 

As tabelas abaixo, foram estruturadas entre grupos de resíduos, objetivos principais e 
metas para alcançar cada objetivo. Para a prioridade, foi utilizada escala de cores 
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3.2.1 Objetivos específicos e metas para os resíduos sólidos urbanos 

O item a seguir será dividido em três partes. Primeiro serão definidos os objetivos específicos e metas que englobam tanto os resíduos 
sólidos domiciliares quanto os resíduos sólidos oriundos da limpeza urbana. Posteriormente, serão definidos os objetivos específicos afetos apenas 
aos resíduos sólidos domiciliares e apenas aos resíduos sólidos oriundos da limpeza urbana.  

 
Quadro 23. Objetivos específicos e metas para os resíduos sólidos urbanos 

 Cenário Atual Cenário futuro  

R
es

íd
uo

s 
só

li
do

s 
ur

ba
no

s 

Carências atuais Objetivos Metas 
- A Política Nacional de Resíduos Sólidos 
determina que a elaboração do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PMGIRS é condição para os municípios terem 
acesso a recursos da União;   
- Não há lei que delimita uma linha de corte 
entre pequeno e grande gerador; 
– Meta 5 do PNSB - Município não cobra taxa 
de resíduos sólidos. 

1. Elaborar Plano Municipal 
de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos no 
Município que contemple e 
divisão entre pequeno e 
grande gerador e crie uma 
taxa específica para a gestão 
de resíduos sólidos 

A. Elaborar o PMGIRS, em caráter emergencial, 
pois o prazo inicial era até agosto de 2012; 
B. Promulgar Lei municipal com diferenciação 
entre pequeno e grande gerador de resíduos sólidos 
urbanos atrelada ao PMGIRS; 
C. Criação e implementação da cobrança da taxa 
específica para a gestão de resíduos sólidos urbanos 
atrelada ao PMGIRS. 

- 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. 

2. Definição de local para 
disposição final 
ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos urbanos 

A. Definir o novo local de disposição final através de 
estudo de viabilidade econômica e manter a 
destinação do RSU de maneira ambientalmente 
adequada. 

- Não há tratamento de resíduos orgânicos. 
3. Criar um sistema 
específico de gerenciamento 

A. Reciclar os resíduos orgânicos gerados no 
município:  

- 32,5% ou 56,32 (ton/dia) até 2018;  
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de resíduos orgânicos no 
município 

- 42,5% ou 76,45 (ton/dia) até 2022; e  
- 58,0% ou 114,25 (ton/dia) até 2034. 

- Índice de reciclagem no município longe da 
meta da PNRS para os resíduos sólidos urbanos. 

4. Reduzir a quantidade de 
resíduos recicláveis secos 
dispostos em aterro sanitário  

A. Reciclar os resíduos recicláveis gerados no 
município: 

- 35,3% ou 33,48 (ton/dia) até 2018;  
- 40,8% ou 40,18 (ton/dia) até 2022; e  
- 53,0% ou 57,23 (ton/dia) até 2034. 

- Não existem programas e ações voltadas para 
resíduos sólidos especificamente; 
- Atos de vandalismo e disposição inadequada 
dos munícipes nos Ecopontos; 
- Muito rejeito no lixo reciclável. 

5. Criar, implementar e 
fortalecer um programa de 
educação ambiental no 
munícipio 

A. Secretaria Municipal do Meio Ambiente: 
- Capacitar 100% do setor operacional, incluindo 
coletores em 2 anos, ou seja, até 2016; 
- Desenvolver programas e realizar eventos 
paulatinamente envolvendo parcelas segregadas 
da população atingindo todos os segmentos em 
100% no prazo de 4 anos, ou seja, até 2018;  

B. Escolas públicas e particulares: implantar a 
Educação Ambiental, com o tema resíduos sólidos 
no currículo escolar de todas as séries, 100% no 
prazo de 4 anos, ou seja, até 2018; 

- Não há política específica para volumosos, 
consequentemente não há uma coleta regular e 
nem solução para destinação dos volumosos. 

6. Criar e implementar uma 
política específica para 
resíduos volumosos 

A. Criação de lei para resíduos volumosos até 2018; 
B. Resolução para a destinação dos volumosos no 
município de Bauru até 2018. 
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3.6.1.1 Objetivos específicos e metas para os resíduos sólidos domiciliares 

    
Quadro 24. Objetivos específicos e metas para os resíduos sólidos domiciliares 

 Cenário Atual Cenário futuro 

R
es

íd
uo

s 
só

li
do

s 
do

m
ic

ili
ar

es
 

Carências atuais Objetivos Metas 

– Meta 2 do PNSB - Não há quantificação dos 
domicílios rurais atendidos pela coleta de 
resíduos; 
– Falta de sistematização dos custos com as 
equipes da prefeitura. 

1. Melhorar a sistematização 
dos dados relacionados ao 
gerenciamento de resíduos 
sólidos domiciliares 

A. A. Criação de ações para sistematizar todos 
os dados afetos ao gerenciamento de resíduos sólidos 
domiciliares até 2018. 

– Programa de coleta seletiva não abrange 100% 
do território urbano. 

2. Universalizar o serviço de 
coleta seletiva no município 

A. A. Coleta seletiva com abrangência de 100% 
do município até 2018. 

– Meta 3 do PNRS longe de ser atendida – O 
município dispõe todos os resíduos úmidos em 
aterros. 

