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APRESENTAÇÃO  

 

A Prefeitura Municipal de Santa Vitória, em convênio firmado com a Fundação de 

Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, buscaram viabilizar a elaboração do Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - PGIRS do Município de Santa Vitória-MG, o 

qual contou com o apoio dos atores locais que compuseram o Comitê Diretor e o Grupo de 

Sustentação.  

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Santa Vitória foi 

elaborado por professores do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, 

em convênio firmado com a FUNEPU na gestão dos recursos disponibilizados pela Prefeitura 

Municipal de Santa Vitória. 

Este PGIRS foi elaborado para atender o art. 225 da Constituição Federal de 1988: 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações”. Normas como a Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), Lei Federal de Consórcios Públicos 

(Lei nº 11.107/2005), Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795/1999), 

Manual para Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Ministério do 

Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), Política 

Estadual de Resíduos Sólidos de Minas Gerais (Lei nº 18.031/2009), Resolução CONAMA nº 

404/2008, Deliberação Normativa COPAM nº 143/2009, NBR 10004/2004 e outras normas 

específicas para cada tipo e classificação de resíduo também embasaram a elaboração deste 

Plano. 

Estudos e levantamentos sobre o município foram realizados por meio de um 

diagnóstico técnico-participativo elaborado a partir de um questionário aplicado nos 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e nas indústrias do município, por 

informações apresentadas pela Prefeitura Municipal de Santa Vitória, informações obtidas 

durante as visitas técnicas e dados provenientes de órgãos e instituições do Governo Federal.  

Os levantamentos buscaram identificar os agentes sociais e as pessoas que vivem com 

os recursos da venda de recicláveis na Cidade de Santa Vitória; identificar os passivos 

ambientais e os impactos sócio-econômicos relacionados com a gestão dos resíduos sólidos 

no município; diagnosticar a situação atual no manejo e na disposição final dos resíduos 
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sólidos urbanos no município; propor soluções regionais e integradas de tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos urbanos que sejam ambientalmente adequadas; e elaborar 

e implementar programa de educação ambiental com a participação de todos os agentes 

sociais.  

O PGIRS buscou enfatizar a importância da gestão compartilhada, por meio da adoção 

de tecnologias e ações que proporcionem de forma integrada a redução do volume de resíduos 

sólidos gerados na Cidade de Santa Vitória; a reciclagem de resíduos e o reaproveitamento de 

matérias-primas; a compostagem como processo de transformação de resíduos orgânicos em 

compostos orgânicos aproveitáveis; a promoção da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos 

e a destinação final adequada e ambientalmente segura; e a mudança de hábitos e costumes da 

população visando um melhor reaproveitamento dos materiais e redução do consumismo.  

Este PGIRS propõe um modelo moderno de gestão que utilizará técnicas adequadas e 

adotará a racionalização de operações, buscando utilizar os recursos públicos de forma 

sustentável, objetivando melhorar a qualidade de vida da população e a saúde ambiental do 

município, além de capacitar os atores locais com o intuito de reduzir os impactos sociais e 

ambientais oriundos da gestão inadequada dos resíduos sólidos urbanos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da metade do século XX o Brasil se transformou em um país urbano, com 

mais de 85% da população vivendo nas cidades (IBGE, 2010). Desde 1970, quando os 

brasileiros eram "90 milhões em ação" a população do país cresceu 82%. Ao longo do século 

XX, ela tornou-se quase dez vezes maior: o Censo de 1900 contou mais de 17.438.434 de 

residentes. Na primeira metade do século, a população triplicou (51.941.767 residentes em 

1950) e, na segunda metade, mais que triplicou. Em 2000, já éramos 169.590.693 pessoas 

(IBGE, 2003). Em 2013 a população total do Brasil alcançou a marca de 202.768.562 

habitantes (IBGE, 2014). 

A partir de meados do século XX as cidades brasileiras passaram a enfrentar pressão 

antrópica originada pelo êxodo rural crescente. A demanda urbana se intensifica impactando o 

meio ambiente pela falta de saneamento básico, promovendo redução da qualidade de vida 

pela falta de equipamentos urbanos para atender à população urbana crescente. Este cenário 

demandou políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população 

urbana brasileira. A Constituição de 1988 foi um marco importante na reestruturação 

institucional e legislativa para atender às demandas urbanas. O Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001) estabeleceu novas diretrizes e regulamentos para a gestão urbana, com destaque 

para a Lei de saneamento básico (Lei nº 11.445/2007), Lei Federal dos Consórcios Públicos 

(Lei nº 11.107/2005) e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a Gestão Integrada dos Resíduos 

Sólidos obedecendo princípios da gestão participativa e da mobilização social e comunitária, 

buscando incluir segmentos sociais fragilizados, por meio do trabalho e da melhoria da renda; 

da redução progressiva dos resíduos gerados, assim como pela incorporação de novas 

tecnologias e destinação final ambientalmente correta dos resíduos sólidos urbanos. A Gestão 

de Resíduos Sólidos pode ser traduzida como o conjunto de ações integradas, na busca de 

soluções para os resíduos sólidos, levando-se em consideração as dimensões social, cultural, 

econômica, ambiental e política, bem como correspondente controle social, sob a premissa 

maior do desenvolvimento sustentável. Integrações legais, administrativas e técnicas, 

resultantes de um processo dinâmico firmado entre todos os interessados, inclusive setor 

empresarial e segmentos da sociedade de interesse direto e indireto, buscarão atender de 

forma adequada e eficiente às diversidades e necessidades locais. Buscar-se-á instituir 
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mecanismos mais adequados à segregação, coleta, transporte, transbordo triagem, tratamento 

e disposição final dos resíduos sólidos (MMA, 2012).  

A administração pública deve privilegiar a defesa dos princípios da salubridade 

ambiental, saúde pública e não geração, redução, reutilização, triagem, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, bem como da disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. Deve buscar o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma 

de minimizar impactos ambientais, reduzindo gradualmente a geração de resíduos sólidos; 

baseando-se nos princípios da universalidade, regularidade e continuidade no acesso aos 

serviços de limpeza urbana, em defesa do meio ambiente, buscando, mediante o 

desenvolvimento e incentivo constantes da prática da coleta seletiva, dos sistemas de logística 

reversa, das ferramentas relacionadas ao incremento da responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos, do ordenamento das ações de reciclagem e reaproveitamento de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, dos processos de monitoramento e fiscalização, da 

integração e educação ambiental e social necessárias, métodos e tecnologias de gestão para os 

resíduos sólidos urbanos (MMA, 2012).  

A elaboração do PGIRS é uma exigência para que o Município de Santa Vitória tenha 

acesso aos recursos públicos destinados ao manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como, 

usufrua de incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade. Destaca-se no parágrafo 1°, do art. 18, da Seção IV, da Lei Federal nº 12.305, que 

as vantagens serão dadas aos municípios que optarem por soluções consorciadas 

intermunicipais e com implementação dos programas de coleta seletiva.  

O PGIRS visa redução da geração de resíduos sólidos no Município de Santa Vitória, 

assim como o correto acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação final. A metodologia está respaldada no art. 18, da Seção IV, da Lei Federal nº 

12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos para os municípios.  

O PGIRS é um estudo que diagnostica a situação atual dos resíduos sólidos no 

município e, a partir daí, traça o prognóstico para sanar os pontos fracos levantados, assim 

como dinamizar os pontos fortes. Dentre as propostas estão formas mais adequadas para a 

disposição final dos resíduos; sugestões sobre programas e ações em educação ambiental 

envolvendo distintas esferas da sociedade; medidas para a redução, reuso e reciclagem de 

resíduos, dentre outras.  

Metodologicamente seguiu-se as recomendações destacadas no Manual de Orientação, 

sobre Gestão de Resíduos Sólidos, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente. Diversos 
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métodos foram adotados na busca de uma maior aproximação do conjunto de dados 

necessários aos trabalhos e posteriores análises das informações coletadas, nesse sentido 

destacam-se: aplicação de questionários, técnicas de registro fotográfico, mapeamento e 

tratamento estatístico de variáveis. 

Com base no diagnóstico, a equipe técnica se reuniu sistematicamente para a análise 

dos dados e elaboração do prognóstico para o PGIRS de Santa Vitória. Todas as propostas e 

os cenários identificados foram validados em audiências públicas. A elaboração do PGIRS se 

deu no contexto do diálogo entre os grupos organizados e entidades representativas do 

município.  

A equipe técnica se empenhou no sentido de fazer com que todas as esferas da 

sociedade tivessem acesso à informação sobre o papel do PGIRS e, acima de tudo, que 

compreendessem a sua responsabilidade como cidadão e sujeitos na geração dos resíduos 

sólidos. Nesse sentido, foi valorizado o diálogo permanente entre os distintos segmentos 

sociais ao longo da realização das atividades e levantamentos que compuseram este plano.  

Como sugerido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi implementado um canal 

de diálogo com o poder público, que foi convidado a orientar e fomentar esse diálogo junto à 

sociedade. Nesse sentido, foram realizadas reuniões técnicas e de trabalho no Município de 

Santa Vitória, com a presença da equipe técnica, gestores municipais e os atores sociais para a 

discussão dos problemas levantados, assim como das alternativas para a resolução destes 

problemas. Aconteceram visitas técnicas no município e diversas audiências públicas 

previamente organizadas e convocadas pelos agentes públicos, com apoio da equipe técnica e 

participação do Comitê Diretor e do Grupo de sustentação, para a apresentação de cada etapa 

do plano, de forma que a comunidade pudesse participar.  

Buscou-se seguir as orientações do Manual para a elaboração de planos de gestão de 

resíduos sólidos, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2012 (BRASIL, 2012), no 

qual está destacada a necessidade da utilização de discussão pública e de conferências, por se 

caracterizarem como a metodologia mais democrática de participação social. Foram 

observadas leis e normas que tratam do assunto para descrever, analisar e caracterizar os 

resíduos sólidos do município (ABNT-NBR 10.004).  

Foram produzidos dados primários através dos levantamentos, mapeamentos e 

aplicação dos questionários, assim como foram utilizados dados secundários disponíveis em 

documentos elaborados por órgãos competentes. A descrição do perfil populacional, 

econômico e social da Cidade de Santa Vitória e suas caracterizações foram respaldadas por 
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critérios consolidados por órgãos como IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, SNIS - Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento, CEI - Centro de Estatística e Informações, CNES - Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde, entre outros. 

As Secretarias do Município de Santa Vitória forneceram dados primários 

relacionados com as atividades desenvolvidas no município (saúde, educação, 

desenvolvimento rural, urbano, econômico e outras) e órgãos de representação (comércio, 

sindicatos, indústrias). Essas informações, entendidas aqui como de fontes primárias, serviram 

para subsidiar a etapa de caracterização do município.  

 

 

2. RESIDUOS SÓLIDOS: CONCEITOS, ORIGEM E CLASSIFICAÇÕES  

 

O resíduo sólido, conhecido popularmente como “lixo”, é um dos principais 

problemas enfrentados por quem lida com o desenvolvimento sustentável urbano. Para que as 

políticas públicas e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos possam ser elaborados e 

implementados é preciso conhecer os conceitos, as origens e as classificações dos resíduos 

sólidos urbanos - RSU. 

Diante dessa questão, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT substituiu 

a Norma Brasileira - NBR 10004/1987, normatizando a classificando os resíduos sólidos de 

forma a fornecer subsídios para o gerenciamento desses resíduos por meio da NBR 10.004 de 

2004. Segundo esta norma:  

 

A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou 

atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a 

comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo 

impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. 

 

A Lei nº 12.305/2010 define resíduos sólidos como sendo objetos ou substâncias em 

estado sólido ou semissólido, bem como gases retidos em recipientes e líquidos que não 

podem ser lançados na rede pública de esgoto ou em cursos d`água, resultantes das atividades 

humanas e que exigem soluções técnicas para sua destinação final. A NBR 10004/2004 define 

essas atividades humanas como sendo industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição. 
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Ainda de acordo com a NBR 10004/2004, os resíduos sólidos são classificados em: 

resíduos classe I e resíduos classe II. Os resíduos sólidos classificados na classe I são aqueles 

resíduos considerados perigosos, cujas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas 

apresentam risco à saúde pública, provocando mortalidade e/ou incidência de doenças, e 

riscos ao meio ambiente pela inadequação do seu gerenciamento. Os resíduos sólidos 

classificados na classe II são considerados resíduos não perigosos.  

Os resíduos não perigosos também são classificados em resíduos classe II A, não 

inertes, e resíduos classe II B, inertes. Os resíduos não inertes apresentam características de 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Os resíduos inertes quando 

expostos a testes de solubilidade em água destilada ou desionizada seus constituintes não são 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, com exceção 

dos aspectos de cor, turbidez e sabor.  

Os RSU também são classificados quanto à origem, o que também é muito importante 

para sua caracterização e, consequente, para seu manejo e disposição final. A seguir, será 

detalhada esta classificação: 

 

 

2.1. RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES  

 

Os resíduos sólidos domiciliares - RSD são gerados pelas atividades domésticas 

oriundas de residências urbanas (BRASIL, 2010).  

Os RSD são compostos por resíduos secos, constituídos principalmente por 

embalagens de plásticos, papel, vidro, “longa vida” e metais diversos, e por resíduos úmidos, 

que são aqueles constituídos por restos provenientes do preparo dos alimentos (MMA, 2012). 

Ainda de acordo com esta fonte, os RSD contaminados, chamados de rejeitos, são aqueles 

resíduos em que as embalagens não se preservaram secas, são os resíduos que não podem ser 

processados com os demais, são os resíduos de higiene, entre outros tipos. 
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2.2. RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE 

SERVIÇOS  

 

Os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços têm sua origem 

das diversas atividades econômicas, como por exemplo: papelarias, lojas de roupas e 

calçados, supermercados, restaurantes, escritórios, bancos, etc.  

Esses resíduos são constituídos, de modo geral, de embalagens diversas, papel, 

papelão, plásticos, metais, restos provenientes do preparo dos alimentos e resíduos de higiene 

pessoal. 

 

 

2.3. RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA  

 

A Lei nº 12.305/2010 prevê que os resíduos de limpeza urbana são originários dos 

serviços de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e de outros serviços de limpeza 

urbana. Esses resíduos são lançados de forma difusa pelo vento ou pela população nos 

espaços urbanos que agem em contrariedade às posturas públicas e às regras de convivência 

social (CIDES, 2015).  

Nesses resíduos é comum a presença de papel, folhas, terra, pequenas embalagens, 

galhos e outros, que podem variar na quantidade e composição nas diferentes regiões da 

cidade. 

 

 

2.4. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Os serviços públicos de saneamento básico envolvem o abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário, os serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais (BRASIL, 

2010).  

Os resíduos resultantes dos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais 

possuem em grande maioria características de material inerte originado do desassoreamento 

desses sistemas, enquanto que os resíduos gerados pelos processos das Estações de 
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Tratamento de Água – ETAs e Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs possuem altas 

cargas de matéria orgânica (MMA, 2012).  

 

 

2.5. RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 

São os resíduos gerados pelos processos produtivos e instalações industriais (BRASIL, 

2010). Os processos de produção industrial são muito variados, o que leva a uma geração 

diversificada de resíduos que muitas vezes são classificados como resíduos perigosos. Esses 

resíduos perigosos devem receber tratamento diferenciado em relação ao seu 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final devido ao fato de 

apresentarem periculosidade efetiva ou potencial à saúde humana ou ao meio ambiente 

(MMA, 2011).  

Devido ao fato de não haver informações precisas sobre a quantidade, os tipos e os 

destinos dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias brasileiras, o Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA instituiu a Resolução nº 313/2002. Esta resolução prevê o 

registro dos resíduos sólidos gerados pelo setor industrial do país com o intuito de embasar a 

elaboração de diretrizes nacionais para o controle dos resíduos industriais. 

 

 

2.6. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A Resolução CONAMA nº 358/2005 define que os resíduos sólidos de serviços de 

saúde (RSSS) são gerados por: “[...] qualquer edificação destinada à realização de atividades 

de prevenção, produção, promoção, recuperação e pesquisa na área da saúde ou que estejam a 

ela relacionadas”. 

De acordo com MMA (2012), esses resíduos são divididos em Grupo A, aqueles 

potencialmente infectantes; Grupo B, resíduos químicos; Grupo C, rejeitos radioativos; Grupo 

D, resíduos comuns; e Grupo E, que são os perfurocortantes. E, para que os riscos nos 

ambientes de trabalho possam ser minimizados e para que a saúde pública e a qualidade do 

meio ambiente possam ser preservadas, esses resíduos devem seguir procedimentos 

específicos de tratamento prévio e de disposição final de acordo com suas características 

(BRASIL, 2005). 
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2.7. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO 

 

Os resíduos da construção civil e demolição - RSCD são gerados pelas construções, 

demolições, reparos e reformas de obras de construção civil, como também da preparação e 

da escavação de terrenos (BRASIL, 2010). De acordo com a Resolução CONAMA n° 

307/2002, esses resíduos são constituídos por:  

 

[...] 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 etc., 

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

 

Os RSCD devem ser bem gerenciados para evitar que se acumulem em cursos d`água 

ou que sejam abandonados em locais inapropriados, até porque podem conter tintas, solventes 

e óleos que provocam toxicidade ao meio ambiente e à saúde humana (MMA, 2011).  

Os resíduos da construção civil e demolição são classificados em: 

Classe A - são os resíduos considerados reutilizáveis ou recicláveis provenientes de 

construção, demolição, reformas, reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 

incluindo solos provenientes de terraplanagem; de construção, demolição, reformas e reparos 

de edificações, como por exemplo: componentes cerâmicos, argamassa e concreto; e de 

processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto, como blocos, 

tubos, meio-fios, produzidas nos canteiros de obras (BRASIL, 2002). 

Classe B - são os resíduos recicláveis utilizados para outras destinações, como por 

exemplo: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas 

imobiliárias e gesso (BRASIL, 2015). 

Classe C - são os resíduos que ainda não possuem tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação (BRASIL, 2011). 

Classe D - são os resíduos perigosos provenientes do processo de construção, como: 

tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde originários 

de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, 

como também telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos 

nocivos à saúde (BRASIL, 2004). 
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2.8. RESÍDUOS DAS ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS 

 

A Lei nº 12.305/2010 define os resíduos agrossilvopastoris como aqueles gerados 

pelas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os resíduos relacionados aos insumos 

utilizados nessas atividades. 

Esses resíduos podem ser analisados segundo suas características, que podem ser de 

natureza orgânica ou inorgânica (MMA, 2011). Os resíduos de natureza orgânica são aqueles 

provenientes de culturas e criação de animais, como também daqueles originários de 

abatedouros e outras atividades agroindustriais e os resíduos das atividades florestais (MMA, 

2012). Ainda de acordo com esta fonte, os resíduos de natureza inorgânica compreendem os 

agrotóxicos, os fertilizantes e os produtos farmacêuticos e as suas diversas formas de 

embalagens.  

 

 

2.9. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

 

Os resíduos de serviços de transporte são os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira (BRASIL, 2010). 

Por isso, esses resíduos podem veicular doenças entre cidades, estados e países.  

Os resíduos que constituem esta classificação são: embalagens em geral, resíduos 

químicos, resíduos orgânicos, sucatas, material de escritório, lâmpadas, pilhas e baterias, 

resíduos de atividades de manutenção dos meios de transporte, resíduos infectantes, resíduos 

contaminados de óleo e cargas em perdimento, apreendidas ou mal acondicionadas (MMA, 

2011). 

 

 

2.10. RESÍDUOS DE MINERAÇÃO 

 

De acordo com a Lei nº 12.305/2010, os resíduos de mineração são aqueles gerados na 

atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 

Segundo o MMA (2012) os resíduos estéreis e os rejeitos são os dois tipos gerados em 

maior quantidade no Brasil. Os estéreis são os materiais retirados da cobertura ou das porções 
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laterais dos depósitos mineralizados, mas podem ser constituídos por materiais rochosos de 

composição diversa da rocha que encerra depósito, enquanto que os rejeitos são os resíduos 

originários do beneficiamento dos minerais (MMA, 2012). Também estão presentes os 

resíduos das atividades de suporte, como por exemplo: os materiais utilizados em desmonte 

de rochas, da manutenção de equipamentos pesados e veículos, e das atividades 

administrativas e outras relacionadas (MMA, 2011). 

 

 

2.11. RESÍDUOS VOLUMOSOS  

 

São aqueles resíduos sólidos secos constituídos por peças de grandes dimensões que 

não são recolhidas pelo sistema de coleta convencional, como por exemplo: móveis e 

utensílios domésticos inutilizáveis, grandes embalagens, peças de madeira, podas e outros 

resíduos de origem não industrial. 

