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Gerência dos Resíduos Sólidos e Saneamento ambiental 

 

Saneamento: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de todos 

os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem 

estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que saneamento caracteriza o conjunto 

de ações socio-econômicas que têm por objetivo alcançar Salubridade Ambiental.  

 

A oferta do saneamento associa sistemas constituídos por uma infra-estrutura física e uma estrutura 

educacional, legal e institucional, que entre outras coisas abrange os serviços de 

Acondicionamento, coleta, transporte e/ou destino final dos resíduos sólidos (incluindo os 

rejeitos provenientes das atividades doméstica, comercial e de serviços, industrial e pública);  
 

Resíduos Sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos 

nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, 

ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível (ABNT, 1987). 

 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é a maneira de conceber, implementar e administrar sistemas 

de Limpeza Pública considerando uma ampla participação dos setores da sociedade com a 

perspectiva do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade do desenvolvimento é vista de 

forma abrangente, envolvendo as dimensões ambientais, sociais, culturais, econômicas, políticas e 

institucionais. Isso significa articular políticas e programas de vários setores da administração e 

vários níveis de governo, envolver o legislativo e a comunidade local, buscar garantir os recursos e 

a continuidade das ações, identificar tecnologias e soluções adequadas à realidade local. 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS 
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Cada Município brasileiro pode escolher como pretende elaborar seu PGIRS que pode ser das 

seguintes formas: 

 

Plano Microregional e Regiões Metropolitanas: Indicado para Município em regiões 

metropolitanas de forma consorciada; 

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS: Indicado para 

Municípios não necessariamente próximos a grandes centros urbanos, mas com interesse em 

soluções consorciadas e, 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: indicada para Municípios isolados 

geograficamente ou que por questões desconhecidas preferem fazer seus Planos de forma 

individual. 

 

Em se tratando de incentivos técnicos e financeiros, o Governo Federal brasileiro incentiva 

fortemente as soluções consorciadas como forma de fazer uma gestão mais eficiente e mais 

econômica. 

 

Elementos indispensáveis na composição de um PGIRS 

 

 Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos; 

 Integração dos aspectos técnicos, ambientais,  sociais, institucionais e políticos; 

 Consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabilizem a implementação  

das leis; 

 Mecanismos de financiamento para a auto-sustentabilidade das estruturas de gestão e do 

gerenciamento; 

 Sistema de planejamento integrado, orientando a implementação das políticas públicas para 

o setor. 

 

 

 

 

O gerenciamento integrado focaliza com mais nitidez os objetivos importantes da questão, que é a 

elevação da urbanidade em um contexto mais nobre para a vivência da população, onde haja 

manifestações de afeto à cidade e participação efetiva da comunidade no sistema, sensibilizada a 

não sujar as ruas, a reduzir o descarte, a reaproveitar os materiais e reciclá-los antes de 

encaminhá-los ao lixo. 

 