3. Criação de programa de 
coleta, transporte e 
tratamento de resíduos 
orgânicos segregados por 
grandes geradores 

A.  Implementação de coleta diferenciada para 
resíduos orgânicos no município de Bauru até 2018; 
B. Operacionalização de uma usina de compostagem 
para a reciclagem dos resíduos orgânicos em Bauru 
ou destinar a uma usina em outro município, 
contanto que não seja aterrado até 2018. 

– Meta 4 do PNRS não atendida – Apesar de 
existir coleta seletiva no município, o percentual 
ainda é longe da meta de redução de disposição 
em aterro de 30% em 2015; 

4. Melhorar e qualificar a 
coleta seletiva dos resíduos 
recicláveis secos do 
município, incluindo as 

A. Reciclar os resíduos recicláveis gerados no 
município: 

- 35,3% ou 33,48 (ton/dia) até 2018;  
- 40,8% ou 40,18 (ton/dia) até 2022; e  
- 53,0% ou 57,23 (ton/dia) até 2034. 
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– Existência de atravessadores que realizam a 
comercialização de materiais recicláveis de 
maneira informal. 

cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis 

B. Integrar e formalizar os atravessadores no sistema 
municipal de coleta seletiva do município de Bauru 
até 2022. 

– Muitos catadores informais e em condições 
insalubres; 
– 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. 

5. Fortalecer a cultura de 
cooperativa de catadores de 
materiais recicláveis no 
município de Bauru 

A. Incluir e formalizar a associação demais 
catadores informais nas cooperativas existentes 
e/ou novas cooperativas, de no mínimo: 

- 66 até 2018;  
- 99 até 2022; e  
- 185 até 2034. 

– Instalações físicas da COOTRAMAT estão em 
condições precárias; 
– As condições atuais das instalações da 
COOTRAMAT não permitem um aumento de 
produção; 
– Dificuldade de gestão para melhorar a 
eficiência de triagem da COOTRAMAT 
– A COOPERBAU ainda não conseguiu 
sistematizar os dados de triagem; 
– Dificuldade de melhorar as condições 
estruturais do CPP. 

6. Fortalecer e estruturar as 
cooperativas existentes para 
melhorar a eficiência de 
triagem 

A. Melhorar o índice atual de triagem per capita de 
65 kg/pessoa/dia para 200kg/pessoa/dia até 2018; 
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3.6.1.2 Objetivos específicos e metas para os resíduos sólidos oriundos da limpeza urbana 

 

Quadro 25. Objetivos específicos e metas para os resíduos sólidos oriundos da limpeza urbana 

 Cenário Atual Cenário futuro  

R
es

íd
uo

s 
só

li
do

s 
or

iu
nd

os
 d

e 
li

m
pe

za
 u

rb
an

a 

Carências atuais Objetivos Metas 

– Meta 3 do PNRS longe de ser atendida – 
O município dispõe praticamente todos os 
resíduos úmidos (massa verde) em aterros. 

1. Realizar a compostagem de 
todos os resíduos úmidos (massa 
verde) da limpeza urbana  

A. Coletar, triturar e compostar os resíduos úmidos do 
munícipio na seguinte proporção: 

- 32,5% até 2018;  
- 42,5% até 2022; e 
- 58,0% até 2034. 

– A parte da prefeitura de limpeza de 
canteiros, rotatórias, terrenos, jardins 
(capina e roçada) e guia-sarjeta sofre com 
falta de veículos para transportar todas as 
equipes; 
– Contrato questionável por falta de 
clareza dos serviços de capina e roçada 
contemplados, sobretudo, sobre o serviço 
de rastelamento. 

2. Universalização e qualificação 
dos serviços de limpeza de 
canteiros, rotatórias, terrenos, 
jardins (capina e roçada) e guia-
sarjeta no município 

A. Estudo e adoção de índices satisfatórios para a 
prestação desse serviço até 2018, incluindo: 

- Número veículos de transporte e caminhões/m2/mês; 
- Número de capinadores e roçadores/m2/mês; 
- Número de motoristas/m2/mês; 
- Número máximo aceitável de reclamações por mês 
de munícipes; 

B. Revisão do contrato para deixar totalmente claro a 
questão do serviço de rastelamento no município até 2018.  

– Não há universalização do serviço de 
varrição; 
– Não há quantificação dos resíduos de 
varrição; 
– Contrato questionável do serviço de 
varrição para medições em m2; 

3. Universalização e qualificação 
dos serviços de varrição no 
município 

A. Varrição em 100% do município de Bauru até 2034 
B. Revisar contrato de varrição para esclarecer totalmente 
a questão de varrição para medições em m2. 
C. Estudo e adoção de índices satisfatórios para a 
prestação desse serviço até 2034, incluindo: 
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– Ineficiência na prestação do serviço de 
varrição, em especial, no centro da cidade 
que sempre fica sujo. 

- Frequência mínima de varrição em cada zona da 
cidade; 
- Quantidade máxima de Km lineares/funcionário/mês 
em cada zona da cidade; 
- Número máximo aceitável de reclamações por mês 
de munícipes; 

– Deficiência operacional e qualidade do 
serviço de poda;  
– Ineficiência nas etapas de tratamento e 
disposição final dos resíduos oriundos de 
poda. 
 