 

 

2.12. RESÍDUOS ESPECIAIS 

 

Esses resíduos são assim classificados, devido suas características tóxicas, radioativas 

e contaminantes e, por isso, necessitam de cuidados especiais em seu manuseio, 

acondicionamento, estocagem, transporte e disposição final. Entre esses resíduos pode-se 

destacar: pilhas, baterias, lâmpadas, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, óleo de 

uso culinário, pneus, eletroeletrônicos, agrotóxicos e seus resíduos e embalagens, entre outros. 

 

 

2.12.1. Pilhas e baterias 

 

Os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional são estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

401/2008. Esta Resolução também define os critérios e padrões para o gerenciamento 

ambientalmente adequado desses resíduos.  

As pilhas e baterias e os produtos eletroeletrônicos que contenham integrados em sua 

estrutura de forma não substituível: chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, devem ser 
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entregues pelos usuários, após seu esgotamento energético, aos estabelecimentos que as 

comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para 

que eles repassem esses resíduos aos fabricantes ou importadores. Estes devem adotar, 

diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, 

tratamento ou disposição final ambientalmente adequada desses resíduos.  

Destaque para as formas de destinação incorreta de pilhas e baterias usadas: 

lançamento in natura a céu aberto; queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou 

equipamentos não adequados, de acordo com a legislação vigente; lançamento em corpos 

d’água, praias, manguezais, poços ou cacimbas, terrenos baldios, cavidades subterrâneas, em 

redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade ou de telefone, mesmo que 

abandonadas, ou ainda em áreas sujeitas à inundação (CIDES, 2015). 

 

 

2.12.2. Lâmpadas fluorescentes 

 

O mercúrio, um metal pesado altamente tóxico, faz parte da constituição da lâmpada 

fluorescente. Quando intacta, esta lâmpada não oferece perigo, mas quando é quebrada, 

queimada ou descartada em aterros sanitários polui o meio ambiente devido à liberação do 

vapor de mercúrio.  

 

 

2.12.3. Óleos lubrificantes 

 

A NBR 10004:2004, classifica o óleo lubrificante usado como perigoso, devido sua 

toxicidade. A combustão dos óleos lubrificantes usados pode gerar gases residuais nocivos ao 

meio ambiente e, portanto, a reciclagem é o instrumento primordial para a sua disposição 

final. Entretanto, a reciclagem do óleo lubrificante usado ou contaminado incide na avaliação 

de seu uso ou regeneração, para, assim, identificar a possibilidade de reuso como substituto de 

um produto comercial ou uso como matéria-prima em processo industrial diverso.  

Além disso, os geradores desses resíduos devem evitar os seguintes descartes: 

quaisquer descartes de óleo usados em solos, águas superficiais, subterrâneas, no mar 

territorial ou em sistemas de esgoto ou de águas residuais; qualquer forma de eliminação que 

provoque contaminação atmosférica superior ao nível estabelecido pela legislação específica 
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para proteção do ar atmosférico; qualquer processo de industrialização e comercialização de 

novos óleos lubrificantes não recicláveis, seja nacionais ou importados.  

Também são obrigações dos geradores: armazenar os óleos usados de forma segura, 

em lugar acessível à coleta e em recipientes adequados e resistentes a vazamentos; adotar 

medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado venha a ser contaminado por 

produtos químicos, combustíveis, solventes e outras substâncias, salvo as decorrentes da sua 

normal utilização; destinar o óleo usado ou contaminado regenerável para a recepção, coleta, 

refino ou a outro meio de reciclagem, devidamente autorizado pelo órgão ambiental 

competente; fornecer informações aos coletores autorizados sobre os possíveis contaminantes 

adquiridos pelo óleo usado industrial, durante o seu uso normal; alienar os óleos lubrificantes 

usados ou contaminados provenientes de atividades industriais exclusivamente aos coletores 

autorizados; manter os registros de compra de óleo lubrificante e alienação de óleo 

lubrificante usado ou contaminado disponíveis para fins fiscalizatórios, por dois anos, quando 

se tratar de pessoa jurídica cujo consumo de óleo for igual ou superior a 700 litros por ano; 

responsabilizar-se pela destinação final de óleos lubrificantes usados contaminados não 

regeneráveis, por sistemas aprovados pelo órgão ambiental competente; destinar o óleo usado 

não regenerável de acordo com a orientação do produtor, no caso de pessoa física (CIDES, 

2015).  

 

 

2.12.4. Óleos de uso culinário 

 

Os óleos de uso culinário usado são resíduos gerados pelo processo de preparo de 

alimentos, podendo ser proveniente de domicílios, comércios e fábricas de produtos 

alimentícios. 

O seu descarte deve ser realizado de maneira correta, pois podem provocar impactos 

nas redes de saneamento e em cursos d`água, e apesar de não serem resíduos sólidos, são 

geridos em conjunto com os resíduos sólidos (MMA, 2012). 
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2.12.5. Pneumáticos 

 

Os pneumáticos inservíveis se forem abandonados ou dispostos inadequadamente 

constituem passivo ambiental, resultando em sérios riscos ao meio ambiente e à saúde 

pública, já que não há possibilidade de reaproveitamento desses materiais inservíveis para uso 

veicular e para processos de reforma para esta finalidade. Apenas os pneumáticos atuais, 

depois de usados, podem ser utilizados como matéria prima nos processos de reciclagem. 

 

 

2.12.6. Eletroeletrônicos (de grande e pequeno porte) e seus componentes 

 

Os resíduos tecnológicos são aqueles provenientes de produtos e componentes 

eletrônicos de uso doméstico, industrial, comercial e do setor de serviços, que estejam em 

desuso e sujeitos à disposição final, exemplos: componentes e periféricos de computadores, 

televisores, aparelhos de telefonia móvel e fixa, ventiladores, geladeiras, etc. 

Esses resíduos devem receber destinação final adequada para que não provoquem 

danos ou impactos negativos ao meio ambiente. Essa obrigação constitui uma 

responsabilidade solidária entre as empresas que produzem, comercializem ou importem 

produtos ou componentes eletroeletrônicos (CIDES, 2015).  

 

 

2.12.7. Embalagens de agrotóxicos e produtos veterinários 

 

As embalagens vazias de agrotóxicos e dos resíduos nelas existentes quando são 

descartados incorretamente causam sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana. Em 

razão disto, os estabelecimentos que os comercializam e os postos e centrais de recebimentos 

implantadas pelo setor produtivo são os locais onde o usuário desses produtos deve devolver 

as embalagens total ou parcialmente vazias. Por serem considerados empreendimentos 

potencialmente poluidores, a Resolução CONAMA nº 465/2014, dispõe sobre os 

procedimentos de licenciamento ambiental dos estabelecimentos destinados ao recebimento 

de embalagens de agrotóxicos. 
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Os consumidores usuários impõe-se devolver as embalagens vazias dos produtos 

adquiridos aos comerciantes que devem possuir instalações adequadas ao recebimento e 

armazenamento temporário. Mas são os fabricantes os responsáveis em dar o destino final 

adequado às embalagens e ou a produtos devolvidos pelos usuários, por meio de processos e 

tecnologias autorizadas em lei.  

 

 

2.12.8. Resíduos radioativos 

 

Devido à periculosidade que impede o reaproveitamento dos resíduos radioativos, 

esses resíduos são considerados rejeitos. Por isso, e pela importância de ordem nacional, o seu 

manejo, tratamento e destinação obedecem ao comando da legislação federal e são de 

responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, autarquia federal 

vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia.  

A Resolução CNEN-NE-6.05 determina que os rejeitos radioativos precisam ser 

tratados antes de serem liberados para o meio ambiente, se for o caso. Isso só é realizado 

quando o nível de radiação for semelhante ao do meio ambiente e quando não apresentem 

toxidez química. Nessa razão, quer sejam sólidos, líquidos ou gasosos, são classificados 

quanto à atividade: rejeitos de baixa, média e alta atividade. 

Os rejeitos de meia vida curta devem ser armazenados em locais apropriados e 

preparados de acordo com as especificações técnicas do CNEN, até que sua atividade atinja 

valor igual ao do meio ambiente, para depois serem descartados. Além deste procedimento, 

caso esses rejeitos apresentem toxidez química para o ser humano ou que sejam prejudiciais 

ao ecossistema, será necessário o tratamento químico adequado para anular essa toxidez antes 

de descarta-los.  

Os rejeitos sólidos de baixa atividade que podem estar em partes contaminadas de 

maquinário, luvas usadas, sapatilhas, aventais e outros equipamentos e instrumentos, são 

colocados em sacos plásticos e guardados pelo gerador em tambores ou caixas de aço, após a 

devida classificação e respectiva identificação (CIDES, 2015).  

 

 

 

 



 PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

  

 

32 

                                                                                                        

 

2.12.9. Resíduos de açougue e animais domésticos mortos (ossada, couro) 

 

Os resíduos de abatedouros, em sua maioria, são altamente putrescíveis e podem 

causar odores se não processados rapidamente ou removidos, adequadamente, das fontes 

geradoras no prazo máximo de um dia. Por isso, podem causar problemas ambientais graves 

se não forem gerenciados adequadamente. 

Os animais mortos e carcaças condenadas devem ser tratados ou descartados de forma 

a garantir a destruição de todos os organismos patogênicos. As partes dos animais condenadas 

pela inspeção sanitária ou os materiais que possam ter contato com essas partes são 

considerados de alto risco e devem ser processados em graxarias inspecionadas e autorizadas, 

garantindo à esterilização desses resíduos.  

 

 

3. LEGISLAÇÃO PERTINENTE  

 

Para elaboração deste plano foram consultadas diversas leis do ordenamento jurídico 

brasileiro que estão relacionadas com os resíduos sólidos e o saneamento básico. Assim, para 

que seja fundamentado no princípio da boa fé, este plano foi desenvolvido principalmente 

com base nos seguintes instrumentos normativos: 

 Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, “institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (e alterou a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998)”;  

 Lei Estadual nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que “dispõe sobre a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos”; 

 Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que “dispõe sobre a educação 

ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental”;  

 Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, que “dispõe sobre normas gerais 

de contratação de consórcios públicos”;  

 Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico (alterando as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 

1979; nº 8.036, de 11 de maio de 1990; nº 8.666, de 21 de junho de 1993; nº 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978)”;  
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 Resolução do CONAMA nº 404, de 11 de novembro 2008, que “estabelece 

critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno 

porte de resíduos sólidos urbanos (revoga a Resolução CONAMA nº 308/02)”;  

 Deliberação Normativa COPAM nº 143, de 25 de novembro de 2009, que 

“altera dispositivos da Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 9 de setembro de 

2004, para sistemas de tratamento e/ou disposição final de resíduos urbanos e dá 

outras providências”; 

 NBR nº 10.004/2004, de 31 de maio de 2004, que define os diversos tipos de 

resíduos; 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) marca a história 

evolutiva da legislação ambiental brasileira ao definir princípios, objetivos, instrumentos e 

diretrizes relacionadas à gestão dos resíduos sólidos, como também às responsabilidades dos 

geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Destaca-se que estão 

sujeitas a essa Lei pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com 

responsabilidade direta ou indireta pela geração de resíduos sólidos, como também as que 

desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

com exceção dos rejeitos radioativos que são regulados por legislação específica (§§ 1º e 2º, 

art. 1º, Lei nº 12.305/10). 

Essa Lei também define os principais termos ou palavras relacionadas aos resíduos 

sólidos: acordo setorial; área contaminada; área órfã contaminada; ciclo de vida do produto; 

coleta seletiva; controle social; destinação final ambientalmente adequada; disposição final 

ambientalmente adequada; geradores de resíduos sólidos; gerenciamento de resíduos sólidos; 

gestão integrada de resíduos sólidos; logística reversa; padrões sustentáveis de produção e 

consumo; reciclagem; rejeitos; resíduos sólidos; responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos; reutilização; e serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos (incisos I a XIX, art. 3º, Lei nº 12.305/10). 

Os princípios da PNRS são: prevenção e a precaução; poluidor-pagador e o protetor-

recebedor; visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos; o desenvolvimento sustentável; 

ecoeficiência; cooperação entre as diferentes esferas do poder público, setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade; responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico 

e de valor social; respeito às diversidades locais e regionais; direito da sociedade à informação 
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e ao controle social; e razoabilidade e a proporcionalidade (incisos I a XI, art. 6º, Lei nº 

12.305/10). 

São alguns objetivos dessa Lei: proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, como 

também a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; estímulo à adoção de 

padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; adoção, desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; 

redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; incentivo à indústria da 

reciclagem; gestão integrada de resíduos sólidos; articulação entre as diferentes esferas do 

poder público, e destas com o setor empresarial; capacitação técnica continuada na área de 

resíduos sólidos; entre outros (incisos I a IX, art. 7º, Lei nº 12.305/10). 

A Lei define como instrumentos da PNRS: planos de resíduos sólidos; inventários e o 

sistema declaratório anual de resíduos sólidos; coleta seletiva, os sistemas de logística reversa 

e outras ferramentas relacionadas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; monitoramento e a 

fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; a cooperação técnica e financeira entre os 

setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, 

processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e 

disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; pesquisa científica e tecnológica; 

educação ambiental; incentivos fiscais, financeiros e creditícios (incisos I a IX, art. 8º, Lei nº 

12.305/10). 

Também são instrumentos da PNRS: Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Sistema Nacional de Informações 

sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - Sinir; Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico - Sinisa; conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde; 

órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos 

urbanos; Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; acordos setoriais; padrões 

de qualidade ambiental; Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; Cadastro Técnico Federal de Atividades e 

Instrumentos de Defesa Ambiental; avaliação de impactos ambientais; Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente - Sinima; licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras; termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; e 



 PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

  

 

35 

                                                                                                        

o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes 

federados (incisos X a XVIII, art. 8º, Lei nº 12.305/10). 

As diretrizes aplicáveis aos planos de gerenciamento dos resíduos sólidos deve seguir 

a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A Lei autoriza 

o uso de tecnologias que visem à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, quando 

comprovada a viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programas de 

monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental (§ 1º, art. 9º, Lei 

nº 12.305/10). 

A Lei incumbe aos Municípios e ao Distrito Federal a responsabilidade pela gestão 

integrada dos resíduos sólidos gerados em seus respectivos territórios, sem prejuízo das 

competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS 

e do Suasa (art. 10, Lei nº 12.305/10). Entretanto, essas diretrizes determina ao Estado 

promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas e 

interesse comum relacionada à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões (inciso I, art. 11, Lei nº 12.305/10). 

O artigo 18, da referida Lei, estabelece que os Municípios e o Distrito 

Federal ficam condicionados a elaboração de um plano municipal (distrital) de gestão 

integrada de resíduos sólidos para terem acesso aos recursos da União, ou por ela controlados, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamento de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade.  

Este artigo determina ainda que, terão prioridade de acesso aos recursos da União os 

municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para gestão de resíduos 

sólidos que esteja incluso a elaboração e implementação de plano intermunicipal (inciso I, § 

1º, art. 18, Lei nº 12.305/10). Também terão prioridade a esse recurso aqueles que 

implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 

de baixa renda (inciso II, § 1º, art. 18, Lei nº 12.305/10). 

No Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 18.031/2009, que dispõe sobre a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos, tem como princípios orientadores a não geração, a prevenção, a 

redução, a reutilização e o aproveitamento, a reciclagem, o tratamento, a destinação 
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ambientalmente adequado, e a valorização dos resíduos sólidos (incisos I a VIII, art. 6º, Lei nº 

18.031/09). 

Esta Lei determina que todos têm direito a educação ambiental e delega ao poder 

publico a difusão da educação em todos os níveis de ensino e o envolvimento da sociedade na 

conservação e recuperação do meio ambiente, em conjunto com as instituições educativas, os 

órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, os meios de 

comunicação de massa, as empresas e a comunidade, possibilitando assim uma ampla 

participação. 

De acordo com o art. 1º da Lei nº 9.795/99, entende por educação ambiental os 

processos pelos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, informações, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. A educação 

ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo, portanto, 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 

seja em caráter formal e não formal (art. 2º, Lei nº 9.795/99).  

É de competência das instituições educativas promover a educação ambiental de 

maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem, como parte do processo 

educativo mais amplo, de forma que todos têm direito à educação ambiental (inciso II, art. 3º, 

Lei nº 9.795/99). Por isso, foi incumbido ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da 

Constituição Federal, determinar políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, 

promovem a educação ambiental em todos os níveis de ensino, além do engajamento da 

sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente (inciso I, art. 3º, Lei nº 

9.795/99).  

A Norma nº 9.795/99 estabelece como princípios básicos da educação ambiental: o 

enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; a concepção do meio ambiente em 

sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o 

cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, 

na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, a educação, o 

trabalho e as práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do processo 

educativo; a permanente avaliação crítica do processo educativo; a abordagem articulada das 

questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; e o reconhecimento e o respeito à 

pluralidade e à diversidade individual e cultural (incisos I a VIII, art.4º, Lei nº 9.795/99). 
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A Lei em destaque tem como objetivos fundamentais da educação ambiental: o 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos; a garantia de democratização das informações 

ambientais; o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; o estímulo à cooperação 

entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção 

de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; o 

fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; e o fortalecimento da 

cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da 

humanidade (incisos I a VII, art. 5º, Lei nº 9.795/99). 

Por isso, a educação ambiental é apontada como uma das questões mais importantes 

para a mudança de comportamento em relação aos resíduos sólidos, e desta forma, para o 

sucesso da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Outro aspecto bastante valorizado na PNRS é a difusão de práticas consorciadas para a 

implementação de políticas públicas, especialmente aquelas que demandam grandes aportes 

de recursos financeiros, humanos e técnicos, tendo em vista a realidade brasileira ser 

caracterizada pelo predomínio de municípios de pequeno porte. Assim sendo, desde 2005, a 

Lei Federal nº 11.107 passou a disciplinar o funcionamento e a contratação de consórcios 

públicos, indicando que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem contratar 

consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum, sendo uma associação 

pública ou pessoa pública de direito privado (§ 1º, art.1º, da Lei nº 11.107/05). 

A participação da União em consórcios públicos é condicionada a participação dos 

Estados dos quais façam parte os municípios consorciados e em relação à saúde os consórcios 

deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas regulamentares do Sistema único de 

saúde - SUS (§§ 2º a 3º, art.1º, Lei nº 11.107/05).  

Os objetivos dos consórcios públicos serão definidos pelos entes que se consorciarem 

respeitando-se os limites constitucionais e para cumprimento dos objetivos os consórcios 

públicos podem firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 

contribuições e subvenções, sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo; 
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os consórcios públicos poderão emitir “documentos de cobranças e exercer atividades de 

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou outorga de uso 

de bens públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da 

federação consorciado” (inciso I, § 1º, e § 2º, art. 2º, Lei nº 11.107/05).  

Nesta Lei deve ser destacado o artigo 4º, que prevê como cláusulas necessárias do 

protocolo de intenções as que estabeleçam: a denominação, a finalidade, o prazo de duração e 

a sede do consórcio; a identificação dos entes da federação consorciados; a indicação da área 

de atuação do consórcio; a previsão de que o consórcio público é associação pública ou 

pessoa de direito privado sem fins econômicos; os critérios para em assuntos de interesse 

comum, autorizar o consorcio público a representar os entes da federação consorciados 

perante outras esferas do governo (incisos I a V, art. 4º, Lei nº 11.107/05). Outros itens 

indispensáveis são as normas para convocação de assembleia geral, incluindo a elaboração, 

aprovação e modificação dos estatutos do consorcio público; a previsão de que a assembleia 

geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas 

deliberações; a forma de eleição e duração do mandato do representante legal, que 

obrigatoriamente deverá ser chefe do poder executivo de ente da federação consorciado 

(incisos VI a VIII, art. 4º, Lei nº 11.107/05). 

Também deve ser ressaltada a Lei Federal nº 11.445, que estabeleceu as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, com destaque para o abastecimento de água, esgoto 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à 

saúde pública e à proteção do meio ambiente, e, por isso, também é um marco jurídico 

importante para a PNRS. 

