
PLANO DE GESTÃO  INTEGRADA 
DE  RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DA 
GRANDE SÃO LUÍS 

SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO



ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

◦ Objetivo do Seminário;

◦ Premissa;

◦ Abrangência do PGIRS;

◦ Contrato e Empresa Executora;

◦ Planos de Resíduos Sólidos;

◦ Etapas e Produtos do PGIRS da RMGSL.



OBJETIVO DO SEMINÁRIO

Apresentar como será a 
elaboração do Plano de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PGIRS) 

da Região Metropolitana da 
Grande São Luís (RMGSL).



ABRANGÊNCIA DO PGIRS

Grupo Município População 
2017 

I Alcântara 21,673

II

Paço do Lumiar 122,420

Raposa 26,327

São José de Ribamar 176,418

São Luís 1,091,868

III

Axixá 11,975

Bacabeira 17,053

Cachoeira Grande 8,930

Icatu 26,835

Morros 19,282

Presidente Juscelino 12,656

Rosário 42,314

Santa Rita 37,090

População Total 1,614,841



CONTRATO

Agência Contratante: Agência Executiva Metropolitana (AGEM)

Empresa Contratada: Floram Engenharia e Meio Ambiente

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017 – CSL/AGEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103557/2017 – AGEM

CONTRATO Nº 004/2018 

Prazo: 7 meses



PREMISSA

Participação Social:

◦ Participação da sociedade na elaboração,
aprovação, execução, avaliação e revisão do
plano;

◦ Reuniões públicas de discussão e validação;

◦ Oficinas de capacitação (previsão):

 São Luís: 07 de maio (segunda) às 18h na UNDB;

 Rosário: 08 de maio (terça) às 9h na Secretaria
de Educação



EMPRESA EXECUTORA

 Floram Engenharia e Meio Ambiente
◦ 20 anos de atuação na área ambiental;

 Equipe:
 Eng. Sanitaristas e Ambientais

◦ Gestores Ambientais
◦ Eng. Florestais
◦ Biólogos
◦ Arqueólogo
◦ Economista
◦ Eng. Agrônomos
◦ Eng. Civil
◦ Cartógrafos



EMPRESA EXECUTORA

 Floram Engenharia e Meio Ambiente

◦ Contratos executados:



PLANOS DE
RESÍDUOS SÓLIDOS



O que são os Planos de Resíduos ?



O que são os Planos de Resíduos?

 Qual sua previsão legal?

◦ Lei de Saneamento – 11.455/2007 –
Estabeleceu diretrizes nacionais para
saneamento básico;

◦ Lei 12.305/2010 – Estabeleceu a Politica
Nacional de Resíduos Sólidos;



O que são os Planos de Resíduos?

 Seis tipos distintos de planos:

◦ Referenciais e observados de forma articulada e
cooperativa entre os distintos entes federativos;

Fonte: MMA, 2014



Etapas do PGIRS

Diagnóstico da 
situação dos resíduos

Planejamento das 
ações



Etapas do PGIRS

 Diagnóstico:

◦ Situação da gestão dos resíduos sólidos nos
municípios da RMGSL;

◦ Aspectos socioeconômicos e ambientais
relacionados à gestão dos resíduos sólidos.



Etapas do PGIRS

 Planejamento:
◦ Prever as medidas para a gestão integrada

dos resíduos sólidos;

 Objetivos, metas, diretrizes, viabilidade,
programas, projetos, ações, custos,
monitoramento e acompanhamento;



ETAPAS DO PGIRS DA 
RMGSL



Qual o conteúdo do PGIRS?

 Conteúdo mínimo definido no art. 17
da Lei 12.305/2010;

 Especificações do Edital 001/2017
da AGEM;



Quais as partes envolvidas?

AGEM Titular (Estado) e responsável 
pela aprovação do PGIRS;

Floram Responsável pela elaboração do 
PGIRS;

Grupos de trabalho
Acompanhar e apoiar o processo 
de elaboração do PGIRS;

Sociedade
Contribuir e participar do processo 
de construção e validação do 
PGIRS;



Etapa 1
Plano de ação e diagnóstico

Etapa 3
Estudo de viabilidade da 

implementação da alternativa 
selecionada e diretrizes para 

educação ambiental da 
comunidade

Etapa 5 
Conclusão do Plano de 

Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos e preparação 

dos produtos em sua forma 
definitiva

Etapa 2  
Prognóstico e estudo de 

alternativas

Etapa 4
Estratégias de implementação, 

capacitação, difusão e 
promoção do Plano

Etapas do PGIRS



ETAPA ATIVIDADES/PRODUTOS

1 - Plano de 
ação e 

diagnóstico

65 dias

P1 - Plano de Ação:

• Metodologia;
• Plano de mobilização social;
• Formação dos grupos de trabalho locais;
• Cronograma e fluxograma de atividades;
• Definição equipe técnica e respectivas atribuições e respon;
• Visita técnica de reconhecimento preliminar e relatório;

P2 - Seminário para lançamento do PGIRS
P3 - Oficinas de capacitação social com vistas à participação
no processo de construção do Plano
P4 - Relatório do diagnóstico da situação atual dos resíduos:
• Caracterização dos municípios e da RMGSL;
• Caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos;
• Análise do sistema de gestão dos resíduos existente;
• Análise do atual modelo de gerenciamento de serviços e do

seu desempenho;
• Análise conclusiva da situação atual.
P5 - Seminário para apresentação do diagnóstico



ETAPA ATIVIDADES/PRODUTOS

2 -
Prognóstico e 

estudo de 
alternativas

45 dias

P6 - Prognóstico:

• Relatório da projeção futura;
• Crescimento populacional;
• Vetores de expansão urbana;
• Distribuição geográfica da população;
• Evolução das atividades econômicas e da infraestrutura

associada e evolução da geração de resíduos da RMGSL.

P7 - Estudo de alternativas:

• Relatórios contendo a formulação;
• Avaliação das alternativas locacionais;
• Modelos de gestão associada;
• Alternativas tecnológicas identificadas.

P8 - Seminário para apresentação do relatório da etapa.



ETAPA ATIVIDADES/PRODUTOS

3 - Estudo de 
viabilidade da 

implementação 
da alternativa 
selecionada e 

diretrizes para 
educação 

ambiental da 
comunidade

25 dias

P9 - Estudo de viabilidade e da sua sustentabilidade
econômico-financeira:

• Cálculo e recuperação dos custos;
• Análises tarifárias;
• Formas de cobrança;
• Criação de negócios ligados aos serviços de limpeza

pública, manejo de resíduos sólidos e materiais recicláveis.

P10 - Diretrizes para a educação ambiental visando:

• A melhoria dos aspectos estético-sanitários;
• A valorização dos resíduos e redução dos rejeitos.

P11 - Seminário para apresentação do relatório da etapa



ETAPA ATIVIDADES/PRODUTOS

4 - Estratégias de 
implementação, 

capacitação, 
difusão e 
promoção
do Plano

25 dias

P12 - Diretrizes para capacitação técnica (governo e
comunidade):
• Controle e fiscalização da implementação dos planos

de gerenciamento/sistemas de logística reversa de
resíduos sólidos e geradores;

• Definição de formas e limites da participação do poder
público na coleta seletiva e na logística reversa, frente à
responsabilidade compartilhada.

13 - Modelos de parcerias:
• Entre entes interessados na reciclagem.
• Mecanismos para negócios.
• Emprego e renda ante a valorização dos resíduos.

14 - Definição das responsabilidades:
• Implementação;
• Operacionalização;
• Periodicidade da revisão do PGIRS;
• Ações preventivas e corretivas;
• Programa de monitoramento.

15 - Seminário para apresentação do relatório da etapa



ETAPA ATIVIDADES/PRODUTOS

5 - Conclusão do 
Plano de 

Gerenciamento 
Integrado de 

Resíduos Sólidos 
e preparação dos 
produtos em sua 
forma definitiva.

50 dias

16 - Relatórios:
•Versão final consolidada do Plano,
•Resumo Executivo;
•Apêndices:
-estudos de localização, 
-possibilidades de consorciamento, 
-alternativas tecnológicas e viabilidade socioeconômica da 
escolhida, acatando as sugestões colhidas das audiências 
públicas convocadas nas etapas anteriores.

17 - Seminário para apresentação e apreciação do PGIRS 
concluído:
•Reunião pública com ampla divulgação e mobilização
•Participação de representantes:
•das Prefeituras e Câmaras Municipais, 
•Governo Estadual e, Ministério Público, 
•Comunidades beneficiárias, 
•Entidades técnicas e acadêmicas, sindicais e de classe;
•Beneficentes e religiosas. 



Acompanhamento da elaboração 
do PGIRS

 Site da AGEM;

http://www.agem.ma.gov.br

 Blog do Plano:

https://pgirsmaranhao.wordpress.com/



OBRIGADO !

Livio Jonas Mendonça Correa
Presidente da Agência Executiva Metropolitana (AGEM)

Cícero Antonio Antunes Catapreta 
Eng. Civil, Doutor em Saneamento, Recursos Hídrico e Meio 

Ambiente
Coordenador Geral do PGIRS da RMGSL

Pedro Duarte
Engenheiro Ambiental

Especialista em Resíduos Sólidos
pedro.duarte@floram.com.br

Augusto Braga 
Biólogo, Mestre em Ecologia
Gerente Técnico da Floram 

augusto@floram.com.br