4. Melhorar a qualidade do 
serviço de poda no município e 
compostar os resíduos gerados 

A. Estudo e adoção de índices satisfatórios para a 
prestação desse serviço até 2018, incluindo: 

- Tempo máximo de espera entre a solicitação formal 
do munícipe e a execução propriamente dita; 
- Quantidade de funcionários e operadores necessários 
para atender ao nível de qualidade desejado; 
- Número máximo aceitável de reclamações por mês 
de munícipes; 

B. Coletar, triturar e compostar os resíduos oriundos do 
serviço de poda, na seguinte proporção: 

- 32,5% até 2018;  
- 42,5% até 2022; e 
- 58,0% até 2034. 
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3.2.2 Objetivos específicos e metas para os resíduos de serviços de saneamento básico 
Quadro 26. Objetivos e metas dos resíduos de serviços de saneamento básico  

 Cenário Atual Cenário futuro 

R
es

íd
uo

s 
do

s 
se

rv
iç

os
 d

e 
sa

ne
am

en
to

 b
ás

ic
o 

Carências atuais Objetivos Metas 

– Tratamento de apenas 10% do esgoto 
municipal gerado; 
– Lançamento do lodo dos decantadores, 
floculadores e lavagem de filtros da ETA no 
leito do rio. 

1. Manter a coleta e 
disposição final do lodo 
de ETE e ETA 

A. Incluir o lodo gerado da nova ETE no orçamento 
municipal até 2015; 
B. Dispor de maneira ambientalmente adequada o 
lodo dos decantadores, floculadores e lavagem de filtros 
da ETA até 2015. 
C. Estudar a viabilidade e implantar ações de 
compostagem do lodo gerado, na seguinte proporção: 

- 32,5% até 2018;  
- 42,5% até 2022; e 
- 58,0% até 2034. 

– Tubulações antigas ocasionam vazamento de 
efluentes e resíduos no município; 
– Não há destinação adequada para os resíduos 
provenientes da manutenção de redes de 
esgoto. 

2. Adequação das 
tubulações de coleta de 
esgoto e sua manutenção 

A. Identificação dos locais de vazamento e redução da 
geração de resíduos por vazamentos nas tubulações de 
esgoto em 50% até 2034; 
B. Destinação ambientalmente adequada de 100% dos 
resíduos gerados nas manutenções de tubulações realizadas 
até 2018. 

– Não há estimativas de geração desse tipo de 
resíduos. 

3. Redução da 
geração de lodo por 
metro cubico de esgoto e 
água tratados 

A. Estudo e adoção de índices de acompanhamento da 
geração de lodo da ETE e da ETA até 2018, incluindo: 

- Geração de lodo por m3 de água e esgoto tratado; 
- Custo de gerenciamento por m3 de lodo; 
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– Em 2013, apenas 42% de bocas de lobos e 
bueiros foram limpos. 

4. Universalização 
do serviço de limpeza de 
micro e macrodrenagem 

A. Limpeza de 100% de bocas de lobos e bueiros limpos 
por ano, até 2022; 

 

3.2.3 Objetivos específicos e metas para os resíduos de serviços de saúde 

 
Quadro 27. Objetivos e metas dos resíduos de serviços de saúde 

 Cenário Atual Cenário futuro 

R
es

íd
uo

s 
do

s 
se

rv
iç

os
 d

e 
sa

úd
e 

Carências atuais Objetivos Metas 

– Falta orientação às unidades de saúde 
pública quanto à segregação e destinação 
adequada de todos os resíduos gerados nas 
dependências das unidades  

1. Elaboração de Planos de 
Gerenciamento de 
Resíduos dos Serviços de 
Saúde – PGRSS em cada 
unidade de saúde pública 

A. Elaboração de PGRSS em 100% das unidades de saúde 
pública até 2018; 
B. Implementação e acompanhamento dos indicadores de 
segregação e destinação adequada desses resíduos no 
município até 2018. 

– A população tem dificuldades em como 
proceder com a destinação final de animais 
mortos 
– 2% RSS misturado ao RSD. Falta 
conscientização da população 

2. Melhorar a 
sensibilização ambiental 
da população 

A. Integração do tema resíduos sólidos de serviço de saúde 
dentro do programa municipal de educação ambiental para 
o tema resíduos sólidos até 2018;  
B. Criação e fortalecimento de programa de educação 
ambiental em todos os órgãos públicos de serviços de saúde 
até 2018. 

– O Contrato não detalha as cobranças 
relacionadas ao custo operacional do aterro, 
em especial aponta-se o RSS 

3. Revisão dos contratos 
afetos à cobrança do custo 
operacional do Aterro e de 
animais de grande porte 

A. Revisão do contrato do aterro para esclarecer totalmente 
a questão da cobrança para os RSS no aterro até 2018; 
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– Não há destinação adequada e nem 
previsão em legislação no município para 
animais de pequeno e grande porte mortos 

B. Revisão do contrato de destinação final de animais de 
grande porte para esclarecer totalmente essa questão até 
2018. 

– Não há dados reais da geração de RSS 
oriundos de estabelecimentos particulares, 
precisa melhorar a fiscalização 

4. Sistematização dos 
dados sobre gerenciamento 
de resíduos sólidos de 
serviços de saúde 

A. Criação de um sistema para contabilização dos resíduos 
gerados por estabelecimentos privados até 2018; 
 

3.2.4 Objetivos específicos e metas para os resíduos da construção civil 

 
Quadro 28. Objetivos e metas dos resíduos da construção civil 

 Cenário Atual Cenário futuro 

R
es

íd
uo

s 
da

 c
on

st
ru

çã
o 

ci
vi

l 

Carências atuais Objetivos Metas 

– Meta 1 do PNRS – Existência de pontos de 
descartes irregulares de RCC no município. 