Faz parte desta Lei, estabelecer dentro dos seus princípios fundamentais diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico (art. 1º, Lei 

nº 11.445/07). Destaca como princípios fundamentais: a universalização do acesso; a 

integralidade entendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um 

dos diversos serviços de saneamento básico propiciando a população o acesso de acordo as 

suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; o abastecimento de água, 

esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 

adequadas à saúde pública e a proteção do meio ambiente; nas áreas urbanas instalar e manter 

sistema de drenagem e manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da 

vida e do patrimônio público e privado; adoção de métodos, técnicas e processos que 

considerem as peculiaridades locais e regionais; articulação com as políticas de 
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desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, 

de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 

determinante; eficiência e sustentabilidade econômica; utilização de tecnologias apropriadas, 

considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e 

progressivas; transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados; controle social; segurança, qualidade e regularidade; integração 

das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos; integrar a 

infraestrutura e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos; adoção de medidas de 

fomento à moderação do consumo de água (incisos I e XIII, art. 2º, da Lei nº 11.445/07). 

Essa Lei tem influência direta e define o que é saneamento básico (abastecimento de 

água potável; esgoto sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas); gestão associada; universalização; controle social; 

prestação regionalizada; subsídios e localidade de pequeno porte.  

A referida legislação indica que a prestação de serviços públicos de saneamento básico 

deverá ser realizada por entidade que não integre a administração do titular dependente da 

celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria 

ou outros instrumentos de natureza precária (excetuam-se alguns casos). Prescreve ainda que 

a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser 

específico para cada serviço, o qual deverá ter abrangência mínima. 

Destaca-se, também, a importância da Resolução CONAMA nº 404/08, que 

estabeleceu critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de 

pequeno porte de resíduos sólidos urbanos, a partir do conceito de que a disposição 

inadequada de resíduos sólidos tornou-se uma ameaça à saúde pública, agravando a 

degradação ambiental e comprometendo a qualidade de vida das populações em diversas 

localidades do país, e mais, entendendo as dificuldades que os municípios de pequeno porte 

têm para implementar aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos conforme as exigências 

ambientais. 

Para efeito dessa Resolução são considerados aterros sanitários de pequeno porte 

aqueles com disposição diária de até 20 t de resíduos sólidos urbanos, limitando–se a uma 

unidade por município (§ 1º, art. 1º, RC 404/08). 

Quando o aterro estiver em localidades onde exista um incremento significativo na 

geração de resíduos pela população flutuante ou sazonal, esta situação deve ser prevista no 
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projeto, o qual deverá contemplar as medidas de controle adicionais para a operação do aterro. 

Para os aterros tratados nesta Resolução poderá ser dispensada a apresentação de EIA/RIMA. 

Não podem ser dispostos nos aterros sanitários de que trata esta resolução os resíduos 

perigosos que, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e 

perfurocortantes, apresentem risco à saúde pública e ao meio ambiente, bem como os resíduos 

da construção civil, os provenientes de atividades agrosilvopastoris, dos serviços de 

transportes, de mineração, e de serviço de saúde classificados conforme RDC ANVISA 

306/2004 e Resolução Conama n° 358/2005 (§ 3º, arts. 1º; § único, 2º; § 1º, art. 3º, RC 

404/08). 

Para obter o licenciamento ambiental dos aterros sanitários de pequeno porte 

contemplados na Resolução 404/08, deverão ser exigidos, no mínimo, as condições, critérios 

e diretrizes como: acesso ao local com boas condições de tráfego ao longo de todo o ano 

mesmo no período de chuvas intensas, distâncias mínimas estabelecidas na legislação 

ambiental, respeito e normas técnicas, áreas com características hidrogeológicas, geográficas 

e geotécnicas adequadas ao uso pretendido, comprovadas por meio de estudos específicos, 

áreas que garantam a implantação de empreendimentos com vida útil superior a 15 anos; entre 

outros (incisos I a VI, art. 4º, RC 404/08). 

Por último merece ser destacada a NBR 10.004/2004, da ABNT, “elaborada pela 

Comissão de Estudo Especial Temporária de Resíduos Sólidos (ABNT/CEET - 00:001.34), o 

Projeto circulou em Consulta Pública conforme Edital nº 08 de 30.08.2002, com o número 

Projeto NBR 10004 (Prefácio da NBR nº 10.004/2004)”. Esta norma estabelece a 

metodologia de classificação dos resíduos sólidos quanto a riscos potenciais ao meio ambiente 

e a saúde pública. 

Seguem outras leis que não foram destacadas nos tópicos anteriores, mas, auxiliam na 

elaboração e execução dos projetos de saneamento básico, coleta e destino dos resíduos 

sólidos e gerenciamento dos recursos hídricos.  

 Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e suas alterações, “dispõe sobre 

a Política Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”. 

 Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e suas alterações, “disciplina a 

ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao 
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consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico (vetado) e dá outras providências”. 

 Lei Federal nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989 e suas alterações, “dispõe 

sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e dá outras providências”. 

 Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989 e suas alterações, “dispõe sobre a 

pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 

e afins, e dá outras providências”.  

 Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, “regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública e dá outras providências”.  

 Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e suas alterações, “institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e 

altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 

de 28 de dezembro de 1989”. 

 Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e suas alterações, “dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá outras providências”. 

 Lei Federal nº 9.974, de 6 de junho de 2000, “altera a Lei nº 7.802, de 11 de 

julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências”. 

 Decreto Federal nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 e suas alterações,   

regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
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importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 

e afins, e dá outras providências”. 

 Decreto Federal nº 7.404de 23 de dezembro de 2010, “regulamenta a Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos‟, cria 

o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 

Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 

providências”. 

 Decreto Federal nº 7.619, de 21 de novembro de 2011, “regulamenta a 

concessão de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na 

aquisição de resíduos sólidos”. 

 Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, “estabelece 

procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental”. 

 Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, 

“estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil”. 

 Resolução ANVISA RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, “dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduo de serviços de saúde”. 

 Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, “dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências”. 

 

Das leis do Estado de Minas Gerais: 

 Lei Estadual nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, “dispõe sobre a política 

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº 

12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da parcela de 

receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que trata o 

inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal”. 

 Lei Estadual nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, “cria o Fundo Estadual de 

Defesa de Direitos Difusos e o Conselho Estadual de Direitos Difusos e dá outras 

providências”. 
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 Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 9 de setembro de 2004, “estabelece 

critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos 

e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ambiental de 

funcionamento ou de licenciamento ambiental no nível estadual, determina normas 

para indenização dos custos de análise de pedidos de autorização ambiental e de 

licenciamento ambiental e dá outras providências”. 

 Lei Estadual nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, “regulamenta o inciso I do § 

1º do art. 214 da Constituição do Estado”. 

 Lei Estadual nº 18.030, 12 de janeiro de 2009, “dispõe sobre a distribuição da 

parcela da receita do produto da Arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios”. 

 Decreto Estadual nº 45.975, de 4 de junho de 2012, “estabelece normas para 

concessão de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis – Bolsa 

Reciclagem, de que trata a Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011”. 

 

Seguem também normas importantes da ABNT para elaboração e execução dos 

projetos de saneamento básico, coleta e destino dos resíduos sólidos e gerenciamento dos 

recursos hídricos. 

 ABNT NBR 16156:2013. Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos 

Requisitos para atividade de manufatura reversa. 

 ABNT NBR 12809:2013. Resíduos de serviços de saúde - Gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento.  

 ABNT NBR 12807:2013. Resíduos de serviços de saúde - Terminologia. 

 ABNT NBR 11342:2012. Hidrocarbonetos líquidos e resíduos de destilação - 

Determinação qualitativa de acidez ou de basicidade. 

 ABNT NBR 15911-2: 2010. Errata 1: 2011. Contentor móvel de plástico. Parte 

2: Contentor de duas rodas, com capacidade de 120 L, 240 L e 360 L, destinado à 

coleta de RSU e resíduos sólidos dos serviços de saúde - RSSS por coletor 

compactador.   

 ABNT NBR 15911-3: 2010. Errata 1:2011. Contentor móvel de plástico Parte 

3: Contentor de quatro rodas com capacidade de 660 L, 770 L e 1 000 L, destinado à 

coleta de RSU e RSSS por coletor compactador. 
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 ABNT NBR 14879:2011. Implementos rodoviários - Coletor-compactador de 

resíduos sólidos - Definição do volume.  

 ABNT NBR 16725:2011. Resíduo químico - Informações sobre segurança, 

saúde e meio ambiente - Ficha com dados de segurança de resíduos químicos (FDSR) 

e rotulagem.  

 ABNT NBR 15911-2: 2010. Versão Corrigida: 2011. Contentor móvel de 

plástico. Parte 2: Contentor de duas rodas, com capacidade 120L, 240L e 360L, 

destinado à coleta de RSU e RSSS por coletor compactador.  

 ABNT NBR 15911-3: 2010. Versão Corrigida: 2011.Contentor móvel de 

plástico. Parte 3: Contentor de quatro rodas com capacidade de 660 L, 770 L e 1 000 

L, destinado à coleta de RSU e RSSS por coletor compactador.  

 ABNT NBR 13332:2010. Implementos rodoviários - Coletor-compactador de 

resíduos sólidos e seus principais componentes - Terminologia.  

 ABNT NBR 15849:2010. Resíduos sólidos urbanos - Aterros sanitários de 

pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento.  

 ABNT NBR 13221:2010. Transporte terrestre de resíduos. 

ABNT NBR 13842:2008. Artigos têxteis hospitalares - Determinação de pureza 

(resíduos de incineração, corantes corretivos, substâncias gordurosas e de substâncias 

solúveis em água).  

 ABNT NBR 13334:2007. Contentor metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³ para 

coleta de resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento traseiro - 

Requisitos.  

 ABNT NBR ISO 14952-3: 2006. Sistemas espaciais - Limpeza de superfície de 

sistemas de fluido Parte 3: Procedimentos analíticos para a determinação de resíduos 

não voláteis e contaminação de partícula.  

 ABNT NBR 15116:2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 

estrutural - Requisitos.  

 ABNT NBR 15112:2004. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – 

Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.  
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 ABNT NBR 15113:2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos 

inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

 ABNT NBR 15114:2004. Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de 

reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

 ABNT NBR 15115:2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da 

construção civil - Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos.  

 ABNT NBR 10005:2004. Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de 

resíduos sólido.  

 ABNT NBR 10006:2004. Procedimento para obtenção de extrato solubilizado 

de resíduos sólidos. 

 ABNT NBR 10007:2004. Amostragem de resíduos sólidos. 

 ABNT NBR 15051:2004. Laboratórios clínicos - Gerenciamento de resíduos.  

 ABNT NBR 14652:2001. Coletor-transportador rodoviário de resíduos de 

serviços de saúde - Requisitos de construção e inspeção - Resíduos do grupo A.  

 ABNT NBR 14283:1999. Resíduos em solos - Determinação da biodegradação 

pelo método respirométrico. 

 ABNT NBR 13896:1997. Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 

projeto, implantação e operação. 

 ABNT NBR 13853:1997. Coletores para resíduos de serviços de saúde 

perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de ensaio.  

 ABNT NBR 12808:1993. Classifica os resíduos de serviços de saúde quanto 

aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que tenham 

gerenciamento adequado.  

 ABNT NBR 12810:1993. Procedimentos exigíveis para coleta interna e externa 

dos resíduos de serviços de saúde, sob condições de higiene e segurança. 

 

Enfim, foi evidenciado os principais pontos das legislações citadas, como os 

Princípios Fundamentais que orientam, fomentam e disciplina as políticas Federal e Estadual 

de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico em todo território nacional, os Objetivos que visam 

estimular a gestão dos resíduos sólidos e as Diretrizes que têm por base convocar a 

participação da sociedade no planejamento, na formação e na implementação das políticas 

públicas, para a promoção do desenvolvimento social, ambiental e econômico. Fomentando a 
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informação, a capacitação e a implementação dos programas relacionados, inclusive 

facilitando financiamentos. 

 

 

4. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA  

 

 

4.1. MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

A elaboração do PGIRS do Município de Santa Vitória se caracterizou com o objetivo 

de transformar a realidade através da mudança de hábitos e de comportamento da sociedade. 

O envolvimento social demandou um diálogo entre o poder público e os grupos 

organizados e entidades representativas dos setores econômicos e sociais do município, 

destacando a responsabilidade compartilhada que é um ponto fundamental da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, onde todos os cidadãos e cidadãs, assim como as 

indústrias, o comércio, o setor de serviços e ainda as instâncias do poder público terão uma 

parte da responsabilidade pelos resíduos sólidos gerados (BRASIL, 2010). 

A participação social é ponto pacífico para a busca da cidadania e a construção de 

sociedades democráticas. A participação social na elaboração do PGIRS se deu através das 

audiências públicas, comitês, oficinas, reuniões técnicas. O poder público municipal, 

representado pelo executivo e legislativo, participou efetivamente no planejamento e 

organização das ações de mobilização e participação social, garantindo a estrutura física e 

pessoal para a realização de todas as reuniões.  

Segundo orientações do Manual do Ministério do Meio Ambiente nos PGIRS o poder 

público deve ser o responsável por manter vivo o interesse dos participantes, criando 

estímulos à participação da sociedade para discutir as políticas públicas e buscando fortalecer 

a representação visando o controle social. O Plano deve trazer estratégias e agendas que 

garantam a continuidade das discussões para a transformação social. É o momento da 

implementação das diretrizes formuladas, debatidas e aprovadas no processo participativo 

(BRASIL, 2012).  
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4.2. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PARTICIPATIVO 

 

A elaboração do Plano de Comunicação e Mobilização Social é uma das ações 

previstas para elaboração do PGIRS. O processo de elaboração PGIRS seguiu as 

recomendações do manual para elaboração do PGIRS (BRASIL, 2012):  

 

a) Comitê Diretor - deverá ser formado por representantes (gestores ou 

técnicos) dos principais órgãos envolvidos no tema: municipais, no caso dos 

planos locais; municipais e estaduais, no caso dos planos regionais. O 

Comitê Diretor terá caráter técnico, e será responsável pela coordenação da 

elaboração dos planos. Terá também papel executivo quanto às tarefas de 

organização e viabilização da infraestrutura (convocatória de reuniões, locais 

apropriados, cópias de documentos, etc.) e a responsabilidade de garantir, 

inclusive com recursos, o bom andamento do processo. (...)  

 

Em linhas gerais, o Comitê Diretor deverá: 

 coordenar o processo de mobilização e participação social;  

 sugerir alternativas, do ponto de vista de viabilidade técnica, 

operacional, financeira e ambiental, buscando promover as ações integradas 

de gestão de resíduos sólidos;  

 deliberar sobre estratégias e mecanismos que assegurem a 

implementação do Plano;  

 analisar e aprovar os produtos da consultoria contratada quando 

houver;  

 definir e acompanhar agendas das equipes de trabalho e de pesquisa;  

 formular os temas para debate;  

 criar agendas para a apresentação pública dos resultados do trabalho;  

 produzir documentos periódicos sobre o andamento do processo de 

construção do Plano, publicá-los e distribuí-los convenientemente;  

 garantir locais e estruturas organizacionais para dar suporte a 

seminários, audiências públicas, conferências e debates visando a 

participação social no processo de discussão do Plano;  

 promover campanhas informativas e de divulgação do processo de 

construção do Plano constituindo parcerias com entidades e os diversos 

meios de comunicação.  

 
b) Grupo de Sustentação - será o organismo político de participação 

social. Deverá ser formado por representantes do setor público e da 

sociedade organizada; instituições de âmbito estadual ou regional, e 

instituições locais. Deverão ser considerados todos os que estão envolvidos 

de alguma forma com o tema (representantes dos Conselhos de Meio 

Ambiente, de Saúde, de Saneamento Básico e de Desenvolvimento Urbano; 

representantes de organizações da sociedade civil como entidades 

profissionais, sindicais, empresariais, movimentos sociais e ONGs, 

comunidade acadêmica e convidados de modo geral). O Grupo de 

Sustentação será responsável por garantir o debate e o engajamento de todos 

os segmentos ao longo do processo participativo, e por ajudar na 
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consolidação das políticas públicas de resíduos sólidos. A partir de pauta 

básica definida em reunião conjunta do Comitê Diretor e do Grupo de 

Sustentação, deverão ser elaborados documentos guia para orientação da 

discussão (2012 p. 32/33).  

 

A Constituição Federal do Brasil aprovada em 1988 aponta a participação da 

população e o controle social como ferramentas importantes para a consolidação democrática 

do país, estimulando mudanças nas formas e no conteúdo da interação do Estado com a 

sociedade civil. Assim sendo, ao longo dos anos 1990 são implementadas algumas iniciativas 

no sentido de colocar em práticas esses preceitos constitucionais nas três esferas de governo, 

tais como os conselhos gestores de políticas públicas, as conferências setoriais e temáticas, as 

audiências públicas, consultas públicas, mesas de negociação, ouvidorias, participação no 

orçamento federal, entre outras. Além desses mecanismos, consolidou-se no país um conjunto 

de instrumentos jurídicos, tais como, projetos de lei de iniciativa popular, mandato de 

segurança individual coletivo, ação civil pública, que ilustram os mecanismos de maior 

participação social.   

Esse processo ganhou maior expressão a partir dos anos 2000, permitindo-nos falar de 

um verdadeiro sistema nacional de participação social no Brasil. Essa postura se reafirma em 

2014 com a criação da Política Nacional de Participação Social, indicando que as políticas 

públicas não podem ser pensadas e executadas fora desse contexto. Deve-se considerar que 

essa escala temporal é muito pequena quando pensamos em transformações históricas, 

podendo-se afirmar que a participação social no Brasil é relativamente recente. 

Ao discutir sobre os sentidos e desafios da participação, Lüchamann (2006), declara 

que os estudos empíricos sobre a institucionalização e ampliação dos espaços participativos 

(especialmente os conselhos gestores de políticas públicas e os orçamentos participativos), 

têm fornecido pistas importantes para formulações teóricas mais refinadas sobre democracia, 

indicando inclusive, as possibilidades de convivência entre democracia representativa e 

democracia direta. E na visão de Fonseca et al. (2013): 

 

A qualidade dos processos participativos está relacionada com o desenho 

institucional dos mecanismos de participação social; com as regras e normas 

que condicionam seu funcionamento; com a atuação e recursos mobilizados 

pelo governo e sociedade; pela manifestação de relações de poder; entre 

outros (FONSECA et al., 2013, p. 9). 
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Para Wampler (2010) a gestão participativa cria oportunidades para superar a 

fragmentação da sociedade civil com a participação de especialistas em políticas públicas, 

agentes da administração governamental, gestores públicos e líderes comunitários, no sentido 

de estabelecer parâmetros para a discussão coletiva dos problemas da sociedade.  

A legislação federal que trata dos resíduos sólidos (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos) no Brasil indica a obrigatoriedade de elaboração de planos para o enfrentamento dos 

problemas relacionados à coleta, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, tanto a nível 

estadual como municipal. 

A discussão e a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá 

incorporar os princípios básicos da sustentabilidade, procurando integrar as questões 

ambientais, econômicas, sociais, culturais e políticas.  

Grande parte dos municípios de Minas Gerais, inclusive os localizados na região do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, são considerados de pequeno porte populacional, 

possuindo pouco conhecimento acumulado sobre as práticas de planejamento municipal, e 

com baixa participação da população na gestão pública.  

A elaboração deste Plano de Comunicação e Mobilização constitui-se numa 

“ferramenta primordial para garantir a participação plural e representativa de todos os 

segmentos sociais do município” (BRASIL; CREA-MG, 2012, p. 1). As audiências públicas 

serão o principal procedimento utilizando, considerando suas potencialidades para trazer para 

as arenas de discussão do plano, o gestor municipal e servidores públicos, os empresários e a 

sociedade civil.  

Segundo Fonseca et al. (2013), apesar da frequência de uso das audiências públicas o 

seu estudo ainda é modesto quando comparado com as conferências e conselhos gestores de 

políticas públicas. Elas são caracterizadas pelo seu caráter consultivo, coletivo, são focadas 

em temas específicos, são presenciais e são abertas a todos com livre manifestação.  

Os princípios norteadores deste plano consideraram a complexidade do tema e as 

dificuldades de adequação e aplicação dessas reflexões aos municípios de pequeno porte.  
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4.3. OBJETIVOS 

 

Este Plano tem como objetivo geral organizar e estimular o processo de discussão dos 

problemas relacionados aos resíduos sólidos, valorizando as necessidades e anseios da 

população local. 

Como objetivos específicos procurar-se-á: 

 garantir que todos os eventos sejam abertos a participação da comunidade 

local;   

 identificar as formas de organização social da comunidade local;  

 sensibilizar a sociedade para a importância de investimentos em resíduos 

sólidos;   

 garantir a divulgação de informações quanto à execução de todas as etapas de 

realização do PGIRS, dos eventos previstos e propostas elencadas, das agendas de 

reuniões e o cronograma de atividades;  

 desenvolver e estimular a participação e o acompanhamento por parte dos 

membros dos comitês eleitos;  

 sensibilizar gestores e técnicos municipais para o fomento de ações de 

educação ambiental e mobilização social de forma permanente, com vistas a apoiar os 

programas, projetos e ações a serem implantadas por meio do PGIRS.  