1. Extinção da disposição 
inadequada de RCC no 
município 

A. Erradicar os locais de disposição irregular no município 
até 2018.  
B. Aumentar o número de Ecopontos, assim como estender 
os dias e/ou horários de seus funcionamentos, como forma 
de diversificar as opções de disposição para o munícipe 
para: 

- 10 até 2018;  
- 15 até 2022; e 
- 20 até 2034. 

– Meta 2 do PNRS - Falta um aterro de 
inertes para os rejeitos finais; 

2. Diversificar as formas 
de tratamento e reciclagem 
no município 

A. Processar e reciclar o RCC classe A gerado na seguinte 
proporção: 

- 70% ou 552,04 (ton/dia) até 2018;  
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– Meta 4 do PNRS - Índice de reciclagem no 
município longe da meta da PNRS;  
– Falta de destinação mais nobre para parte do 
RCC coletado. 

- 85% ou 684,83 (ton/dia) até 2022; e  
- 100% ou 841,35(ton/dia) até 2034. 

B. Instalar um aterro de inertes para os resíduos 
remanescentes gerados no município até 2018; 
C. Fomentar lei para prefeitura utilizar RCC reciclado; 

– Deficiência na educação ambiental da 
população quanto à utilização das caçambas 
para disposição segregada e dos caçambeiros 
para a disposição adequada desses resíduos  

3. Fortalecimento do 
programa de educação 
ambiental municipal 

A. Integrar o tema resíduos da construção civil no 
Programa de educação ambiental municipal para 
sensibilizar os cidadãos com relação a disposição 
inadequada em caçambas e locais irregulares até 2018; 

– Meta 5 do PNRS - Falta fiscalização quanto 
à entrega dos PGRCC por parte das empresas 
conforme preconizado no decreto municipal.  
– Meta 6 do PNRS - Falta de controle de 
entrada da ATT e outras áreas de destinação  
– Meta 6 do PNRS -  Falta sistematização dos 
dados de geração dos RCC 
– Fiscalização deficiente para Gestão dos 
RCC 

4. Sistematização do RCC 
gerado no município 

A. Criação de algum método mais eficiente para 
exigir o PGRCC por parte das empresas, podendo ser na 
etapa de liberação da obra ou requisitar através do CTR. 
Essa meta deverá ser cumprida até 2015; 
B. Através do CTR, sistematizar todos os dados de 
geração para melhorar a projeção de RCC até 2018. 
C. Criação de aplicativos de comunicação ou 
utilização dos já existentes para auxiliar a população a 
denunciar disposições irregulares destes resíduos à 
prefeitura.  
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4 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 
 

Concluída a elaboração do prognóstico, seus objetivos e metas, torna-se necessário 
evidenciar os programas existentes e os novos propostos, elaborar os projetos e as respectivas 
ações que darão conta do cumprimento das metas estabelecidas no cenário de referência definido. 
Para tanto, na sequência será apresentado o quadro resumo dos custos de cada ação, e dos projetos 
propostos para o PMSB de Bauru. 
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Quadro 29. Programação de investimentos e seus respectivos prazos 

PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
Curto Prazo 
2015 a 2018 

Médio Prazo 
2019 a 2022 

Longo Prazo 2023 
a 2034 

Projeto 1 - Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município 
de Bauru  

R$ 234.788,24 R$ 152.702,26 R$ 864.440,13 

Ação 1.1: Elaboração do PMGIRS, conforme a Lei Federal no 12.305/2010 e com o conteúdo mínimo 
definido pelo artigo 19 da mesma lei; 

R$ 123.572,76 R$ 152.702,26 R$ 864.440,13 

Ação 1.2: Prever no PMGIRS a diferenciação entre pequeno e grande gerador de resíduos sólidos 
urbanos e regulamentar com promulgação de lei municipal; 

R$ 12.357,28 - - 

Ação 1.3: Prever no PMGIRS a criação de taxa específica para a gestão de resíduos sólidos urbanos e 
implementá-la através da promulgação de lei municipal; 

R$ 24.714,55 - - 

Ação 1.4: Elaboração de estudo para a cobrança de taxa e/ou tarifa decorrente da prestação de serviço 
público de manejo de RSU, a partir de variáveis como: destinação dos resíduos coletados; peso ou 
volume médio coletado por habitante ou por domicílio; 

R$ 37.071,83 - - 

Ação 1.5: Prever no PMGIRS um sistema de gestão para os resíduos volumosos e regulamentar através 
da promulgação de lei municipal. 

R$ 37.071,83 - - 

Projeto 2 - Redução de resíduos orgânicos dispostos em aterro sanitário  R$ 57.115.327,88 R$ 70.502.633,69 R$ 441.757.721,44 

Ação 2.1: Elaborar o estudo de viabilidade e de melhor alternativa para a usina de compostagem ou 
outra forma de tratamento de resíduos orgânicos no município, considerando o contexto local de Bauru, 
incluindo disponibilidade tecnológica e respeitando a cultural local; 

R$ 61.786,38 - - 

Ação 2.2: Definir modelo mais adequado de coleta e reciclagem de resíduos orgânicos para ser 
implantado em Bauru, englobando tanto o universo dos resíduos sólidos domiciliares, quanto o universo 
dos resíduos de limpeza urbana; 

R$ 61.786,38 - - 
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PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
Curto Prazo 
2015 a 2018 

Médio Prazo 
2019 a 2022 

Longo Prazo 
2023 a 2034 

Ação 2.3: Elaborar plano de comunicação para a população se adequar à nova realidade; R$ 24.714,55 R$ 30.540,45 R$ 172.888,03 

Ação 2.4: Manter o atual sistema de coleta de resíduos domiciliares e implementar o sistema de coleta e 
tratamento municipal de resíduos orgânicos, caso não seja adequado internalizar todas as etapas, pode-se 
optar por enviar os resíduos orgânicos à uma empresa privada ou outro município, contanto que tais resíduos 
não sejam aterrados; 

R$ 56.719.895,06 R$ 70.090.337,59 R$ 440.144.099,86 

Ação 2.5: Sistematizar os dados e resultados alcançados a cada mês de operação. R$ 247.145,51 R$ 381.755,65 R$ 1.440.733,55 

Projeto 3 - Qualificação do sistema de coleta seletiva de resíduos recicláveis secos de Bauru  R$ 17.379.252,23 R$ 26.283.788,81 R$ 125.940.612,37 

Ação 3.1: Elaboração de estudo específico para determinar o modelo mais eficiente no município de Bauru, 
considerando como opção a ampliação gradativa do poder das associações e cooperativas no sistema de 
coleta seletiva no município, bem como a instalação de áreas de armazenagem, transporte e transbordo; 

R$ 61.786,38 - - 

Ação 3.2: Adoção de soluções locais para a coleta seletiva, como a realização de coleta seletiva apenas por 
Ecopontos em determinados bairros e/ou que a coleta seletiva seja realizada pelas cooperativas em outros 
bairros; 

R$ 123.572,76 R$ 152.702,26 R$ 864.440,13 

Ação 3.3: Ampliação da abrangência da coleta seletiva no município para 100% do território urbano R$ 16.558.749,32 R$ 25.348.575,25 R$ 123.903.085,39 

Ação 3.4: Estruturações de associações e cooperativas de catadores objetivando a melhor eficiência destas 
nas etapas de triagem, e consequentemente, gerando menos rejeito e aumentando o índice de triagem per 
capita dos cooperados; 

R$ 185.359,13 R$ 229.053,39 R$ 432.220,07 

Ação 3.5: Apoio institucional do poder público às organizações de catadores, de modo a suprir carências 
básicas na gestão da associação/cooperativa e ampliar o número de associados e cooperados por cooperativa 
e, se possível, fomentar a criação de novas cooperativas; 

R$ 185.359,13 R$ 229.053,39 R$ 432.220,07 

Ação 3.6: Integrar os demais atores da área de reciclagem do município nos dados oficiais, como 
atravessadores e catadores informais. Paulatinamente, formalizar o trabalho destes atores no município; 

R$ 247.145,51 R$ 305.404,52 R$ 288.146,71 

Ação 3.7: Disponibilizar fitas coloridas de plástico ou tecido aos munícipes com objetivo de 
facilitar a segregação e identificação das sacolas de resíduos recicláveis e domiciliares que serão 
coletadas. 

R$ 17.280,00 19.000,00 20.500,00 
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PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
Curto Prazo 
2015 a 2018 

Médio Prazo 
2019 a 2022 

Longo Prazo 
2023 a 2034 

Projeto 4 - Disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos R$ 16.682.322,08 R$ 7.359.237,29 R$ 37.459.072,33 

Ação 4.1: Definir o novo local de destinação final de resíduos sólidos urbanos através de estudo de 
viabilidade econômica 

R$ 247.145,51 - - 

Ação 4.2: Se necessário, licenciar a nova área para destinação final de RSU R$ 494.291,02 - - 

Ação 4.3: Após o licenciamento ambiental, construir o novo aterro de rejeitos para atender à respectiva 
demanda do município por um período mínimo de 20 anos 

R$ 11.121.548,05 - - 

Ação 4.4: Manter permanentemente a destinação final de RSU adequada  R$ 4.819.337,49 R$ 7.359.237,29 R$ 37.459.072,33 

Projeto 5 – Melhoria operacional e de cobertura do serviço de varrição de logradouros 
públicos 

R$ 15.194.506,09 R$ 18.623.567,70 R$ 104.850.824,91 

Ação 5.1: Reestruturação do serviço de varrição para abranger 100% da zona urbana do município a longo 
prazo 

R$ 14.828.730,73 R$ 18.324.271,27 R$ 103.732.815,68 

Ação 5.2: Estudar e definir índices de acompanhamento do nível de qualidade de prestação do serviço de 
varrição, sobretudo nas relações de frequência mínima aceitável em cada setor no município e quantidade 
mínima de Km lineares/funcionário/mês em cada zona da cidade 

R$ 123.572,76 - - 

Ação 5.3: Com os índices estabelecidos, revisar o contrato para a inclusão de tais índices como forma de 
cobrança do contrato e inserir os demais pontos que precisam ficar totalmente claros, como a medição de 
varrição de áreas em metros quadrados 

R$ 123.572,76 R$ 152.702,26 R$ 288.146,71 

Ação 5.4: Manter sistematizados os dados de acompanhamento da prestação desses serviços, visando a 
melhoria contínua do processo 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 

Ação 5.5: Todos os servidores e terceiros deverão participar regularmente e integrar o Projeto 13 - Educação 
ambiental aos servidores e profissionais ligados diretamente ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 
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PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS Curto Prazo 
2015 a 2018 

Médio Prazo 
2019 a 2022 

Longo Prazo 
2023 a 2034 

Projeto 6 – Melhoria operacional de serviço de poda de árvores R$ 5.073.897,37 R$ 6.211.927,96 R$ 34.358.613,73 

Ação 6.1: Manutenção dos serviços existentes e reestruturação do serviço de poda, iniciando com um estudo 
de ocorrências ao longo do ano  