 

 

4.4. OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a mobilização e 

participação da sociedade será parte integrante de todas as etapas de seu desenvolvimento. As 

audiências públicas foram definidas como o principal instrumento de participação a ser 

utilizado na sua elaboração, permitindo esclarecimentos, trocas de experiências e aprendizado 

sobre o tema entre os diferentes agentes sociais, poder público, sociedade civil e empresária.   

A operacionalização do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será 

construída a partir da: 

 apresentação e aprovação do Termo de Referência; 
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 organização do processo participativo com a criação do Comitê Diretor e 

Grupo de Sustentação; 

 apresentação e aprovação do plano de comunicação e mobilização social; 

 realização de diagnóstico técnico completo sobre enfoque técnico e 

paralelamente ao diagnóstico-participativo com levantamento das percepções sobre os 

resíduos sólidos com a realização das gravimetrias; 

 apresentação e aprovação do diagnóstico técnico-participativo; 

 análise dos cenários futuros e proposição de diretrizes, estratégias, metas e 

ações para gestão dos resíduos sólidos; 

 apresentação do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos; 

 elaboração do plano de implementação e divulgação do PGIRS, contemplando 

 a realização de oficina de operacionalização das agendas; 

 apresentação os procedimentos para avaliação da execução do PGIRS. 

 

Deve-se ressaltar que o Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação implantado a nível 

local terão papel ativo nesse processo, sendo responsáveis pela interlocução entre poder 

público municipal, a equipe técnica e a comunidade.  

As audiências foram registradas por fotografias; listas de presença, modelo da lista de 

presença é apresentado na (Figura 1); ata da primeira audiência (Anexo A); portaria 

nomeando o Comitê Diretor e Grupo de Sustentação (Anexo B); folder de orientação sobre os 

resíduos sólidos (Anexo C); modelo de convite para as audiências (Anexo D); projeto “Lixo 

no lugar certo” (Anexo E); e ata da audiência final (Anexo F). 

O PGIRS terá um Comitê Diretor, composto por representantes do gestor público, e 

deverá ter caráter técnico, sendo responsável pelas tarefas de organização, viabilização da 

infraestrutura e recursos para o andamento de todo o processo. O Grupo de Sustentação, por 

sua vez, será o organismo político de participação social, sendo formado por membros do 

setor público e da sociedade civil organizada. “O Grupo de Sustentação será responsável por 

garantir o debate e o engajamento de todos os segmentos ao longo do processo participativo e 

por ajudar na consolidação das políticas públicas de resíduos sólidos.” (BRASIL, 2012, p. 

33).  

As atividades de divulgação das audiências foram realizadas por meio de carro 

volante. 
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FIGURA 1: Modelo de lista de presença das audiências públicas. 

 

Fonte: Autores (2016). 
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4.5. PLANO DE TRABALHO 

 

O Plano de Mobilização Social - PMS deverá detalhar o planejamento de cada ação de 

mobilização e participação social incluindo a definição dos objetivos, metas e escopo da 

mobilização como segue:  

 identificação de atores sociais parceiros para apoio à mobilização social; 

 identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização 

social; 

 disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilização para a 

realização dos eventos;  

 estratégias de divulgação da elaboração do PGIRS e dos eventos a todas as 

comunidades (rural e urbana) dos setores de mobilização, bem como a maneira que 

será realizada tal divulgação, como faixas, convites, folders, cartazes e meios de 

comunicação local (jornal, rádio, etc.);  

 metodologia pedagógica das reuniões (debates, oficinas ou seminários), 

utilizando instrumentos didáticos com linguagem apropriada, abordando os conteúdos 

sobre os serviços de saneamento básico.  

 

Atividade: Elaboração do documento de planejamento da mobilização social 

prevendo as atividades de participação social que serão executadas durante as próximas fases 

do PGIRS.  

Produto: Plano de mobilização social.  

 

 

4.6. CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DO PLANO 

 

No (Quadro 1) são apresentadas as etapas para realização do PGIRS do Município de 

Santa Vitória. Inicialmente foi realizada no dia 09 de novembro de 2016, às 10h00min, no 

auditório da Associação Comercial e Industrial de Santa Vitória - ACISV, Av. Nossa Senhora 

das Vitórias, nº 1971, Centro, a primeira reunião e teve com o objetivo apresentar e discutir a 

elaboração e execução do PGIRS. Reuniram-se professores, prefeito, secretários, vereadores. 

Na ocasião foram apresentadas aos presentes as etapas para construção da elaboração do 
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PGIRS, cronograma e prazos. Também foi explicitada a importância da parceria com a 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU, no sentido de reduzir custos na elaboração e 

execução do plano. Nesse sentido, falou-se sobre a primeira etapa do plano, enfatizado que a 

garantia de um processo participativo, ordenado e eficiente na formulação do PGIRS depende 

da adequada estruturação de instâncias de coordenação. Nesse sentido, foram nomeados por 

ato oficial e empossados durante audiência o Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação.  

O Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação, com o apoio da equipe técnica, 

elaboraram uma agenda do processo de construção do PGIRS que foi discutida e pactuada 

com os dirigentes e as representações de grupos sociais do município. É importante o 

planejamento com tempo hábil para a preparação e divulgação dos eventos, para que os temas 

possam ser amplamente discutidos coletivamente. 

Os debates públicos servem para definir os pontos básicos do PGIRS, que, após 

aprovado, se transformará em política pública que norteará as questões da gestão dos resíduos 

sólidos do município. 
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4.7. AÇÕES E PROCEDIMENTOS 

 

QUADRO 1: Plano de comunicação e mobilização social. 

 

Atividades Objetivos Público alvo Estratégias Data/Local/ horário 

 

 

 

 

 

 

3. Audiências 

Públicas 

 

1. Apresentação do termo de referência 

(plano de Trabalho) aprovação dos 

comitês; Apresentação e aprovação do 

Plano de Mobilização. 

 

Comitê diretor e 

Grupo de sustentação, 

sociedade civil 

autoridades locais 

órgãos gestores 

 

A mobilização foi realizada através 

de convocação e convites 

 

09/11/2016 na 

Associação Comercial 

e Industrial de Santa 

Vitória (ACISV) 

 

2. Apresentação do diagnóstico técnico 

e socioeconômico 

 

População urbana e 

rural 

 

A mobilização foi realizada através 

de carro volante 

 

17/01/2017 na 

Associação Comercial 

e Industrial de Santa 

Vitória (ACISV) 

 

3. Apresentação e aprovação do Plano 

final 

 

Comitê Diretor e 

Grupo de 

Sustentação, 

sociedade civil, 

autoridades locais, 

órgãos gestores 

 

A mobilização foi realizada através 

de carro volante e convites 

 

06/03/2017 

Associação Comercial 

e Industrial de Santa 

Vitória (ACISV) 

 

Reuniões 

Técnicas 

 

1-Capacitação e aplicação da 

metodologia de Gravimetria 

 

Sec. meio ambiente, 

técnicos, catadores. 

 

Convite / Convocação 

09,11 e 13 de janeiro 

de 2017 no aterro 

sanitário 

  

2. Reuniões estabelecidas pela equipe 

do plano com o gestor e secretários do 

município 

 

Comitê diretor, 

Grupo de sustentação, 

autoridades locais e 

 

Convocação 

 

Novembro/2016 

(Aterro Sanitário) e 

Janeiro/2017 (ACISV) 
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órgãos gestores Ambas foram 

realizadas no período 

da manhã 

Atividades Objetivos Público alvo Estratégias Local/ horário 

Oficina 1 

Educaçao 

Ambiental 

Compostagem 

e composteira 

 

Educação Ambiental no setor 

domiciliar 

Donas de casa –

empregadas 

domésticas e 

estudantes 

 

 

Capacitação para realização de 

compostagem e construção 

composteira 

 

(ACISV) 

17/01/2017 às 

11h:00min 

 

Palestra  

 

Orientar sobre os resíduos sólidos, 

tratamento e disposição final 

 

Professores da rede 

pública, Comitês : 

Diretor e Grupo de  

Sustentação 

 

Convocação através dos diretores 

das escolas e convites 

 

 Centro de convenções 

09/11/2016 às 

19h:00min 

 

Projeto “Lixo 

no Lugar 

Certo” 

 

Promover e incentivar as crianças a 

praticar a Coleta Seletiva e 

aprender a reutilizar os resíduos 

sólidos gerados em suas 

residências. 
 

 

 

Alunos das Escolas 

 

 

Atividade nas escolas municipais 

 

Escola municipal 

13/02/2017 

Escola Municipal 

Geraldo Ribeiro. 

 

Projeto “Lixo 

no Lugar 

Certo” 

 

Instruir os alunos a coletarem 

materiais recicláveis durante a 

semana com sua a finalização no 

dia 23/02/2017. 

 

Alunos das Escolas 

 

Atividade nas escolas municipais 
Na Escola 

Municipal Tancredo 

Neves (13 à 

16/02/2017) Na 

Escola Municipal 

São José – várias 

atividades no 

mesmo período. 

Fonte: Autores (2017). 
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A primeira audiência pública realizada no dia 09 de novembro de 2016 teve por 

objetivo apresentar para a comunidade o Termo de Referência para elaboração do Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o cronograma de trabalho. Na primeira audiência 

pública foram empossados os membros que compuseram o Comitê Diretor e o Grupo de 

Sustentação e aprovou-se o Plano de Mobilização Social e de Divulgação para a elaboração 

do PGIRS, assim como discutiu-se e aprovou-se as estratégias de mobilização social e 

educação ambiental para o município (FIGURAS 2 e 3). 

 

FIGURA 2: Primeira audiência pública 

realizada no dia 09 de novembro de 2016. 

 

FIGURA 3: Primeira audiência pública 

realizada no dia 09 de novembro de 2016. 

 

Fonte: Autores (2016).                                                         Fonte: Autores (2016). 

 

A segunda audiência pública foi realizada no dia 17 de janeiro de 2017 e teve a 

participação da população, do poder público, do Comitê Diretor, do Grupo de Sustentação 

serviu para discutir o diagnótico socioeconômico e físico-ambiental do município e realizar 

uma oficina de compostagem (FIGURAS 4 e 5). 
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FIGURA 4: Segunda audiência pública 

realizada no dia 17 de janeiro de 2017. 

 

 FIGURA 5: Segunda audiência pública 

realizada no dia 17 de janeiro de 2017. 

 

Fonte: Autores (2017).                                                       Fonte: Autores (2017). 

 

A audiência final contou com a presença de todos os envolvidos na elaboração do 

PGIRS e teve por objetivo apresentar o resultado da gravimetria e outros dados 

diagnosticados, assim como discutir as alternativas existentes para a minimização dos pontos 

fracos diagnosticados e maximização dos pontos fortes identificados no município. Foram 

destacados e discutidos os pontos principais para a gestão do PGIRS, destacando a questão da 

logística e distância entre as cidades  que compõem o consórcio CIDES, características 

geotécnicas e possibilidades para instalação do(s) futuro(s) aterro(s) sanitário(s) e outras 

possíveis estruturas que serão instaladas na Cidade de Santa Vitória (FIGURAS 6 e 7). Foi 

discutido o prognóstico e o planejamento de ações para o horizonte de oito anos constantes no 

PGIRS.  
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FIGURA 6: Audiência final realizada no dia 

06 de fevereiro de 2017. 

 

FIGURA 7: Audiência final realizada no dia 

06 de fevereiro de 2017. 

 

Fonte: Autores (2017).                                                        Fonte: Autores (2017). 

 

 Também foram realizadas algumas ações propostas pelo Comitê Diretor e Grupo de 

Sustentação, no dia 13/02/17 ocorreu a apresentação do projeto “Lixo no Lugar Certo” aos 

professores, este será implantado na rede de Educação de Santa Vitória com objetivo de 

sensibilizar os alunos quanto a importância da coleta seletiva (FIGURAS 8 e 9). 

 

FIGURA 8: Apresentação do projeto "Lixo 

no Lugar Certo". 

 

FIGURA 9: Apresentação do projeto "Lixo 

no Lugar Certo". 

 

Fonte: Autores (2017).                                                        Fonte: Autores (2017). 

 

Com objetivo de promover e incentivar as crianças a praticar a Coleta Seletiva e 

aprender a reutilizar os resíduos sólidos gerados em suas residências, no dia 16/02/2017 foram 

realizadas ações com três escolas da Rede Municipal, os alunos foram instruídos a coletarem 

materiais recicláveis durante a semana e a finalização desta ação foi realizada no dia 
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23/02/2017. As atividades relacionadas ao projeto referido foram desenvolvidas em três 

escolas municipais, a Escola Municipal Geraldo Ribeiro, Escola Municipal Tancredo Neves, 

Escola Municipal São José (FIGURAS 10 e 11) (Anexo E). 

 

FIGURA 10: Apresentação do projeto "Lixo 

no Lugar Certo". 

 

FIGURA 11: Apresentação do projeto "Lixo 

no Lugar Certo". 

 

Fonte: Autores (2017).                                                        Fonte: Autores (2017). 

 

Atendendo às diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA e o 

Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA foram desenvolvidas atividades de 

educação ambiental, prioritariamente de forma transversal, nas modalidades formal e não-

formal.  

A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 dispõe sobre a educação ambiental e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental. No art. 1º define educação ambiental como sendo 

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

As oficinas realizadas no município foram para atender o requisito do Plano de 

Mobilização Social na elaboração do PGIRS proposto pelo Ministério do Meio Ambiente e 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12 305/2010). 

Também foram realizadas reuniões de trabalhos na UFU e no município com o 

objetivo de orientar e acompanhar as ações realizadas no município.  
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4.8. VINCULAÇÃO À MÍDIA 

 

FIGURA 12: Reportagem do jornal local. 

 

 Fonte: Autores (2017).                                                         

 

FIGURA 13: Reportagem do site da Prefeitura Municipal de Santa Vitória - MG. 

 

  Fonte: Autores (2017).                                                         



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

62 

                                                                                                            

 

5. DIAGNÓSTICO  

 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA  

 

 

5.1.1. Localização  

 

O Município de Santa Vitória está localizado no Estado de Minas Gerais, na 

mesorregião do Triângulo Mineiro, entre as coordenadas geográficas 18º39’45” e 19º17’40” 

de latitude Sul e 49º56’48” e 50º44’25” de longitude Oeste. A área do município é de 

3.001,357 km² segundo o IBGE (2015) e tem como núcleos populacionais a sede do 

município e os distritos de Perdilândia e Chaveslândia (FIGURA 14). A principal rodovia de 

acesso à Cidade é a BR-365. 
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                           FIGURA 14: Mapa de localização do Município de Santa Vitória - MG. 

 

                             Fonte: Org. BORGES, J. A. (2016). 
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5.1.2. Clima  

 

A região do Triângulo Mineiro insere-se em uma região climática onde existem duas 

estações, quanto à distribuição das precipitações: uma seca, que abrange o período de vai de 

maio a setembro, e a outra chuvosa, que se estende de outubro a abril. Essa característica 

climática regional é reflexo da dinâmica de circulação atmosférica das massas de ar que se 

estabelecem em boa parte da região sudeste e em todo o centro- oeste do Brasil. A região do 

Triângulo Mineiro encontra-se sob domínio da Massa Equatorial Continental - MEC e da 

Massa Polar Atlântica - MPA, durante o verão, condição que resulta em uma estação quente e 

chuvosa. Por outro lado, no inverno, predomina a MPA e a Massa Tropical Atlântica 

Continentalizada - MTAc, condição que resulta em uma estação fria e seca. 

De acordo com a classificação climática de Köppen (1948) o Município de Santa 

Vitória está inserido no tipo Cwa (quente, inverno seco, verão chuvoso). O inverno seco 

possui temperaturas médias inferiores a 18°C e o verão quente possui temperaturas médias 

superiores a 22°C (FIGURA 15). O município passa por um período de 4 a 5 meses do ano 

sem precipitações, segundo o Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFU. 
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                                          FIGURA 15: Mapa da classificação climática de Santa Vitória - MG. 

 

                                                    Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2017). 
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Silva (2010), ao realizar a caracterização climática para região do Triângulo Mineiro, 

estimou a temperatura média anual e a precipitação média anual baseada na série histórica de 

1975 a 2009. Esta última varia entre 1.300 e 1.700 mm, conforme apresentado. No município 

de Santa Vitória, a precipitação média está entre 1300 e 1.400 (FIGURA 16) e a temperatura 

média varia entre 23°C e 26°C (FIGURA 17). 
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                                              FIGURA 16: Mapa da distribuição das médias anuais de precipitação no Triângulo Mineiro. 

 

                                                       Fonte: Org. SILVA, N. R. (2010). 
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                                   FIGURA 17: Mapa da variação da temperatura média para a região do Triângulo Mineiro. 

 

                                         Fonte: Org. SILVA, N. R. (2010). 
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Roldão e Assunção (2014), em estudos sobre as estações secas no Triângulo Mineiro, 

destacam que, diferente de outros municípios, em Santa Vitória a estação seca apresentou uma 

média de 204 dias de duração, sendo o de maior duração entre os municípios analisados. Tal 

fato pode ser atribuído a menor precipitação e as temperaturas médias mensais mais elevadas 

em função do efeito topográfico, menor altitude na região, o que eleva a evapotranspiração 

mensal. 

Com base nos dados disponíveis em worldclim.org, no Município de Santa Vitória, as 

variações de precipitação média estão entre 1385 e 1550 mm (FIGURA 18), as temperaturas 

mínimas variam entre 17 e 18º, as temperaturas médias entre 23 e 25º e as temperaturas 

máximas entre 29 e 31º (FIGURAS 19, 20 e 21).  
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                                            FIGURA 18: Mapa da pluviosidade média anual do Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                   Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2017). 
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                                            FIGURA 19: Mapa das temperaturas mínimas no Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                    Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2017). 
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                                          FIGURA 20: Mapa das temperaturas médias no Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                 Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2017). 
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                                           FIGURA 21: Mapa das temperaturas máximas no Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                  Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2017). 
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5.1.3. Vegetação 

 

Segundo (IBGE, 2004), as categorias de vegetação encontradas no Triângulo Mineiro 

são: a Floresta Estacional Semidecidual, Savana, categorias Savana Florestada e Savana 

Arborizada, e Áreas de Tensão Ecológica (Contato Savana-Floresta Estacional). A Floresta 

Estacional Semidecidual tem como área de ocorrência as vertentes inferiores dos vales 

fluviais, principalmente no baixo curso dos rios Paranaíba, Grande e de seus afluentes: os rios 

Tijuco e da Prata e, secundariamente, na base das escarpas dos residuais do Grupo Bauru, no 

município.  

De acordo com a Embrapa/Cerrados (2007), na região do Pontal do Triângulo Mineiro 

as classes de cobertura vegetal natural remanescente nas categorias Savana Florestada 

(Cerradão) e Savana Arborizada (Cerrado stricto sensu) ocupam, preferencialmente, as áreas 

mais elevadas do relevo, acima de 700 m, associadas a solos arenosos derivados de arenitos 

da Formação Adamantina. Uma fitofisionomia associada à Savana Florestada, com palmeira 

buriti (Mauritia flexuosa) e gramíneas de ambientes úmidos se desenvolve ao longo dos 

cursos d’água, onde a saturação hídrica favorece a formação de solos hidromórficos do tipo 

Gleissolos e Organossolos: as veredas. As Matas de Galeria podem ser distinguidas tanto nas 

porções categorizadas como Savana Arborizada e Florestada quanto nas áreas de Floresta 

Estacional Semidecidual. 

As formações vegetais presentes no Município de Santa Vitória estão mapeadas na 

(Figura 22). Originalmente são compostas por Mata Estacional Semidecidual (Mata 

Caducifólia) e Cerrado.  
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                                              FIGURA 22: Mapa das formações vegetais que ocupavam o Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                       Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2016). 
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Com a ocupação do território por atividades antrópicas, restam poucos fragmentos de 

vegetação nativa (FIGURA 23). A maior parte do município está ocupada por atividades 

agrícolas e secundariamente por vegetação secundária. A Floresta Estacional Semidecidual se 

desenvolvia em uma área expressiva, no município, mas, atualmente, encontra-se amplamente 

ocupada pela agricultura canavieira, restando apenas poucos remanescentes isolados dessa 

categoria vegetacional. De maneira semelhante, as categorias de vegetação caracterizadas 

como savanas, que ocupavam as superfícies aplanadas de topo, e áreas de Tensão Ecológica, 

que ocupavam os terrenos de transição entre os compartimentos montanhoso e plano das 

superfícies de cimeira, junto ao contato dos basaltos da formação Serra Geral com os arenitos 

da formação Adamantina, foram intensamente ocupadas pelas monoculturas, restando poucos 

fragmentos primários e/ou secundários.  
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                                         FIGURA 23: Mapa da vegetação existente no Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                 Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2016). 
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5.1.4. Hidrografia  

 

O município de Santa Vitória está inserido na Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos do Baixo Paranaíba – PN3 (bacias hidrográficas do Baixo Curso do Rio 

Paranaíba no Triângulo Mineiro) (FIGURA 24). O rio Paranaíba nasce na Serra da Mata da 

Corda, no Município de Rio Paranaíba, oeste do estado de Minas Gerais, e estabelece o seu 

curso por uma extensão de 1.170 km até a sua confluência com o rio Grande, onde forma o rio 

Paraná. Caracteriza-se como a segunda maior unidade da região hidrográfica do Paraná 

ocupando 25% da sua superfície, com a área de drenagem de 222.600 km², a qual corresponde 

a 2,6% do território nacional. Constitui a fronteira natural entre os estados de Minas 

Gerais/Goiás e Mato Grosso/Goiás. 
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              FIGURA 24: Área que compreende a Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Baixo Rio Paranaíba - PN3. 

 

                              Fonte: IGAM (2016). 
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A rede hidrográfica do Município de Santa Vitória é composta pelos represamentos de 

São Simão a norte e noroeste, na divisa dos estados de Goiás e Minas Gerais, pelos ribeirões 

São Jerônimo, dos Patos, do Canal e da Invernada, e por diversos córregos (FIGURA 25).  
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                                          FIGURA 25: Mapa da rede hidrográfica do Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                 Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2017). 
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5.1.5. Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

 

Na área do Município de Santa Vitória, encontram-se presentes duas unidades 

aquíferas: os aquíferos Serra Geral e Bauru. O aquífero Serra Geral ocorre na maior parte do 

município. É representado pelos basaltos da formação Serra Geral. Dada a sua origem 

magmática, a porosidade desenvolvida nessa unidade aquífera é do tipo fissural. Em altitudes 

mais elevadas do município esse aquífero encontra-se recoberto pelo sistema Bauru. A 

espessura máxima estimada para o Sistema Serra Geral, no município, é de 350 m. O aquífero 

Bauru, representado pela formação Adamantina e Marília, ocorre nas partes mais elevadas do 

município, sobrejacente ao sistema aquífero Serra Geral. A espessura máxima estimada dessa 

unidade aquífera situa-se em torno de 180 m. A recarga, pelas águas pluviais, do Sistema 

Aquífero Serra Geral, devido ao recobrimento pelo Bauru, no Município de Santa Vitória, 

ocorre de forma indireta. Essa condição minimiza a possibilidade de contaminação por 

atividades antrópicas, apesar de sua característica de aquífero de fissura. 

 

 

5.1.6. Relevo  

 

O relevo do Pontal do Triângulo Mineiro faz parte de um conjunto de formas 

denominado, por Ab' Sáber (1971), Domínio dos Chapadões Tropicais do Brasil Central e 

Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná; é inserido na subunidade caracterizada 

como Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, cujas formas de relevo estão apoiadas nos 

basaltos da formação Serra Geral e nas litologias sedimentares do Grupo Bauru, 

especificamente as formações Adamantina e Marília (FIGURA 26). Destacam-se as feições 

decorrentes da dissecação tabular, favorecida pelo escoamento de base deficiente, em razão da 

presença de um substrato basáltico e/ou litologias sedimentares, com cimentação carbonática 

(RADAMBRASIL, 1983).  



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

83 

                                                                                                                                                                                              

          FIGURA 26: Mapa da geomorfologia do Município de Santa Vitória - Planalto Setentrional da Bacia do Paraná. 

 

                                      Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2016). 
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BACCARO (1991) propôs quatro categorias de relevo para o Triângulo Mineiro:  

 Área de relevo intensamente dissecado – presente nas bordas da chapada 

Araguari/Uberlândia, estendendo-se até os rios Paranaíba e Grande. As morfologias nesse 

compartimento estão relacionadas à geologia, representada pelos basaltos da Formação Serra 

Geral e rochas do Grupo Araxá;  

 Área de relevo medianamente dissecado – composta por formas levemente 

convexas, em altitudes entre 750 e 900 metros, declividades entre 3º e 15º. A Formação 

Adamantina, sobreposta aos basaltos da Formação Serra Geral, é a mais representativa na 

área, recoberta em grandes porções por sedimentos cenozóicos inconsolidados (Colúvios);  

 Área de relevo residual – superfícies tabulares mantidas por bordas escarpadas 

de até 150 m, em contornos irregulares, com declividades que podem atingir 45º. Corresponde 

aos divisores de água das principais bacias.  

 Áreas elevadas de cimeira entre 950 e 1050m, com topos planos, amplos e 

largos – baixa densidade de drenagem e vales com pouca ramificação, vertentes com baixas 

declividades (entre 3º e 5º), sustentadas pelas rochas da Formação Marília e recobertas por 

sedimentos cenozóicos. 

 

No Município de Santa Vitória podem ser identificadas “Áreas Medianamente 

Dissecadas e Áreas de Relevo Residual” (BACCARO, 1991). As Áreas Medianamente 

Dissecadas ocupam a maior parte do município, com declividades entre 1º e 6º, caracterizadas 

por superfícies planas a levemente convexas. As Áreas de Relevo Residual estão 

representadas por serras locais, mantidas pelos arenitos da Formação Marília do Grupo Bauru, 

cujas declividades variam entre 6º e 30º (FIGURA 27). As altitudes no município variam 

entre 301 e 689 metros (FIGURA 28).  

Também encontram-se presentes, na área do município, porém menos frequentemente, 

a planície e o terraço fluviais. A planície fluvial é descrita, no mapa Geomorfológico do 

Radambrasil (1983), como área aplanada, resultante de acumulação fluvial, geralmente sujeita 

a inundações periódicas e comportando meandros abandonados, eventualmente alagados, 

unidos, com ou sem ruptura, a patamar mais elevado. 
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                                            FIGURA 27: Mapa das classes de declividade do Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                      Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2016). 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

86 

                                                                                                                                                                                               

                                          FIGURA 28: Mapa da hipsometria do Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                   Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2016). 
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5.1.7. Geologia  

 

A região do Triângulo Mineiro faz parte da borda nordeste da Bacia Sedimentar do 

Paraná. Essa grande unidade geotectônica Paleozóica teve a sua origem no Eo-Ordoviciano 

(CANUTO et al, 2010) e final da sedimentação no Cretáceo Superior. Segundo Batezelli 

(2003:31): 

 

A integração dos dados de compilação bibliográfica com os dados 

recentemente adquiridos para a área do Triângulo Mineiro e adjacências 

permitiu a elaboração de um mapa litoestratigráfico onde é possível 

identificar uma grande variedade litológica, compreendendo os três grandes 

grupos de rochas: sedimentares (Bacia Bauru e depósitos cenozóicos), 

metamórficas (embasamento Pré-Cambriano – grupos Bambuí, Araxá e 

Canastra) e magmáticas (Formação Serra Geral e intrusões alcalinas do 

Soerguimento do Alto Paranaíba). 

 

No município de Santa Vitória as litologias estão representadas pelos basaltos da 

Formação Serra Geral do Grupo São Bento e pelas Formações Adamantina e Marília do 

Grupo Bauru (FIGURA 29).  

A Formação Serra Geral é caracterizada pelas rochas efusivas básicas intercaladas 

com pequenas lentes de arenito. As rochas sedimentares do Grupo Bauru, na região, 

correspondem às formações Adamantina e Marília. A Formação Serra Geral é uma unidade de 

caráter predominantemente vulcânico, resultante da consolidação de lavas básicas, que 

cobriram grande extensão da Bacia do Paraná, chegando a 1.700 m de espessura (OLIVEIRA, 

2012). 

A formação Adamantina ou Vale do Rio do Peixe constitui a unidade de maior 

extensão aflorante na área do município. A espessura preservada da unidade é da ordem de 

100 m, medidas em perfurações de poços tubulares para finalidades de explotação de água 

subterrânea. Segundo Batezelli (2003), a Formação Adamantina é constituída de arenitos 

finos a médios, avermelhados, com seleção moderada, estratificações cruzadas de pequeno a 

médio porte, estratificação plano-paralela e, subordinadamente, marcas onduladas. 

Localmente, pode se apresentar maciça; sendo que a Formação Adamantina assenta-se, 

discordantemente, sobre os basaltos da Formação Serra Geral, com contato abrupto e erosivo. 
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A Formação Marília é caracterizada por camadas de arenitos imaturos e 

conglomerados superpostos a níveis carbonáticos (NISHIYAMA, 1989). A Formação Marília 

– Membro Echaporã - ocupa as porções topograficamente mais elevadas do município, 

constituindo elevações alongadas com bordas abruptas e topos planos dos residuais dessa 

unidade. 
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                                          FIGURA 29: Mapa da geologia do Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                   Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2016). 
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5.1.8. Solos  

 

De acordo com o Mapa de Solos do Estado de Minas Gerais, elaborado pela 

Universidade Federal de Viçosa – UFV/CETEC/UFLa/FEAM (2010), ocorrem, no Município 

de Santa Vitória, as seguintes variações da classe Latossolos Vermelhos: LVd1; LVd2. 

Segundo esse mapa, o LVd representa os Latossolos Vermelhos distróficos com suas 

variações: LVd1 Latossolo Vermelho distrófico típico A moderado textura média; fase 

floresta subcaducifólia, relevo plano e suave ondulado; LVd2 é Latossolo Vermelho distrófico 

típico A moderado textura argilosa; fase cerrado, relevo plano e suave ondulado; solo 

Argissolo vermelho amarelo distrófico, variação PVAd7; solo Gleissolo melânico Tb 

distrófico, variação GMd4; e Neossolos Quartzarênicos, variação RQo1 (FIGURA 30).   

Predominam os Latossolos Vermelho distroférrico e eutroférrico, respectivamente, nas 

variações LVdf2 e LVef2. O solo LVdf2 Latossolo Vermelho distroférrico típico A moderado 

textura argilosa mais Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico típico A moderado textura 

média/argilosa mais Cambissolo Háplico eutrófico típico A chernozêmico textura 

média/argilosa, fase pedregosa; todos fase cerrado e floresta caducifólia, relevo plano e suave 

ondulado e ondulado. O tipo LVef2 Latossolo Vermelho eutroférrico chernozêmico e típico A 

moderado textura argilosa mais Cambissolo Háplico eutrófico típico e léptico A moderado/ 

chernozemico textura argilosa, pedregoso mais Neossolo Litólico eutrófico chernossólico e 

típico A moderado textura argilosa, pedregoso; todos fase floresta subcaducifólia e floresta 

caducifólia, relevo suave ondulado e ondulado e forte ondulado. 

O solo Argissolo vermelho amarelo distrófico, variação PVAd7, encontra-se no limite 

sudeste do município, associado a residuais da Formação Marília. Caracteriza-se como solo 

do tipo Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico típico A moderado textura média mais 

Latossolo Vermelho distrófico típico A moderado textura média mais Argissolo Vermelho-

Amarelo eutrófico típico A moderado/chernozêmico textura média; todos fase cerrado, relevo 

plano e suave ondulado e ondulado. 

Associado às planícies de inundação dos ribeirões São Jerônimo e dos Patos, acha-se 

presente o solo Gleissolo melânico Tb distrófico - GMd4. Este solo apresenta as seguintes 

características diagnósticas: Gleissolo Melânico distrófico típico A proeminente textura 

argilosa mais Neossolo Quartzarênico hidromórfico A moderado mais Organossolo 

Háplico.sáprico típicos e terriços; todos fase campestre, relevo plano. 
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Entre o Rio Arantes e o Ribeirão dos Patos ocorrem manchas de Neossolos 

Quartzarênicos, com teores baixos de argila, RQo1 álico = Neossolo Quartzarênico órtico 

típico álico, relevo suave-ondulado a ondulado. 
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                                          FIGURA 30: Mapa de solos do Município de Santa Vitória - MG. 

 

                                                  Fonte: Org. PIRES, G. A. C. (2016). 
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5.1.9. Universo e população – Santa Vitória 

 

O Município de Santa Vitória possuía uma população de 18.138 habitantes e 

densidade demográfica de 6,04 hab/km
2
, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010, 

com uma estimativa para o ano de 2016 de 19.520 habitantes. Em 2010, do total, 3.212 

pessoas residiam na área rural e 14.926 pessoas residiam na área urbana, como pode ser 

observado na (Tabela 1): 

 

TABELA 1: Evolução populacional total, por gênero e rural/urbana, entre 1991 e 2010. 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013) apud Atlas Brasil (2013).  

 

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 

0,15% e continuou crescendo, visto que entre os anos de 2000 e 2010 a taxa média anual 

passou a ser de 1,03% (ATLAS BRASIL, 2013). A taxa de urbanização também cresceu, 

passando de 76,65%, em 2000, para 82,29%, em 2010. 

Segundo a distribuição populacional por gênero, 9.408 são do sexo masculino e 8.730 

são do sexo feminino (IBGE, 2010). Ainda segundo esta distribuição, o maior número de 

mulheres por grupo de idade está na faixa etária entre 30 e 34 anos e entre os homens a faixa 

etária de maior número também está no grupo entre 30 e 34 anos de idade (FIGURA 31). 
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FIGURA 31: Pirâmide etária segundo os grupos de idade. 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013) apud Atlas Brasil (2013).  
 

A mortalidade infantil em Santa Vitória diminuiu nos últimos anos, passando de 22,4 

óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 12,6 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010, 

como mostra a (Tabela 2). O número médio de filhos por mulher apresentou um leve 

decréscimo de 0,1 filhos nas últimas décadas e a esperança de vida ao nascer cresceu 4,7 anos, 

passando de 72,2 anos em 2000 para 76,9 anos em 2010.  

 

TABELA 2: Longevidade, mortalidade e fecundidade da população de Santa Vitória - MG. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013) apud Atlas Brasil (2013).  
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é uma medida composta 

por indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e 

renda. Entre 2000 e 2010, o IDHM de Santa Vitória passou de 0,565 para 0,710 (FIGURA 

32), o que equivale a uma taxa de crescimento de 25,66% e uma diminuição de 66,67% da 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, o qual é 1.  
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               FIGURA 32: Evolução do IDHM entre 1991 e 2010. 

 

                  Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013) apud Atlas Brasil (2013).  
 

Segundo Atlas Brasil (2013), a dimensão que mais contribuiu para o IDHM do 

município foi a Longevidade, com índice de 0,865, seguida por renda com um índice de 

0,718 e depois educação com índice de 0,576 (FIGURA 33). 

          

FIGURA 33: Dimensionamento dos indicadores de IDHM de Santa Vitória - MG. 

 

           Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013) apud Atlas Brasil (2013).  
 

Em relação à educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB é 

calculado com base na taxa de rendimento escolar e nas médias do desempenho dos alunos 

nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP, no intuito de quantificar a qualidade do aprendizado e estabelecer metas 

para melhorar o ensino. A (Tabela 3) mostra o resultado do Censo Educacional 2007 - 2013 
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realizado pelo INEP, pelo qual é possível verificar que em Santa Vitória esse índice obteve 

uma crescente melhora, inclusive ultrapassando a meta municipal em todos os anos 

analisados. 

 

                      TABELA 3: Evolução do IDEB de Santa Vitória - MG. 

 

          Fonte: INEP - Censo Educacional 2007 - 2013 apud IBGE (2010). 
 

No ano de 2010, a proporção de crianças entre 5 e 6 anos na escola foi de 88,51%; de 

crianças entre 11 e 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental foi de 

86,83%; entre os jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo a proporção foi 

de 55,32%; e a proporção entre os jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo foi de 

41,34% (ATLAS BRASIL, 2013) (FIGURA 34). Ainda de acordo com esta fonte, a 

proporção entre os jovens adultos de 18 a 24 anos cursando o ensino superior foi de 13,84%, 

sendo que em 1991 eram apenas 1,70% e em 2000 eram 3,70%. 

 

FIGURA 34: Fluxo escolar por faixa etária em Santa Vitória - MG entre 1991 à 2010. 

 

                                 5 e 6 anos        11 e 13 anos      15 a 17 anos      18 a 20 anos 

                      Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013) adaptado por autores (2017). 
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De acordo com Atlas Brasil (2013), o indicador de escolaridade da população adulta 

também compõe o IDHM Educação, visto que esse indicador é o percentual da população de 

18 anos ou mais com ensino fundamental completo. De acordo com essa fonte, entre 2000 e 

2010, esse percentual passou de 26,28% para 41,30% no Município e em 2010, considerando 

a população na faixa etária de 25 anos ou mais, 14,98% eram analfabetos, 35,45% possuíam 

o ensino fundamental completo, 23,25% o ensino médio completo e 8,44% o superior 

completo. 

Sobre a economia do município, na última década a renda per capita média de Santa 

Vitória cresceu de R$ 461,96, em 2000, para R$ 698,70, em 2010, o que equivale a uma taxa 

média anual de 4,22% de crescimento entre 2000 e 2010 (ATLAS BRASIL, 2013).  

O Produto Interno Bruto - PIB de Santa Vitória é pautado predominantemente pelas 

atividades do setor primário e terciário (FIGURA 35). O valor adicionado correspondente ao 

PIB setorial correspondeu a R$ 181.443,00 para o setor de serviços, R$ 130.951,00 para o 

setor agropecuário e R$ 57.726,00 para o setor de indústria (IBGE, 2010). 

 

FIGURA 35: Produto Interno Bruto (Valor Adicionado). 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Ainda de acordo com os setores econômicos do município, a (Tabela 4) mostra que 

apesar do setor primário ser o segundo maior setor que contribui com o PIB do município 

sua contribuição para a geração de empregos entre os anos de 2007 e 2013 diminuiu. E, 

enquanto no setor terciário o crescimento de empregos nesse período não foi tão expressivo, 
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o setor que menos contribui com o PIB do município, a indústria, foi o que mais gerou 

emprego no mesmo período. 

 

TABELA 4: Ocupação nos setores econômicos de Santa Vitória - MG: 2007 - 2013. 

 

                                               Fonte: IBGE, 2010. 

 

Em termos percentuais, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais 

(população economicamente ativa) passou de 66,27% em 2000 para 67,53% em 2010, 

enquanto que a taxa de desocupação (população economicamente ativa que estava 

desocupada) passou de 9,59% para 4,21% no mesmo período como mostra a (Tabela 5).  

 

TABELA 5: Ocupação da população, nível educacional dos ocupados e rendimento médio. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013) apud Atlas Brasil (2013).  

 

 

6. DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA 

 

O diagnóstico técnico-participativo foi elaborado a partir de um questionário aplicado 

nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e nas indústrias do município e por 
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informações apresentadas pela prefeitura de Santa Vitória, sob a responsabilidade de Itamar 

Gomes Neto e de Rodrigo Marques Barbosa, engenheiros ambientais da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente. Também foram consideradas informações obtidas durante as 

visitas técnicas realizadas em todos os locais envolvidos com o manejo dos resíduos sólidos e 

de relatos prestados pela população, além de dados provenientes de outros órgãos e 

instituições do Governo Federal. 

De acordo com as informações prestadas pelos gestores municipais, a Secretaria de 

Obras é o órgão administrativo municipal responsável por todos os serviços de limpeza 

urbana praticados em Santa Vitória, tais como gerenciamento e execução da coleta e manejo 

dos RSU e a limpeza das vias, praças e espaços públicos, conforme mostra o fluxograma da 

(Figura 36):  

Como no município os serviços de limpeza urbana não são regulamentados por uma 

legislação própria e muito menos por uma Política Municipal de Resíduos Sólidos, também 

não há registros de programas ou planos de gerenciamento de resíduos sólidos para o 

município. Apesar disso, o município não sofreu sanção por parte do Ministério Público sobre 

a disposição desses resíduos. 

Cabe ressaltar que, antes da elaboração do presente plano, a prefeitura municipal não 

possuía dados sobre a caracterização e o volume de cada categoria de resíduo sólido urbano 

gerado no município, muito menos a quantificação do balanço de massa desses resíduos, 

como também não realizava a coleta por tipologia. 
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FIGURA 36: Fluxograma da estrutura administrativa responsável pela gestão e execução dos serviços de limpeza urbana e coleta e manejo dos 

RSU. 

 

      Fonte: Autores (2016). 
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6.1. ANÁLISE DAS FONTES GERADORAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA – MG 

 

Os RSU do Município de Santa Vitória são gerados por uma população de 18.138 

habitantes, residentes em 6.116 domicílios, dos quais 5.014 estão em área urbana e 1.102 

estão em área rural, segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010). A origem desses 

resíduos provém dos domicílios, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, 

indústrias, construção civil, serviços de saúde e de varrição, capina e poda. Em termos de 

produção de resíduos sólidos em área urbana no município, as residências e o comércio são os 

principais geradores. 