R$ 4.745.193,83 R$ 5.863.766,81 R$ 33.194.501,02 

Ação 6.2: Estudar a melhor relação entre servidores totalmente mobilizados para esse tipo de serviço ou 
repartição entre os demais serviços de limpeza urbana ou outros serviços esporádicos 

R$ 61.786,38 R$ 45.810,68 R$ 28.814,67 

Ação 6.3: Após o estudo, definir índices satisfatórios para a prestação desse tipo de serviço, tais como tempo 
máximo de espera entre a solicitação formal do munícipe e a execução da poda e número máximo aceitável 
de reclamações por mês de munícipes 

R$ 24.714,55 R$ 30.540,45 R$ 57.629,34 

Ação 6.4: Aumentar a parcela de resíduos de podas triturados e compostados, integrando o sistema de 
redução de disposição final de resíduos orgânicos em aterros sanitários. Deve ser analisada a opção de 
compra de maquinário específico para a função de trituração de galhos e troncos 

R$ 123.572,76 R$ 152.702,26 R$ 576.293,42 

Ação 6.5: Manter sistematizados os dados de acompanhamento da prestação desses serviços, visando a 
melhoria contínua do processo 

R$ 59.314,92 R$ 45.810,68 R$ 86.444,01 

Ação 6.6: Todos os servidores e terceiros deverão participar regularmente e integrar o Projeto 13 - Educação 
ambiental aos servidores e profissionais ligados diretamente ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 

Projeto 7 – Melhoria operacional dos demais serviços de limpeza urbana R$ 20.794.823,40 R$ 25.635.655,50 R$ 144.061.061,69 

Ação 7.1: Manutenção dos serviços existentes e elaboração de estudo de avaliação e reestruturação dos 
serviços de limpeza de canteiros, rotatórias, terrenos, jardins (capina e roçada) e guia sarjeta no município 

R$ 20.513.077,52 R$ 25.348.575,25 R$ 143.497.061,69 

Ação 7.2: Definição de índices ideais de relação entre equipamentos utilizados, servidores internalizados e 
terceirizados, bem como manutenção dos equipamentos visando manter um nível satisfatório da prestação 
desses serviços no município 

R$ 98.858,20 R$ 61.080,90 R$ 345.776,05 

Ação 7.3: Manter sistematizados os dados de acompanhamento da prestação desses serviços, visando a 
melhoria contínua do processo. Sempre que possível, adotar o uso de tecnologia da informação 

R$ 123.572,76 R$ 152.702,26 R$ 864.440,13 

Ação 7.4: Todos os servidores e terceiros deverão participar regularmente e integrar o Projeto 13 - Educação 
ambiental aos servidores e profissionais ligados diretamente ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 
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PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS Curto Prazo 
2015 a 2018 

Médio Prazo 
2019 a 2022 

Longo Prazo 
2023 a 2034 

Projeto 8 – Gerenciamento adequado dos resíduos gerados no sistema de coleta e tratamento 
esgoto 

R$ 6.722.357,93 R$ 8.719.299,08 R$ 49.129.014,09 

Ação 8.1: Garantir a inclusão de tecnologias para a redução de geração de lodo por metro cúbico tratado de 
esgoto no projeto executivo da nova estação de tratamento de esgoto 

R$ 61.786,38 - - 

Ação 8.2: Coletar todo o lodo gerado nas ETEs R$ 4.164.401,88 R$ 5.268.227,99 R$ 30.831.697,99 

Ação 8.3: Analisar e implementar paulatinamente ações de reutilização e/ou reciclagem do lodo gerado, tal 
como compostagem ou outro método 

R$ 123.572,76 R$ 305.404,52 R$ 576.293,42 

Ação 8.4: Incorporar procedimentos padrões quando realizar a manutenção na rede coletora de esgoto, 
visando a adequada coleta e destinação dos resíduos gerados. Quando possível, adotar procedimentos de 
reciclagem desses resíduos 

R$ 123.572,76 R$ 305.404,52 R$ 1.728.880,26 

Ação 8.5: Destinar todos os resíduos gerados na rede coletora de esgoto e ETEs em local ambientalmente 
adequado e licenciado pelos órgãos ambientais 

R$ 2.125.451,41 R$ 2.687.559,79 R$ 15.703.995,71 

Ação 8.6: Anotar, quantificar e armazenar os custos em cada etapa do gerenciamento. Deixar em forma de 
custo global e custo unitário (valor global por metro cúbico). Com os dados sistematizados, facilitará a 
adoção de novas medidas para redução de custos 

R$ 123.572,76 R$ 152.702,26 R$ 288.146,71 

Projeto 9 – Gerenciamento adequado dos resíduos gerados no sistema de tratamento de água R$ 5.368.000,53 R$ 6.630.332,15 R$ 38.167.913,24 

Ação 9.1: Acompanhar e analisar a quantidade de lodo gerado por metro cúbico de água tratada  R$ 123.572,76 - - 

Ação 9.2: Garantir que todo o lodo gerado seja coletado, transportado e disposto em local ambientalmente 
adequado e licenciado pelos órgãos ambientais 

R$ 5.120.855,01 R$ 6.477.629,89 R$ 37.879.766,53 

Ação 9.3: Anotar, quantificar e armazenar os custos em cada etapa do gerenciamento. Deixar em forma de 
custo global e custo unitário (valor global por metro cúbico). Com os dados sistematizados, facilitará a 
adoção de novas medidas para redução de custos 

R$ 123.572,76 R$ 152.702,26 R$ 288.146,71 
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PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS Curto Prazo 
2015 a 2018 