Em Santa Vitória existem 704 empresas locais, sendo que 683 são atuantes nas mais 

variadas atividades de produtos e serviços, segundo o Cadastro Central de Empresas de 2014 

(IBGE, 2016), mas segundo dados da prefeitura são cadastradas 1.748 empresas, sendo que o 

comércio e a fabricação de laticínios são as principais atividades geradoras de renda em Santa 

Vitória.  

Sobre o questionário aplicado nas indústrias de Santa Vitória, a amostra representativa 

foi realizada em duas fábricas de ração e uma fábrica de vassoura. Segundo as respostas desse 

questionário, essas indústrias geram apenas papel, plástico e papelão, não possuem licença 

ambiental, nem Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, não conhecem a 

quantidade de resíduos gerados por suas fábricas, muito menos realizam a coleta seletiva e 

nem registram o quantitativo do resíduo gerado. 

É importante ressaltar que o município também possui duas indústrias de laticínio e 

duas usinas sucroalcooleiras e que o gerenciamento dos resíduos gerados por todas as 

indústrias do município não são responsabilidade da prefeitura, mas dos geradores que se 

responsabilizam pela coleta e destinação final desses resíduos. 

Através do questionário aplicando nos estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços da Cidade de Santa Vitória, foi verificado através da amostra representativa que os 

resíduos sólidos provenientes desses estabelecimentos possuem característica de resíduo 

domiciliar, já que a maioria desses estabelecimentos são de pequeno porte, gerando assim 

resíduos do tipo doméstico. Isso é demonstrado no gráfico da (Figura 37), elaborado a partir 

das informações provenientes desse questionário:   
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FIGURA 37: Gráfico dos diferentes tipos de resíduos sólidos gerados pelos estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços da Cidade de Santa Vitória - MG. 

 

Fonte: Autores (2016). 

 

Ainda de acordo com o questionário, apenas oito desses estabelecimentos 

responderam possuir licença ambiental (Tabela 6). Portanto, cabe a prefeitura fiscalizar os 

estabelecimentos que se enquadram na Deliberação Normativa do COPAM nº 74/2004, que 

exige a licença ambiental para regulamentar o funcionamento dos mesmos, por exemplo: 

postos de gasolina e madeireiras. 

 

TABELA 6: Respostas do questionário aplicado nos estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços da Cidade de Santa Vitória - MG. 

 

Fonte: Autores (2016). 

 

O questionário também aponta que várias empresas tais como: oficinas de veículos, 

postos de gasolina e similares, os quais geram óleos lubrificantes e outros resíduos da 

19% 

24% 

27% 

8% 

1% 
2% 

2% 
6% 

6% 

1% 

4% 

Papelão

Plástico

Papel

Metal

Vidro

Madeira

Resíduo de açougue

Resíduo orgânico

Logística reversa

Resíduo da construção civil

Resíduo de serviço de saúde

Sim Não Não responderam

Possui licença ambiental? 8 73 12

Possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)? 2 91 0

Tem conhecimento da quantidade de resíduos gerados? 3 90 0

Realiza coleta seletiva? 9 84 0

Existe um registro do quantitativo do resíduo gerado? 2 65 26
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logística reversa, devem apresentar PGRS devido o seu potencial poluidor, mas não possuem 

esse plano. 

Também é importante destacar que os estabelecimentos particulares prestadores de 

serviços de serviços de saúde amostrados afirmaram não possuir PGRS, visto que a 

legislação vigente exige que estes estabelecimentos tenham esse plano para um 

gerenciamento correto de seus resíduos de forma a garantir a qualidade da prestação dos 

serviços e do meio ambiente. Isso se deve porque seus resíduos possuem características que 

os enquadram, de acordo com as normas da ABNT: NBR 10.004/2004, como Resíduos do 

Grupo A, Grupo B e Grupo E. 

Nessa perspectiva, os RSSS produzidos em Santa Vitória são provenientes dos 

prestadores de serviços de saúde pública e privada. Entre as unidades públicas geradoras 

desse tipo de resíduo no Município estão: um hospital com um pronto atendimento e uma 

unidade mista de saúde, cinco postos de saúde da família, um posto de saúde da família em 

Chaveslândia e um posto de saúde da família em Perdilândia (FIGURAS 38, 39, 40 e 41).  

 

FIGURAS 38 e 39: Estabelecimentos públicos geradores de RSSS da Cidade de Santa 

Vitória - MG. 

        

Fonte: Autores (2016). 
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FIGURAS 40 e 41: Estabelecimentos públicos geradores de RSSS dos distritos de 

Perdilândia e Chaveslândia, respectivamente. 

       

Fonte: Autores (2016). 

 

O município não fiscaliza as unidades particulares geradoras desse tipo de resíduo, 

visto que são 24 estabelecimentos, entre públicos e particulares, caracterizados como 

prestadores de serviços de saúde, como consta no CNES e estão especificados na (Tabela 

7):  

 

TABELA 7: Identificação dos geradores, públicos e privados, de RSSS no Município de 

Santa Vitória - MG. 

 

Fonte: CNES, 2017. 
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Os RSCD gerados no município são provenientes de obras públicas e privadas, por 

iniciativas de pessoas física e jurídica. Esses resíduos são compostos por materiais comuns em 

obras de construção civil, como: tijolos, telhas, vidro, plásticos, componentes cerâmicos, 

concreto, argamassa, gesso, madeira, forros, resinas, ferragem, tinta e outros. Por isso, as 

Resoluções CONAMA nº 307/2002 e nº 431/2011 enquadram esses resíduos nas Classes A e 

B.  

Os resíduos de varrição gerados em Santa Vitória são aqueles descartados de forma 

difusa e de qualquer natureza nos pavimentos, vias públicas e em espaços de domínio público. 

Os resíduos de poda e capina originam-se do corte de galhos de árvores e arbustos, capina de 

gramíneas e vegetação daninha e poda de plantas ornamentais de espaços públicos.  

Todos os domicílios, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e 

indústrias da Cidade de Santa Vitória são passíveis de produzir resíduos da logística reversa, 

como pilhas e lâmpadas fluorescentes. Entretanto, o município também possui 

estabelecimentos que produzem, especificamente e principalmente, esse tipo de resíduo, 

como por exemplo: borracharias e revendedoras de baterias. 

 

 

6.2. ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS RSU 

 

O acondicionamento dos resíduos sólidos gerados pelos domicílios e estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços é feito em sacolas de plástico que são dispostas em 

lixeiras, latões ou penduradas em árvores das calçadas das residências, até serem coletados 

(FIGURAS 42 e 43). Nos distritos de Chaveslândia e Perdilândia o acondicionamento e o 

armazenamento desses resíduos também são iguais aos da Cidade de Santa Vitória. 
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FIGURAS 42 e 43: Acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares da Cidade de Santa 

Vitória - MG. 

        

Fonte: Autores (2016). 

 

A população de Santa Vitória, ao acondicionar os resíduos sólidos, não os diferencia 

por tipologia: lixo seco (materiais recicláveis) e lixo úmido (rejeitos e resíduos orgânicos) e 

não os acondiciona em recipientes diferenciados para que a triagem desses resíduos seja 

facilitada, apesar disso, a prefeitura disponibiliza lixeiras diferenciadas nos espaços públicos 

da cidade (FIGURAS 44 e 45). 

 

FIGURAS 44 e 45: Recipientes diferenciados instalados em espaços públicos na Cidade de 

Santa Vitória - MG. 

        

Fonte: Autores (2016). 

 

Os RSSS gerados pelos estabelecimentos públicos prestadores de serviços de saúde 

são acondicionados e armazenados conforme determina as normas estabelecidas pela 

Resolução CONAMA nº 358/2005 e pela Resolução RDC nº 306/2004 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA, como mostram as (Figuras 46 e 47).  
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FIGURAS 46 e 47: Acondicionamento dos RSSS à esquerda e unidade de transbordo à 

direita. 

       

Fonte: Autores (2016). 

 

Observou-se nos distritos de Perdilândia e Chaveslândia que os geradores públicos de 

RSSS também respeitam as exigências das resoluções acima mencionadas, de forma que esses 

resíduos são segregados por tipologia diretamente da fonte geradora. 

O acondicionamento e armazenamento dos RSCD, gerados durante as obras de 

iniciativas privadas, são feitos de forma difusa, sem segregação e dispostos em caçambas de 

propriedade privada. O gerador solicita a caçamba à empresa, que a disponibiliza por certa 

quantia monetária e por um período no local da obra para o acondicionamento e 

armazenamento dos resíduos produzidos.  

Os RSCD provenientes de pequenas reformas de iniciativas privadas, que não são 

dispostos em caçambas, e de obras de iniciativa pública são colocados em frente ao canteiro 

de obras, obstruindo calçadas ou vias públicas e propiciando a disposição irregular de 

resíduos domiciliares ou de resíduos de poda (FIGURAS 48 e 49).  
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FIGURAS 48 e 49: Acondicionamento e armazenamento dos RCC na Cidade de Santa 

Vitória - MG. 

       

Fonte: Autores (2016). 

 

Além disso, foi verificado que os RSCD gerados nos distritos, seja de qualquer fonte 

geradora, são acondicionados em frente ao canteiro de obras ou em caçambas terceirizadas 

quando solicitadas pelo gerador. 

O serviço de varrição é realizado por uma equipe de 121 funcionários da prefeitura, 

sendo 115 varredores, 5 líderes e 1 encarregado, em sua maioria contratados. Esse serviço é 

realizado em todas as áreas urbanas do município no período matutino e com periodicidade 

diária no centro da cidade e em dias alternados nos bairros, de forma manual através do uso 

de vassouras, pás e carrinhos para coleta. Segundo os gestores municipais, todos os 

funcionários recebem equipamentos de proteção individual - EPI’s e em média são varridos 

0,8 a 1,0 quilômetro por funcionário/dia. 

O acondicionamento dos resíduos de varrição é feito em sacos plásticos que ficam 

dentro de carros funcionais de limpeza. Quando esses sacos plásticos são preenchidos 

completamente são amarrados e deixados nas vias públicas para posterior coleta (FIGURAS 

50 e 51).  
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FIGURAS 50 e 51: Serviço de varrição e acondicionamento dos resíduos de varrição, 

respectivamente. 

       

Fonte: Autores (2016). 

 

No distrito de Chaveslândia o serviço de varrição é realizado no período matutino de 

segunda – feira à sexta - feira, por uma equipe formada por 12 funcionários contratados pela 

prefeitura. Em Perdilândia esse serviço é realizado no período vespertino, de segunda – feira à 

sexta - feira, por uma equipe de 05 funcionários contratados pela prefeitura. Nos dois distritos, 

os funcionários também trabalham de forma manual através do uso de vassouras, pás e 

carrinhos e todos recebem EPI’s, segundo os gestores públicos. 

Para os serviços de capina e poda a Prefeitura Municipal de Santa Vitória contratou 18 

funcionários. Esse serviço é realizado de forma manual, através da utilização de ferramentas 

como: enxadas, enxadões, pás, rastelos, e de forma mecanizada, por meio de roçadeira costal 

e roçadeira hidráulica, como também utilizam produtos tóxicos, e todos os funcionários usam 

EPI’s segundo os gestores municipais. A periodicidade desses serviços é diária, mas em 

períodos chuvosos esses serviços são intensificados. Conforme os resíduos de poda e capina 

são gerados, são amontoados para serem recolhidos. 

No distrito de Chaveslândia os resíduos de capina e poda são realizados por uma 

equipe de 08 funcionários, sendo 07 contratados e 01 efetivo. No distrito de Perdilândia esse 

serviço é realizado por uma equipe de 15 funcionários, todos contratados pela prefeitura. Os 

serviços são realizados no período vespertino, semanalmente e segundo a prefeitura todos 

utilizam EPI’s. Conforme os resíduos dos serviços de poda e capina são gerados, são 

amontoados até serem coletados. 

Os resíduos de logística reversa, como por exemplo: eletrônicos e seus componentes, 

lâmpadas fluorescentes, pilhas e outros são descartados no lixo comum, pois o município 

não incentiva seus habitantes a realizar a logística reversa. Entretanto, alguns 
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estabelecimentos prestadores de serviços e comerciais, por iniciativa própria, realizam a 

logística reversa.  

Os postos de combustíveis, amostrados, afirmaram que o óleo lubrificante e os 

vasilhames vazios desse óleo são coletados por empresas especializadas em coletar, 

transportar e dar destinação final a esses resíduos. Já os resíduos de baterias e pneus, seus 

geradores amostrados afirmaram realizar a logística reversa. Isso porque a logística reversa 

para os pneus, por exemplo, é estabelecida pela Resolução CONAMA nº 416/09, devido a 

degradação ambiental ocasionada pelo descarte inadequado deste tipo de resíduo. O artigo 1º 

desta resolução determina que os fabricantes e importadores de pneus novos são obrigados a 

coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis, acima de 2,0 kg, em todo o território 

nacional (BRASIL, 2009). 

 

 

6.3. COLETA E TRANSPORTE DOS RSU 

 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares e de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços é realizada regularmente de segunda - feira à sábado, no período 

matutino, iniciando às 5:00h e findando por volta das 13:00h, sendo que no centro essa coleta 

ocorre todos os dias e nos bairros em dias alternados. 

A coleta na área urbana da Cidade de Santa Vitória atende a 100% da população, mas 

a população da área rural não conta com esse atendimento. O município não envia seus RSU 

para outros municípios. 

No distrito de Chaveslândia a coleta desses resíduos acontece três vezes por semana: 

segundas, quartas e sextas - feiras, no período matutino, e em Perdilândia essa coleta é feita 

duas vezes por semana: segundas e quintas - feiras, no período vespertino. Em ambos os 

distritos o atendimento é em 100% da população urbana. 

A execução do serviço de coleta dos resíduos domiciliares e dos estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços é de responsabilidade da empresa contratada em caráter 

emergencial pela prefeitura: CFL Construtora Ferreira Lima Ltda, que realiza essa coleta por 

setores, em uma rota pré-estabelecida pela empresa juntamente com a prefeitura, até a 

disposição final no aterro do município. Os funcionários que realizam esse trabalho são 

contratados pela CFL, segundo a prefeitura todos usam EPI’s e a equipe é composta por um 
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motorista e quatro coletores. Nos distritos, a coleta desses resíduos é realizada pela prefeitura 

e as equipes de trabalho são diferentes para cada distrito.  

A empresa disponibiliza para a realização desse serviço 2 caminhões compactadores, 

um Ford (Cargo 1723) e um Volvo (VM 270) (FIGURA 52), ambos com plano de 

manutenção realizado a cada 15.000 Km.   

 

                             FIGURA 52: Caminhões compactadores da empresa CFL. 

 

                                      Fonte: Autores (2016). 

      

Os serviços de coleta e destinação final dos RSSS gerados pelos estabelecimentos 

públicos são terceirizados. A prefeitura de Santa Vitória firmou um contrato, em caráter 

emergencial, com a empresa CFL Construtora Ferreira Lima Ltda. Entretanto, os serviços de 

coleta não são realizados pelos funcionários da CFL, mas de uma empresa terceirizada pela 

CFL, a URBLIMP. O funcionário desta empresa coleta os RSSS em dias predeterminados, 

faz uso dos devidos EPI’s, segundo a prefeitura, e a coleta é realizada em veículo novo (Fiat 

Ducato Multi) e próprio para esse tipo de coleta (FIGURAS 53 e 54).  

Ressaltando que, até o momento, é a prefeitura que está arcando com os custos desses 

serviços para os estabelecimentos particulares. Apesar disso, já foi realizada uma reunião 

com esses geradores particulares no intuito de orientá-los a realizarem o gerenciamento e a 

execução da coleta e destinação final dos seus resíduos. 
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FIGURAS 53 e 54: Veículo que coleta os RSSS e unidade de transbordo da URBLIMP em 

Ituiutaba - MG, respectivamente. 

       

Fonte: Autores (2016). 

 

Em relação aos RSSS dos distritos, os mesmos não são coletados pela empresa e 

apesar de serem acondicionados e armazenados corretamente são descartados no lixo 

comum.  

A coleta dos RSCD ocorre de forma diferenciada, sendo cobrado separadamente por 

empresas especializadas, como a Locação de Caçamba LIMP e carroceiros que prestam 

serviço de coleta desse resíduo na cidade e nos distritos de Santa Vitória. 

Os RSCD provenientes de pequenas reformas que não são dispostos em caçambas 

são coletados pela prefeitura municipal, desde que sejam através de solicitações de retirada 

e/ou denúncia, e os RSCD gerados por obras públicas são coletados diariamente pela 

prefeitura. Destaque para o fato da população não pagar pelo serviço de coleta dos RSCD 

realizado pela prefeitura. 

Para a coleta e transporte dos RSCD o Município dispõe de 2 caminhões caçambas, 

ambos da Mercedes Bens (Atron 1719) e 1 pá carregadeira da New Holland (FIGURAS 55 e 

56). Apesar dos veículos apresentarem bom estado de conservação, segundo a prefeitura, 

eles não possuem plano de manutenção, por isso reparos e revisões são realizados conforme 

a necessidade de cada veículo.  
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FIGURAS 55 e 56: Veículos da prefeitura utilizados para a coleta e destinação final dos 

RSCC. 

       

Fonte: Autores (2016). 

 

O quadro de funcionários da prefeitura que realizam a coleta dos RSCD é composto 

por 6 funcionários: 2 motoristas, 1 operador e 3 ajudantes. Destes, 2 são contratados e 4 são 

efetivos e o município disponibiliza EPI’s para que esses funcionários trabalhem de forma 

segura, segundo informações dos gestores municipais. Em Perdilândia a coleta dos RSCD 

também é realizada pela mesma equipe que atua na Cidade de Santa Vitória, no período 

vespertino. Já em Chaveslândia essa coleta é realizada por uma equipe própria, também no 

período vespertino. 

A coleta dos resíduos de varrição, poda e capina fica sob a responsabilidade da 

prefeitura, que recolhe esses resíduos através de caminhões caçamba diariamente. Em 

Perdilândia essa coleta é feita todas as terças e quintas - feiras e em Chaveslândia de segunda 

- feira à sexta - feira. 

O transporte dos resíduos de varrição, capina e poda é realizado em maquinários 

exclusivo que estão em bom estado de conservação. São 2 caminhões caçambas, ambos da 

Ford (Cargo 1519) e uma pá carregadeira da New Holland (FIGURAS 57 e 58), e os reparos 

são realizados conforme a necessidade de cada veículo.  
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FIGURAS 57 e 58: Veículos da prefeitura utilizados para a coleta dos resíduos de varrição, 

capina e poda. 

      

Fonte: Autores (2016). 

 

 

6.4. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSU 

 

A maioria dos resíduos sólidos gerados na Cidade de Santa Vitória tem como 

destinação final um aterro que atende somente o Município de Santa Vitória, mas a prefeitura 

não tem informações se esse aterro está com a licença ambiental regularizada e desconhece 

sua capacidade e vida útil. Este aterro está localizado em um terreno cercado, com guarita 

vigiada 24 horas e distante da área urbana a cerca de 3,0 km (FIGURAS 59 e 60). 

 

FIGURAS 59 e 60: Entrada e imagem de satélite do aterro do Município de Santa Vitória - 

MG. 

        

 Fonte: Autores (2016).                                                       Fonte: Google Earth (2016). 
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Os resíduos sólidos domiciliares e dos estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços são depositados, pela CFL, no aterro municipal. Em seguida, um trator de esteira 

espalha o material e faz a compactação dos resíduos, para depois uma camada de solo ser 

espalhada sobre o material, para novamente uma nova compactação ser realizada. Repete-se o 

procedimento até que a célula atinja sua cota máxima para recebimento dos resíduos. Após 

atingir a cota constrói-se uma nova célula (FIGURAS 61 e 62). Entretanto, a Prefeitura 

Municipal de Santa Vitória manifestou interesse em participar do PGIRS do CIDES, pelo qual 

será feito um aterro sanitário consorciado. 

 

FIGURAS 61 e 62: Vistas do talude da célula sanitária do aterro municipal. 

      

Fonte: Autores (2016). 

 

Sobre o maquinário, os dois maquinários do aterro são da CFL, estão em bom estado 

de conservação e, segundo a prefeitura, a revisão dessa frota é realizada a cada 400 horas 

(FIGURAS 63 e 64). 
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FIGURAS 63 e 64: Trator de esteira (Komatsu D50) e pá carregadeira (New Holland 12C). 