Médio Prazo 
2019 a 2022 

Longo Prazo 
2023 a 2034 

Projeto 10 – Universalização do serviço de limpeza de micro e macro drenagem R$ 1.791.804,96 R$ 2.595.938,43 R$ 14.695.482,22 

Ação 10.1: Levantar e analisar o histórico de ações de limpeza de bocas de lobo e bueiros. Identificar as 
dificuldades para universalizar o atendimento de limpeza de 100% de bocas de lobo e bueiros 

R$ 61.786,38 - - 

Ação 10.2: Definir uma nova metodologia para otimizar os recursos existentes, seja recursos humanos, 
equipamentos e/ou maquinários 

R$ 123.572,76 - - 

Ação 10.3: Aumentar paulatinamente a abrangência do serviço prestado ao município até atingir a 
universalização da prestação do serviço 

R$ 1.235.727,56 R$ 2.290.533,91 R$ 12.966.601,96 

Ação 10.4: Anotar e sistematizar todos os dados sobre a frequência de limpeza, área abrangida, recursos 
humanos necessários e maquinários utilizados 

R$ 123.572,76 R$ 152.702,26 R$ 864.440,13 

Ação 10.5: Definir indicadores de acompanhamento para melhorias futuras R$ 247.145,51 R$ 152.702,26 R$ 864.440,13 

Projeto 11 – Qualificação do gerenciamento de resíduos das unidades públicas de saúde R$ 2.681.528,81 R$ 3.206.747,47 R$ 22.331.370,04 

Ação 11.1: Levantar todas as unidades de saúde de Bauru que ainda não possuem Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde 

R$ 24.714,55 - - 

Ação 11.2: Garantir a elaboração dos PGRSS para cada unidade pública de saúde através de visitas e 
fiscalização periódica 

R$ 247.145,51 - - 

Ação 11.3: Acompanhamento da implementação desses PGRSS. Criar um procedimento operacional que 
facilite esse monitoramento das unidades públicas de saúde. Esse procedimento poderá ser utilizado para o 
acompanhamento das unidades privadas de serviços de saúde 

R$ 370.718,27 R$ 458.106,78 R$ 2.593.320,39 

Ação 11.4: Adequar e revistar o contrato com a operadora do aterro para diminuir e erradicar as incertezas, 
sobretudo sobre a questão da cobrança dos RSS no aterro 

R$ 61.786,38 - - 

Ação 11.5: Continuar com o acompanhamento dos custos envolvidos com a coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos de serviços de saúde 

R$ 1.977.164,10 R$ 2.748.640,69 R$ 19.738.049,65 
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PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS Curto Prazo 
2015 a 2018 

Médio Prazo 
2019 a 2022 

Longo Prazo 
2023 a 2034 

Projeto 12 – Qualificação do sistema municipal de gerenciamento dos resíduos da construção 
civil 

R$ 13.846.327,32 R$ 14.656.362,97 R$ 80.951.936,77 

Ação 12.1: Manter a operação dos atuais, estendendo os dias e/ou horários de funcionamento, e aumentar 
para 16 o número de Ecopontos como forma principal de combate às disposições inadequadas desses 
resíduos por munícipes 

R$ 11.306.907,18 R$ 13.972.256,84 R$ 79.960.712,09 

Ação 12.2: Consolidar e acompanhar o uso do instrumento CTR no município R$ 247.145,51 R$ 305.404,52 - 

Ação 12.3: Incluir a necessidade dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC 
para a liberação da obra. Analisar no primeiro CTR da obra se foi elaborado o PGRCC 

R$ 247.145,51 R$ 305.404,52 R$ 576.293,42 

Ação 12.4: Ampliar o processamento e reciclagem dos RCC gerados no município, incentivando a 
destinação destes para as usinas em detrimento das áreas de melhorias 

R$ 1.985.814,19 - - 

Ação 12.5: Anotar, armazenar e sistematizar os dados de geração de RCC no município através dos CTR e 
relatórios das áreas de melhorias, usinas de reciclagem e aterros de inertes 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 

Ação 12.6: Fomentar lei municipal para que a prefeitura possa utilizar parte dos RCC reciclados em obras 
públicas. 

- - - 

Projeto 13 – Educação ambiental aos servidores e profissionais ligados diretamente ao 
manejo de resíduos e limpeza urbana 

R$ 412.733,01 R$ 491.701,28 R$ 2.783.497,22 

Ação 13.1: Identificar a mapear todos os servidores e profissionais diretamente ligados aos serviços de 
manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 

R$ 29.657,46 R$ 18.324,27 R$ 103.732,82 

Ação 13.2: Elaborar um plano de atividades anuais que englobem todos os servidores e profissionais 
mapeados anteriormente 

R$ 49.429,10 R$ 61.080,90 R$ 345.776,05 

Ação 13.3: Aplicar treinamentos e as atividades de sensibilização e orientação aos servidores profissionais 
responsáveis pela operação da coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 
domiciliares, incluindo as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 

Ação 13.4: Aplicar treinamentos e as atividades de sensibilização e orientação aos servidores e profissionais 
responsáveis pela operação da prestação de serviço de limpeza urbana no município de Bauru 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 
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PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS Curto Prazo 
2015 a 2018 

Médio Prazo 
2019 a 2022 

Longo Prazo 
2023 a 2034 

Ação 13.5: Aplicar treinamentos e as atividades de sensibilização e orientação aos servidores e profissionais 
responsáveis pela operação da coleta, tratamento e disposição final dos resíduos gerados no sistema de coleta e 
tratamento de esgoto, tratamento de água e limpeza de micro e macro drenagens no município de Bauru 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 