        

Fonte: Autores (2016). 

      

Apesar da operação e manutenção desse aterro ficar sob a responsabilidade da empresa 

CFL Construtora Ferreira Lima Ltda., a qual foi contratada em caráter emergencial pela 

prefeitura, o gerenciamento é de responsabilidade da prefeitura. No local trabalham 7 

funcionários de segunda à sábado, todos contratados pela empresa. 

Segundo os gestores municipais, apesar de não haver pessoas morando dentro da área 

de disposição final, as principais doenças com maior incidência na população que ocupa o 

bairro mais próximo ao aterro são: Dengue, Catapora e Tuberculose. 

A destinação final dos RSSS não é realizada pela URBLIMP, muito menos pela CFL, 

mas por uma empresa terceirizada pela URBLIMP, que, segundo os gestores municipais, 

possui licença ambiental para realizar a destinação final desses resíduos. Ainda de acordo 

com esses gestores, os materiais perfurocortantes e infectados são triturados e esterilizados 

por autoclave e o material químico é incinerado para depois serem destinados a um aterro no 

Município de Uberlândia-MG. 

Os RSCD, após serem coletados, são transportados, seja pela empresa privada ou 

pela prefeitura, até a unidade provisória de disposição final desses resíduos, que é conhecida 

como aterro desativado. Este local apesar de ficar aproximadamente a quatro quilômetros da 

cidade é de fácil acesso durante todo o ano, havendo inclusive a presença de animais na área, 

segundo relato dos gestores municipais (FIGURAS 65 e 66). Quando esses resíduos não 

apresentam ferragens ou madeiras são utilizados para recapear estradas rurais. Nos distritos, 

os RSCD são descartados em terrenos próximos aos distritos. 
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FIGURAS 65 e 66: Disposição final dos RCC e de demolição na unidade provisória - aterro 

desativado. 

       

Fonte: Autores (2016). 

 

Foi verificado que no aterro utilizado para receber os resíduos sólidos dos domicílios e 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, há uma área que pode ser adaptada 

para a realização da destinação final e do reaproveitamento dos RSCD. 

A disposição final dos resíduos de varrição, poda e capina não é a compostagem, mas 

também o aterro desativado, junto com os RSCD (FIGURAS 67 e 68). Enquanto que nos 

distritos o descarte desses resíduos também é feito fora do perímetro urbano, nas regiões 

próximas a estes distritos.  

 

FIGURAS 67 e 68: Disposição final dos resíduos de varrição, poda e capina na unidade 

provisória - aterro desativado. 

      

Fonte: Autores (2016). 
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6.4.1. Unidade de triagem e compostagem (UTC) 

 

No município não há uma UTC estruturada e não houve o incentivo à coleta seletiva 

dos materiais recicláveis e/ou a compostagem caseira. Com exceção de algumas iniciativas 

privadas, como por exemplo: oficinas mecânicas e serralherias que separam seus resíduos 

durante a geração dos mesmos e os vendem para compradores de sucata. De modo geral os 

materiais recicláveis e reaproveitáveis e os resíduos de matéria orgânica gerados no município 

são descartados no aterro municipal, diminuindo assim sua vida útil.  

Também não existe uma associação ou cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis constituída no município, mas existem catadores autônomos que trabalham de 

forma desorganizada e que tem interesse em se organizar em uma associação (FIGURA 69). 

A prefeitura estima que sejam 10 catadores materiais recicláveis atuantes no município, mas 

não realiza trabalhos sociais direcionados para esses catadores. 

 

     FIGURA 69: Frente da casa de um catador de materiais recicláveis. 

 

                    Fonte: Autores (2016). 

 

Apesar disso, há um setor no aterro do município que pode ser utilizado para a 

implantação de uma UTC, visto que é um local que já está sendo utilizado pelos catadores que 
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frequentam o aterro. É um local que precisa de pouco investimento em infraestrutura para se 

tornar favorável para essa finalidade, pois já possui uma casa de apoio com cozinha, 

banheiros e escritório e um galpão onde há uma prensa e divisões para a separação por 

tipologia do material reciclável (FIGURAS 70 e 71). 

 

FIGURAS 70 e 71: Fotos das estruturas existentes dentro do aterro do Município de Santa 

Vitória - MG. 

        

Fonte: Autores (2016). 

 

 

6.5. IDENTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA 

URBANA PRATICADOS EM SANTA VITÓRIA 

 

Apesar da área urbana ser relativamente bem cuidada, a gestão e o manejo dos RSU do 

Município de Santa Vitória apresentam alguns problemas, seja na insuficiência de certas 

estruturas, ou até mesmo por omissão, mas principalmente pela inexistência de uma Política 

Municipal de Resíduos Sólidos que possa nortear os serviços de limpeza urbana conforme 

rege a legislação vigente.  

As principais características das práticas atuais e dos problemas relacionados à 

estrutura do sistema de gestão e manejo de cada tipo de RSU gerado no Município podem ser 

observadas no resumo contido na (Tabela 8): 
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TABELA 8: Características relacionadas à gestão e manejo de cada tipo de RSU do 

Município de Santa Vitória - MG. 

 

Fonte: Autores (2016). 

 

Também foi elaborada uma síntese dos principais pontos fortes e fracos relacionados à 

prestação de serviços de limpeza urbana do Município (TABELA 9). 
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  TABELA 9: Pontos fortes e pontos fracos da prestação de serviços de limpeza urbana. 

Fonte: Autores (2016). 
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6.6. RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO  

 

O município informou que tanto o custo quanto a verba destinados ao manejo dos 

resíduos sólidos fica em torno de R$ 200.000,00 por mês. O mesmo valor é informado para os 

custos e verbas destinados aos serviços de limpeza urbana: R$ 200.000,00 por mês. Com os 

serviços de capina e poda a prefeitura gasta mais R$ 35.000,00 por mês. Assim, ao todo são 

R$ 435.000,00 mensais destinados para serviços de limpeza urbana e coleta e manejo dos 

RSU. Apesar disso, a prefeitura não possui programas de investimentos e não é cobrado da 

população taxas ou qualquer arrecadação que possa ser utilizada para pagar os gastos com 

esses serviços. 

 

 

6.7. IDENTIFICAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS 

 

A existência de passivos ambientais é confirmada pelos gestores municipais, como 

também foram identificados durante as visitas técnicas para a elaboração deste diagnóstico 

técnico-participativo.  

Verificou-se que existem pontos de despejo clandestino de RSU, como mostra as 

(Figuras 72 e 73). O engenheiro ambiental da prefeitura admite a existência de mau cheiro e a 

presença de vetores transmissores de doenças nesses locais clandestinos e afirma que isso se 

deve à demora na coleta desses resíduos. Apesar disso, a legislação municipal prevê a 

aplicação de multas para indivíduos e empresas que dispõem seus resíduos de forma 

inadequada. 
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FIGURAS 72 e 73: Pontos de despejo clandestino de RSU. 

         

Fonte: Autores (2016). 

 

A unidade do aterro necessita de ações para adequar-se ao padrão exigido para o 

funcionamento de um aterro sanitário. Apesar dos resíduos sólidos serem periodicamente 

cobertos por camada de terra, os serviços não estão sendo realizados de forma correta, o que 

diminui a vida útil do aterro. Além disso, o chorume coletado e armazenado em lagoa não é 

tratado (FIGURAS 74 e 75). 

 

FIGURAS 74 e 75: Sistema de bombeamento do chorume e lagoa de decantação, 

respectivamente. 

       

Fonte: Autores (2016). 

 

Os gestores municipais confirmam os relatos de contaminação de corpos hídricos pelo 

lixiviado, apesar dos resíduos não serem depositados próximo aos recursos hídricos. Também 

admitem que o solo é contaminado pelo lixiviado, que os resíduos são depositados próximos 

as áreas de proteção ambiental e que ocorrem queima de resíduos no município. Apesar disso, 
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a prefeitura afirma que existem medidas para solucionar os problemas de contaminação 

dessas áreas contaminadas. 

Há presença de catadores de materiais recicláveis no local, fato este verificado pela 

equipe técnica durante a visita no aterro e confirmado pela gestão municipal, como mostra a 

(Figura 76). Esses mesmos catadores reclamam da presença de mau cheiro, mas os gestores 

da prefeitura reconhecem apenas a presença de vetores de doenças e animais no local. 

 

FIGURA 76: Presença de catadores de materiais recicláveis e animais no aterro do Município 

de Santa Vitória - MG. 

Fonte: Autores (2016). 

 

Não existem em Santa Vitória locais apropriados para o acondicionamento e 

destinação final dos resíduos de logística reversa, volumosos, carcaças de animais e óleo de 

uso culinário usado. Assim estes resíduos acabam sendo jogados no aterro. Destaque para o 

fato de que as carcaças e as vísceras provenientes de açougues do município são depositadas 

no aterro sem qualquer tratamento adequado, como também os animais mortos em vias 

públicas e estradas vicinais. 

 

 

7. COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA  

 

A composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos representa na prática a 

segregação por tipologia dos resíduos, envolvendo estudos quantitativos em peso e em 
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volume devido à diferentes densidades de resíduos para uma mesma tipologia. Entendem-se 

como constituintes dos resíduos sólidos: papel, papelão, vidro, metais (ferrosos e não-

ferrosos), plástico, matéria orgânica, garrafas pet, rejeito dentre outros.  

Os resíduos de rejeitos são aqueles materiais não reaproveitados ou reinseridos para 

uso da sociedade, a exemplo: escova de dente, roupa rasgada, utensílio doméstico sucateado, 

papel higiênico utilizado, fraldas, aparelho de barbear, etc. Entretanto, quando um dos 

resíduos pertencente ao grupo dos recicláveis ou dos compostáveis for descartado de forma 

errônea, passa a pertencer à tipologia dos rejeitos, devido à contaminação e ou a quebra entre 

os materiais. Condição que faz os rejeitos a maior abrangência das tipologias de resíduos.  

Monteiro et al. (2001) destaca o êxito do planejamento e planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos, da tomada de decisão, do dimensionamento de aterros sanitários, da 

implantação de usina de triagem e de definição de pátios de compostagem só é possível 

quando se tem estudos de composição gravimétrica dos resíduos sólidos.  

 

 

7.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA  

 

Os estudos de composição gravimétrica em Santa Vitória foram realizados nos dias 

09, 10 e 11 de janeiro de 2017. Como referência na amostragem dos resíduos na área urbana 

utilizou a NBR 10007/2004 que define a análise preliminar do traçado de rotas de acordo com 

os bairros, área central e áreas periféricas da cidade, cujas rotas são definidas pela equipe de 

coleta de resíduos sólidos do Departamento de Limpeza Urbana. 

Em todos os dias dos estudos de composição gravimétrica no município uma 

amostragem, antes da coleta habitual, era realizada por veículo utilitário, de tal forma que 

garantisse a integridade das amostras (FIGURA 77). As amostras foram coletadas de forma 

aleatória no quarteirão até que conseguisse amostrar toda área urbana (FIGURA 78). Em 

seguida, o veículo era pesado para compor o peso bruto da amostragem e descarregado no 

aterro sanitário. Distribuída de forma uniforme em um quadro, a amostragem era segmentada 

e escolhida à amostra mais representativa (FIGURA 79). Cada sacola era aberta 

individualmente e segregado os materiais ali encontrados (FIGURA 80). 
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FIGURAS 77 e 78: Veículo utilizado para a coleta das amostras e coleta aleatória das 

amostras, respectivamente. 

 
Fonte: Autores (2017). 

 

FIGURAS 79 e 80: Amostra (quartil) e triagem do material, respectivamente. 

      
Fonte: Autores (2017). 

 

Os materiais utilizados nos estudos gravimétricos foram compostos por tambores, 

placas indicativas, calculadora, equipamentos de proteção individual, câmera fotográfica, 

pranchetas, vassouras e pá.  

O volume do tambor foi calculado considerando a equação matemática abaixo: 

 

          

 

Na equação acima, V é o volume do tambor, r o raio do tambor e h a altura do tambor 

(FIGURAS 81 E 82). 
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FIGURAS 81 e 82: Cálculo do volume do recipiente e pesagem individual de uma das 

categorias (restos de comida). 

     

Fonte: Autores (2017). 

 

 

7.2. COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 

DE SANTA VITÓRIA  

 

 

7.2.1. Resultados da Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos (Domiciliares 

e Comerciais)  

 

Durante a semana de estudos de composição gravimétrica se quantificou o peso e o 

volume total gerado de resíduos sólidos urbanos na Cidade de Santa Vitória. A produção 

diária foi de 9.557,14 Kg em um volume de 75 m³, o que confere produção per capita diária, 

no período analisado, de 0,496 Kg de resíduos sólidos urbanos por habitante. De acordo com 

dados censitários do IBGE (2014), estima-se população de 19.250 habitantes em 2014.  

Na (Tabela 10) são apresentados os dados da composição gravimétrica dos resíduos 

sólidos da Cidade de Santa Vitória no período analisado. Os resíduos orgânicos foram os que 

tiveram maior percentual de 46,03 %, seguido dos rejeitos com 26,35%, e do grupo dos 

recicláveis alcançou 27,62%, distribuídos em papel/papelão com 12,12%, plástico com 

13,10%, vidro com 1,85% e metais com 0,55%. 
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TABELA 10: Composição gravimétrica dos resíduos sólidos de Santa Vitória - MG. 

Material 

Massa 
Total 

Quartil 
(Kg) 

Volume 
Total 

Quartil 
(m³) 

Percentual 
Massa 

Quartil (%) 

Percentual 
Volume 

Quartil (%) 

Massa 
Total 

Semanal 
(Kg) 

Volume 
Total 

Semanal 
(m³) 

Massa 
Total 
Diária 
(Kg) 

Volume 
Total 
Diário 
(m³) 

Densidade 
(ton/m³) 

Papel, Papelão e 
Tetra Pak ® 

141,6 2,58 12,12 28,16 8110,48 147,83 1158,64 21,12 0,55 

Plásticos e Pet 
® 

153 2,93 13,10 31,95 8763,44 167,71 1251,92 23,96 0,52 

Vidros ® 21,6 0,07 1,85 0,71 1237,19 3,73 176,74 0,53 3,32 

Metais ® 6,4 0,01 0,55 0,14 366,58 0,75 52,37 0,11 4,92 

Matéria 
Orgânica 

537,6 1,97 46,03 21,53 30792,33 113,05 4398,90 16,15 2,72 

Rejeito 307,8 1,61 26,35 17,51 17629,98 91,93 2518,57 13,13 1,92 

Total 1168,0 9,17 100,00 100,00 66900,00 525,00 9557,14 75,00 1,27 

Fonte: Autores (2017). 
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7.2.2. Balanço de Massas e Volumes de Resíduos Sólidos Urbanos (Domiciliares e 

Comerciais) 

 

O balanço de massa é parte integrante dos estudos de composição gravimétrica e 

necessário por permitir gerar os valores reais com as perdas no processo de segregação dos 

resíduos recicláveis e compostagem dos resíduos de matéria orgânica.  

Conforme preconiza a legislação de resíduos sólidos e considerando a segregação dos 

resíduos em três grandes categorias, a dos recicláveis, a dos compostáveis e a dos rejeitos, 

temos perdas de peso e volume, 10% tanto para os reciclados como para os compostos devido 

a segregação do material não atingir 100% de eficiência. Soma-se ainda uma perda de 40% no 

composto durante o processo de compostagem dos resíduos orgânicos.  

A (Figura 83) apresenta o balanço de massa dos resíduos sólidos urbanos para o 

Município de Santa Vitória. Diariamente o município gera 9.557,14 Kg de resíduos e um 

volume de 75 m³. Desse total, 2.639,67 Kg são considerados resíduos de reciclagem, 4.398,90 

Kg de resíduos de matéria orgânica e 2.518,57 Kg são considerados rejeitos.  
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Figura 83: Fluxograma dos balanços de massa e volume realizados no Município de Santa 

Vitória (regime diário). 

 

(*) valores estimados, baseados em resultados usualmente encontrados em sistemas de triagem e 

compostagem de lixo", quando bem operados. 

(**) considerando a compostagem da matéria orgânica fresca. 
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8. PROPOSTAS PARA O PARQUE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

VITÓRIA  

 

O presente estudo contempla o projeto das adequações para o Parque Sanitário de 

Santa Vitória. Este estudo visa atender a disposição adequada de resíduos sólidos urbanos.  

A (Figura 84) faz um detalhamento da configuração atual do aterro de Santa Vitória, 

onde existe um aterro sanitário (em fase de encerramento); uma vala sanitária atual, que está 

sendo construída conforme as especificações técnicas e atenderá à demanda por cerca de 6 

meses; tanque de percolados; poço para coleta de percolados; aterro para resíduos da 

construção civil e de demolição; e unidade de triagem e instalações administrativas.  

A (Figura 85) apresenta o projeto da vala sanitária que está sendo implementada com o 

detalhamento construtivo, assim como a quantidade de material necessário para a 

implantação. A (Figura 86) traz o detalhamento construtivo do para biogases que deverá ser 

implantado na vala.  
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                                             FIGURA 84: Situação atual do Parque Sanitário de Santa Vitória - MG. 

 

                                                     Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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                                FIGURA 85: Projeto da vala sanitária que está em fase implantação. 

 

                                      Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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                                   FIGURA 86: Detalhe construtivo de dreno para biogases que deverá ser implantado na vala em construção. 

 

                                          Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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8.1. PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE SANITÁRIO DE SANTA 

VITÓRIA 

 

As propostas para a implantação do Parque Sanitário de Santa Vitória estão elencadas 

a seguir: 

 Valas Sanitárias; 

 Unidade de tratamento de resíduos; 

 Pátio de compostagem; 

 Galpões para armazenamento de recicláveis, pneus e resíduos da logística 

reversa; 

 Área para triturador de RSCD e restos de poda; 

 Recomposição da vegetação nos espaços ociosos; 

 Vala sanitária para restos de animais; 

 Poço para a coleta de percolados; 

 Tanque para a coleta de líquidos oriundos do pátio de compostagem; 

 Aterro de RSCD; 

 Drenagem pluvial; 

 Recepção, sala de apresentação, sanitários; 

 Portaria;  

 Refeitório, vestiários, e sanitários feminino e masculino; 

 Fossa séptica. 

 

A (Figura 87) traz o layout do Parque Sanitário de Santa Vitória, com as novas valas 

sanitárias projetadas. A (Figura 88) faz um detalhamento da nova configuração do Parque 

Sanitário de Santa Vitória, com a implantação de futuras valas sanitárias, que serão 

construídas conforme as especificações técnicas, e atenderão ao município por cerca de 18 

meses.  
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                                           FIGURA 87: Layout das valas sanitárias projetadas para o Parque Sanitário de Santa Vitória - MG. 

 

                                                   Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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                                      FIGURA 88: Futura configuração do Parque Sanitário de Santa Vitória - MG. 

 

                                             Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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8.1.1. Implantação de valas sanitárias 

 

A (Figura 89), a seguir, faz um detalhamento construtivo das novas valas que deverão 

ser implementadas, com a implantação inicialmente de 5 valas sanitárias para resíduos sólidos 

urbanos e uma vala sanitária para animais mortos e carcaças de açougue, com possibilidade de 

ampliação. No projeto construtivo das valas sanitária está detalhado o dreno de percolados de 

fundo que deverá ser construído. A vala sanitária para receber animais mortes e ossadas 

oriundas de açougues deverá ser construída seguindo as recomendações técnicas, como 

impermeabilização com geomanta PEAD e cobertura diária.  

A (Figura 89) – Vala sanitária para disposição emergencial de resíduos sólidos de 

Santa Vitória faz um detalhamento construtivo das futuras valas, assim como trata da vida útil 

de cada vala e faz uma projeção da vida útil das mesmas. A (Figura 90) – Detalhes da gestão e 

operação da vala sanitária de Santa Vitória e a (Figura 91) - Operação da vala sanitária e 

procedimentos para encerramento da vala trazem os procedimentos que devem ser observados 

para a gestão e encerramento das valas sanitárias. 

As cavas projetadas devem receber drenos para biogases. Os mesmos devem ser 

instalados sobre os depósitos de resíduos, de forma a permitir a saída de gases gerados na 

biodigestão do material.  
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                                 FIGURA 89: Projeto construtivo e vida útil das futuras valas do Parque Sanitário de Santa Vitória - MG. 

 

                                        Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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                                  FIGURA 90: Detalhes da gestão e operação da vala sanitária de Santa Vitória - MG. 

 

                                        Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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                                   FIGURA 91: Operação da vala sanitária e procedimentos para encerramento da vala. 