Ação 13.6: Aplicar treinamentos e as atividades de sensibilização e orientação aos servidores e profissionais 
responsáveis pela operação da segregação, armazenamento, coleta, tratamento e disposição final dos resíduos 
gerados nas unidades públicas de Serviços de Saúde 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 

Ação 13.7: Aplicar treinamentos e as atividades de sensibilização e orientação aos servidores e profissionais 
responsáveis pela operação da coleta, reciclagem e disposição final dos resíduos da construção civil no município 

R$ 59.314,92 R$ 73.297,09 R$ 414.931,26 

Ação 13.8: Avaliar a eficiência das atividades e elaborar relatórios sobre os desenvolvimentos das atividades R$ 37.071,83 R$ 45.810,68 R$ 259.332,04 

Projeto 14 – Educação ambiental à população em geral R$ 463.397,84 R$ 572.633,48 R$ 2.895.874,44 

Ação 14.1: Elaborar um plano de atividades de sensibilização dos educadores sobre o Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Bauru para muni-los de informações e diretrizes  

R$ 61.786,38 R$ 76.351,13 R$ 432.220,07 

Ação 14.2: Nessas atividades, sugerir uma agenda anual para o desenvolvimento de atividades com os alunos com 
o tema resíduos sólidos, sobretudo sobre os 3R’s – reduzir, reutilizar e reciclar 

R$ 49.429,10 R$ 61.080,90 R$ 345.776,05 

Ação 14.3: Aplicar atividades de sensibilização sobre a questão dos resíduos sólidos com os educadores. Analisar 
a viabilidade de visitas orientadas às unidades de manejo de resíduos sólidos, como as centrais de triagem, usinas 
de reciclagem e aterro sanitário 

R$ 74.143,65 R$ 91.621,36 R$ 172.888,03 

Ação 14.4: Promover ações periódicas sobre o tema resíduos sólidos, como fóruns, mutirões e oficinas, visando a 
reflexão, atualização e participação ativa da população de Bauru para o atendimento das metas desse PMSB 

R$ 148.287,31 R$ 183.242,71 R$ 1.037.328,16 

Ação 14.5: Elaborar campanhas educativas permanentes sobre a necessidade de reduzir a geração de resíduos 
sólidos, a importância da adequada segregação, acondicionamento e disposição adequada dos resíduos sólidos 

R$ 92.679,57 R$ 114.526,70 R$ 648.330,10 

Ação 14.6: Avaliar a eficiência das atividades e elaborar relatórios sobre os desenvolvimentos das atividades. R$ 37.071,83 R$ 45.810,68 R$ 259.332,04 
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Quadro 30. Quadro resumo de todos os projetos propostos 

QUADRO RESUMO Curto Prazo 
2015 a 2018 

Médio Prazo 
2019 a 2022 

Longo Prazo   
2023 a 2034 

Projeto 1 - Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município 
de Bauru  

R$ 234.788,24 R$ 152.702,26 R$ 864.440,13 

Projeto 2 - Redução de resíduos orgânicos dispostos em aterro sanitário  R$ 57.115.327,88 R$ 70.502.633,69 R$ 441.757.721,44 

Projeto 3 - Qualificação do sistema de coleta seletiva de resíduos recicláveis secos de 
Bauru  

R$ 17.361.972,23 R$ 26.264.788,81 R$ 125.920.112,37 

Projeto 4 - Disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos R$ 16.682.322,08 R$ 7.359.237,29 R$ 37.459.072,33 

Projeto 5 – Melhoria operacional e de cobertura do serviço de varrição de logradouros 
públicos 

R$ 15.194.506,09 R$ 18.623.567,70 R$ 104.850.824,91 

Projeto 6 – Melhoria operacional de serviço de poda de árvores R$ 5.073.897,37 R$ 6.211.927,96 R$ 34.358.613,73 

Projeto 7 – Melhoria operacional dos demais serviços de limpeza urbana R$ 20.794.823,40 R$ 25.635.655,50 R$ 145.122.209,14 

Projeto 8 – Gerenciamento adequado dos resíduos gerados no sistema de coleta e 
tratamento esgoto 

R$ 6.722.357,93 R$ 8.719.299,08 R$ 49.129.014,09 

Projeto 9 – Gerenciamento adequado dos resíduos gerados no sistema de tratamento de 
água 

R$ 5.368.000,53 R$ 6.630.332,15 R$ 38.167.913,24 

Projeto 10 – Universalização do serviço de limpeza de micro e macro drenagem R$ 1.791.804,96 R$ 2.595.938,43 R$ 14.695.482,22 

Projeto 11 – Qualificação do gerenciamento de resíduos das unidades públicas de saúde R$ 2.681.528,81 R$ 3.206.747,47 R$ 22.331.370,04 

Projeto 12 – Qualificação do sistema municipal de gerenciamento dos resíduos da 
construção civil 

R$ 13.846.327,32 R$ 14.656.362,97 R$ 80.951.936,77 

Projeto 13 – Educação ambiental aos servidores e profissionais ligados diretamente ao 
manejo de resíduos e limpeza urbana 

R$ 412.733,01 R$ 491.701,28 R$ 2.783.497,22 

Projeto 14 – Educação ambiental à população em geral R$ 463.397,84 R$ 572.633,48 R$ 2.895.874,44 

TOTAL R$ 163.743.787,69 R$ 191.623.528,07 R$ 1.101.288.082,07 
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