 

                                         Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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8.1.2. Implantação de poço para coleta de percolados 

 

No projeto do Parque Sanitário de Santa Vitória (FIGURA 88) está previsto a 

implantação de dreno de percolados de fundo que deverá ser construído. A (Figura 92) mostra 

como deverá ser feito o poço para coleta de percolados no final dos drenos. 

 

 

8.1.3. Implantação de poço de monitoramento de água subterrânea 

 

Propõe-se a construção de 3 poços de monitoramento de águas subterrâneas, sendo um 

de montante e dois de jusante (FIGURA 88). O poço de montante posiciona-se, na porção 

leste do Aterro Sanitário, próximo à Unidade de Triagem de Recicláveis - UTR, enquanto que 

os poços de jusante foram posicionados à oeste e norte. Os poços (piezômetros) tem a 

finalidade de captar contaminação oriunda do aterro, já que os solos locais apresentam 

coeficientes de média permeabilidade, com possibilidade de os percolados chegarem ao lençol 

freático e de se movimentarem, tanto no sentido vertical quanto na horizontal. 

Na (Figura 93) estão destacados os procedimentos para construção de piezômetros 

para monitoramento da qualidade da água no entorno do Aterro Sanitário. Geralmente os 

piezômetros, consistem em um tubo de PVC cuja extremidade inferior é perfurada e envolta 

por manta geotêxtil, através da qual o líquido penetra, formando uma coluna equivalente à 

pressão externa atuante. 

 

 

8.1.4. Implantação de rede de drenagem de águas pluviais 

 

Na (Figura 88) estão detalhadas as estruturas que deverão ser construídas para dar o 

destino correto para as água pluviais. Foi projetado um bolsão para retenção e infiltração das 

águas pluviais próximo ao Aterro de Resíduos da Construção Civil e de Demolição e um 

tanque revestido lotado nas proximidades da portaria.  

As águas pluviais deverão ser encaminhadas às estruturas de retenção através de rede 

de drenagem construída em canaletas tipo meia cana.  
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                              FIGURA 92: Poço para coleta de percolados no final dos drenos. 

 

                                    Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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                                     FIGURA 93: Projeto de poço de monitoramento de água subterrânea. 

 

                                            Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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8.1.5. Cortina vegetal e revegetação das valas sanitárias encerradas 

 

As propostas de revegetação englobam o plantio de gramíneas sobre as cavas 

sanitárias encerradas, a implantação de cerca viva no perímetro do aterro e o plantio de 

espécies nativas em áreas ociosas no entorno das cavas que receberam resíduos sólidos. 

 

 

8.1.6. Construção de galpões para armazenamento de recicláveis e resíduos da logística 

reversa 

 

Com a implantação da coleta seletiva, triagem, reciclagem e compostagem, será 

necessário providenciar infraestruturas para o trabalho de triagem e armazenamento de 

resíduos.  

Sugere-se a construção de galpões/barracões para o trabalho de triagem e para receber 

a armazenar os resíduos recicláveis, os da logística reversa, os resíduos volumosos e os 

resíduos da construção civil considerados perigosos. Na (Figura 94), a seguir, pode ser 

observada uma infraestrutura sugerida para o armazenamento e triagem de recicláveis. As 

infraestruturas ficarão a cargo do poder municipal, assim como a escolha do que deverá ser 

edificado.  
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FIGURA 94: Sugestão de infraestrutura econômica para armazenamento de recicláveis e/ou 

materiais da logística reversa (pneus, lâmpadas, baterias, etc.). 

 

     Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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8.1.7. Área para triturador de resíduos da construção civil, restos de poda e jardinagem 

 

Sugere-se a aquisição de triturador para o resíduo inerte da construção civil, assim 

como para a matéria orgânica oriunda de podas (troncos e galhos de árvores). 

Os resíduos da construção civil, após triturados, podem ser reinseridos na construção 

de casas, praças, calçadas, etc. E os resíduos orgânicos triturados podem ser incorporados ao 

processo de compostagem. A queima desse tipo de material não é recomendada.  

 

 

8.1.8. Implantação de unidade de triagem de resíduos 

 

O poder público deverá viabilizar a ampliação da UTR no Parque Sanitário de Santa 

Vitória. A gestão da UTR deverá contar com um servidor público como responsável técnico e 

outros servidores ou membros da associação de catadores. 

 

 

8.1.9. Implantação de pátio de compostagem  

 

Para atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) os 

resíduos orgânicos gerados no município deverão ser compostados. As valas sanitárias 

deverão receber apenas os rejeitos. Após a implantação da coleta seletiva em Santa Vitória, os 

resíduos recicláveis irão para a UTR e os resíduos orgânicos para a compostagem. Diante 

disso, deverá ser implantado um pátio de compostagem no Aterro Sanitário. 

 

 

8.1.10. Construção de tanque para coleta de líquidos do pátio de compostagem 

 

Como o pátio de compostagem será impermeabilizado, deverá ser implantado um 

tanque para receber e armazenar os líquidos oriundos do pátio, sejam eles originados das 

precipitações ou do próprio processo de compostagem.  
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8.1.11. Implantação de aterro de RSCD 

 

No Aterro Sanitário de Santa Vitória está prevista uma área para o aterro de resíduos 

da construção civil e demolição. Recomenda-se a triagem dos resíduos, separando os 

considerados perigosos, que deverão ser armazenados até que se viabilize o destino adequado 

dos mesmos.  

O aterro de RSCD deverá ser planejado em plataformas, onde o depósito poderá 

alcançar alguns metros (3 a 5), otimizando a área útil do espaço destinado a receber estes 

resíduos.  

 

 

8.1.12. Construção de recepção, sala para apresentação e sanitários 

 

O Parque Sanitário de Santa Vitória deverá ser estruturado de forma a receber 

visitantes, já que o planejamento e a gestão do mesmo atendem plenamente às normas e 

legislações em vigor, sendo um bom exemplo para outros municípios, assim como para 

atividades de educação ambiental. Para isso, deverá contar com estrutura mínima para receber 

os visitantes.  

 

 

8.1.13. Implantação de portaria com controle 

 

Deve ser implementado o controle de acesso ao local. Para isso, é essencial a 

implantação de portaria 24 horas. Prevê-se no projeto do Parque Sanitário de Santa Vitória o 

cercamento de toda a área com arame farpado (10 fios) ou alambrado. Deverão ser fixadas 

placas com os dizeres “NÃO ULTRAPASSE” do lado de fora das cercas, evitando assim o 

acesso de pessoas estranhas no local.  
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8.1.14. Construção de refeitório, vestiários e sanitários  

 

Para atender aos trabalhadores que cuidarão do Parque Sanitário de Santa Vitória, será 

necessário a construção de refeitório, vestiários e sanitários.  

 

 

8.1.15. Construção de fossa séptica 

 

Deverá ser construída fossa séptica para a área administrativa do Parque Sanitário de 

Santa Vitória. O objetivo é tratar os efluentes originários de sanitários e refeitório. A (Figura 

95) traz o perfil construtivo do tanque séptico.  
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FIGURA 95: Perfil construtivo do tanque séptico para o Parque Sanitário de Santa Vitória - 

MG. 

 

  Fonte: Org. NISHIYAMA, L. (2017). 
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9. PROGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUTURA - DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, 

AÇÕES E METAS PARA O MANEJO DIFERENCIADO DOS RESÍDUOS  

 

Com base na Lei nº 12.305/2010, em seu art. 9º, a gestão integrada dos resíduos 

sólidos urbanos deve priorizar a redução do volume de resíduos na fonte geradora, seja por 

meio da minimização do consumo e, consequentemente, da geração de resíduos, seja em 

ações que promovam o aumento da vida útil dos produtos, antes do descarte. Para isso são 

recomendadas alternativas que promovam a reutilização dos produtos e seus componentes, 

priorizando a reciclagem no aproveitamento cíclico de recursos naturais e buscando o 

tratamento e a disposição final de rejeitos ambientalmente adequados. 

A gestão integrada de resíduos sólidos urbanos deve envolver diferentes órgãos da 

administração pública e da sociedade civil, na busca de soluções ambientalmente corretas e 

socialmente justas, englobando as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 

por meio do controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

O diagnóstico é a base orientadora para a proposição de um plano de ação para a 

superação dos problemas encontrados com relação à gestão dos resíduos sólidos, no 

município. Ele inclui a definição de programas prioritários para o manejo dos resíduos mais 

relevantes, os quais se definirão com base nas peculiaridades locais. As propostas e medidas 

aqui elencadas estão em consonância com o Grupo de Sustentação e Comitê Diretor, formado 

por agentes públicos e privados, que são os responsáveis pela implementação das ações e 

metas planejadas. 

Com base na avaliação do diagnóstico técnico-participativo, que identificou e analisou 

os problemas que devem ser enfrentados e os aspectos positivos que podem ser maximizados, 

foram elencadas, pela equipe técnica, e discutidas em reuniões técnicas e audiências públicas, 

as proposições consideradas apropriadas para a melhoria da situação da gestão dos resíduos 

no município. 

A elaboração do prognóstico buscou atender as bases da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e seguiu as orientações para recuperação de resíduos e minimização dos rejeitos, na 

destinação final ambientalmente adequada, conforme manual de orientação, na elaboração do 

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (MMA, 2012). 
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As diretrizes e estratégias do PGIRS de Santa Vitória buscam atender a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, levando em consideração a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem como ações primordiais, assim como priorizam o tratamento e a 

disposição final ambientalmente adequada e socialmente justa, atendendo os acordos setoriais 

já definidos e/ou em discussão, com relação à logística reversa e à responsabilidade 

compartilhada pela gestão. 

No PGIRS de Santa Vitória, estão refletidas as ações e os programas que foram 

elaborados, discutidos e aprovados em audiências públicas e reuniões técnicas, com 

participação intensiva e diálogo participativo entre a comunidade, os Comitês Diretores e os 

Grupos de Sustentação. As diretrizes, estratégias, metas e ações foram traçadas considerando-

se os diversos tipos de responsabilidades presentes no processo de gestão compartilhada dos 

resíduos, sejam elas públicas, privadas ou individuais. A Lei nº 12.305/2010, em seu art. 35, 

afirma que, sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva ou de logística reversa, o 

consumidor deve: I - acondicionar, adequadamente e de forma diferenciada, os resíduos 

sólidos gerados; II – disponibilizar, adequadamente, os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis, para coleta ou devolução. 

Segundo o Guia para elaboração dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(2011), “os planos devem ser traduzidos em um conjunto de instalações que contemple a 

totalidade do território urbano”. O PGIRS de Santa Vitória seguiu essas diretrizes, ao definir 

quais instalações deverão ser implementadas para receber as diversas tipologias de resíduos, 

priorizando a gestão integrada e sua separação, por intermédio da coleta seletiva, 

responsabilizando os geradores dos resíduos e buscando incluir, socialmente, as pessoas que 

trabalham e vivem com a renda obtida pela venda dos resíduos recicláveis. 

O PGIRS de Santa Vitória elaborou propostas para ampliação do aterro sanitário 

existente. Para a ampliação do aterro sanitário, com disposição adequada de rejeitos, estão 

propostas ações e metas para a redução destes, pela separação de resíduos secos e úmidos, 

objetivando a compostagem da matéria orgânica, a separação e a reutilização dos resíduos 

sólidos da construção civil, a triagem e a reciclagem dos resíduos sólidos e a definição dos 

geradores e suas responsabilidades, pela logística reversa. 

Foram definidas ações e programas, a curto (quatro anos), médio (oito anos) e longo 

(20 anos) prazos, para a gestão integrada de resíduos sólidos, no município, para redução, 

reutilização e reciclagem dos resíduos, assim como para a educação ambiental formal e não 

formal (TABELA 11, TABELA 12, TABELA 13, TABELA 14 e TABELA 15). 
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9.1. DIRETRIZ 1 - RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS E MINIMIZAÇÃO DOS 

REJEITOS ENCAMINHADOS À DESTINAÇÃO FINAL, AMBIENTALMENTE 

ADEQUADA 

 

Para a promoção da destinação final, ambientalmente adequada, de resíduos sólidos, 

deverá ser implantado o projeto de “Sistemas de Destinação Final Adequada de Resíduos”, 

cujas ações englobam a implantação de unidades de manejo, no município, cujas metas seriam 

(TABELA 11): 

 

 

9.1.1. Projeto de Sistemas de Destinação Final Adequada de Resíduos 

 

 

9.1.1.1. Parque Sanitário Municipal construídos e em operação a curto prazo 

 

O município deverá implantar o Parque Sanitário Municipal, para destinar 

adequadamente os resíduos sólidos gerados. Trata-se de estrutura para receber, quantificar e 

dar o destino final ambientalmente correto. O Parque Sanitário Municipal deverá ser cercados, 

com controle de entrada de resíduos e espaços para o destino de cada tipo de resíduo. 

O Parque Sanitário Municipal deverá ser licenciado e apto para receber os resíduos 

sólidos recicláveis (Usina de Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos) e 

compostáveis (pátio de compostagem), oriundos da coleta seletiva, assim como destinar áreas 

para cemitério de animais mortos e carcaças, locais adequados para receber os resíduos 

volumosos (galpão para armazenar, temporariamente, esse tipo de resíduos, até os 

reaproveitamentos dos componentes recicláveis), área para o depósito de resíduos da 

construção civil e de demolição, galpão para armazenar, temporariamente, os resíduos da 

logística reversa, até que os fabricantes, comerciantes ou outros responsáveis venham recolher 

e destinar, corretamente, esses resíduos. 

O Parque Sanitário Urbano deverá contar com estruturas administrativas (portaria com 

balança, escritório, sanitários, salas para receber visitantes e realizar atividades de educação 

ambiental) e recursos humanos para sua gestão. O parque deverá ser instalado em área 

pública, ambientalmente adequada, atendendo a legislações ambientais pertinentes. 
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9.1.1.2. LEV – Locais de Entrega Voluntária para Resíduos Recicláveis 

 

Instalar e divulgar, para a população, os locais para a entrega voluntária de resíduos 

recicláveis. O ideal é criar uma rede de LEV que atenda todo o perímetro urbano da sede, dos 

distritos e também das comunidades rurais, para que a população não tenha que se deslocar, a 

grandes distâncias, para levar o material reciclado. 

 

 

9.1.1.3. PEV – Pontos de Entrega Voluntária para RSCD e Resíduos Volumosos 

 

O município deverá instalar áreas para receber, temporariamente, todos os tipos de 

resíduos sólidos, para que a população possa levar os seus resíduos; posteriormente, a gestão 

municipal cuidará para que eles tenham destinos ambientalmente adequados. Deve ser 

instalada uma rede de PEV (ecopontos) que atenda todos os bairros da sede, dos distritos e 

também as comunidades rurais, para que a população não tenha que se deslocar, a grandes 

distâncias, para levar o material reciclado. 

 

 

9.1.1.4. ATT – Áreas de Triagem, Reciclagem e Transbordo de RSCD, Volumosos e 

Resíduos com Logística Reversa 

 

São locais que o município deverá criar para receber, temporariamente, todos os tipos 

de resíduos sólidos, onde a população possa levar os resíduos que não são recolhidos pela 

coleta domiciliar, para que se deem destinos ambientalmente adequados. 

Outro projeto para atender a Diretriz 1 está relacionado com a “Melhoria o Sistema de 

Limpeza Urbana no Município”. As Ações de Melhorias do Sistema de Limpeza Urbana 

visam promover a redução da geração de resíduos, aliada à reutilização e à reciclagem, de 

forma a ampliar a vida útil do aterro sanitário. 
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9.1.2. Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana 

 

A melhoria da eficiência do sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

envolve ações gerencialmente eficientes, que busquem o uso racional dos recursos públicos. 

Foram identificadas as ações organizacionais, técnico-operacionais e sociais, que deverão ser 

articuladas, intersetorialmente, orientando as políticas gerais de atuação do município nas 

questões relativas ao Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 

As ações que deverão ser implementadas para atender os objetivos do projeto estão 

relacionadas com coleta, acondicionamento, transporte e destino de RSD, de RSCD e dos 

RSSS; combate aos pontos de descarte irregular; implantação de Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Informações de Resíduos Sólidos – SIGIRS; e implantação de Sistema de 

Avaliação das Ações Planejadas e possíveis correções de rumos. As metas relacionadas com 

esse projeto são: 

 

 

9.1.2.1. Redefinição de rotas, dias de coleta e tipos de veículos para melhorar a 

eficiência dos serviços urbanos e reduzir custos, a curto prazo 

 

Os gestores públicos deverão redefinir rotas que atendam, de forma universal e 

equitativa, a população, buscando racionalizar as despesas com capacitação e contratação de 

técnicos. Deverão ser definidos os dias de coleta para os diferentes tipos de resíduos. 

Recomenda-se que as coletas sejam feitas em dias alternados, dependendo do tipo de resíduo, 

utilizando veículos adequados. 

O município deverá implantar sistemas de controle operacional para avaliar o sistema 

de coleta, tempo, quantidades coletadas por setor, tipos de resíduos e extensão de percurso, 

entre outros, de forma a obter informações seguras sobre o sistema e parâmetros para propor 

as adequações necessárias. 

O controle operacional deverá englobar o preenchimento sistemático de formulários e 

avaliações temporárias (mensais). Para que o sistema operacional tenha êxito, será necessário 

o treinamento de motoristas, mostrando a importância das informações para o sistema de 

limpeza urbana como um todo. 
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O Controle Operacional deverá englobar ações que busquem a valorização dos 

coletores e motoristas, principais atores da limpeza urbana, por meio de avaliações constantes 

e melhorias da saúde ocupacional. 

O município deverá instalar “lixeiras” coletivas, atendendo, em média, quatro ou cinco 

residências e/ou estabelecimentos comerciais, para acondicionar, de maneira ambientalmente 

correta, os diferentes tipos de resíduos, evitando danos e espalhamento de resíduos 

relacionados com ações de animais. 

A instalação das “lixeiras” deverá ser precedida por discussões sobre o Código de 

Postura Municipal, para evitar contratempos ou conflitos relacionados com a ocupação 

indevida das calçadas públicas e/ou áreas privadas. 

 

 

9.1.2.2. Coletar, acondicionar e transportar, separadamente, os Resíduos Sólidos 

Domiciliares – RSD 

 

A coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, no município, será realizada diariamente, 

de forma seletiva, com ações direcionadas para o replanejamento de rotas e otimização dos 

setores de coleta; orientação à população quanto aos horários e tipo de resíduo que será 

coletado; coleta de resíduos orgânicos três vezes por semana, em dias alternados; coleta de 

recicláveis duas vezes por semana; coleta de resíduos não recicláveis (rejeitos) três vezes por 

semana; uso de veículos adequados para resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos, de forma a 

evitar possível contaminação dos diferentes tipos de resíduos e fazer a destinação correta de 

cada um. 

Somente os rejeitos deverão ser recolhidos com caminhões compactadores. Os 

compostáveis e recicláveis deverão ser coletados em dias alternados, utilizando caminhões 

apropriados. 

A gestão municipal deverá mobilizar a população para fazer a separação dos RSD e 

implantar a coleta seletiva. Para o acondicionamento dos diferentes tipos de resíduos deverão 

ser disponibilizadas, em um primeiro momento, sacolas, ou utilizado outro tipo de recipiente. 

Recomendam-se cores diferentes para as sacolas, dando-se preferência para as 

biodegradáveis, para acondicionar o resíduo orgânico. 
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9.1.2.3. Coletar, acondicionar e transportar, separadamente, os Resíduos Sólidos da 

Construção Civil e de Demolição – RSCD 

 

A gestão municipal deverá mobilizar os agentes que geram, acondicionam e 

transportam esse tipo de resíduo, para sua separação na fonte e destino correto para cada um. 

 

 

9.1.2.4. Coletar, acondicionar e transportar, separadamente, os Resíduos Sólidos dos 

Serviços de Saúde – RSSS 

 

A coleta e o destino dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde do município serão 

terceirizados. O município deverá ter contrato com empresas licenciadas e aptas a coletar, 

acondicionar e transportar os RSSS oriundos dos estabelecimentos de saúde públicos. 

O município deverá adotar as seguintes ações gerenciais, a curto prazo, com 

desdobramentos a médio e longo prazos: fiscalizar os estabelecimentos de saúde para impedir 

a exposição dos resíduos sólidos de saúde para a coleta convencional; eliminar as áreas de 

transbordo dos RSSS, por estarem irregulares, passando a responsabilidade de coletar os 

RSSS para empresas terceirizadas; orientar e fiscalizar os estabelecimentos de saúde para não 

exporem seus RSSS nas vias públicas, exigindo que acondicionem tais resíduos no interior do 

estabelecimento, de onde deverão ser coletados; e definir e reprogramar horários 

diferenciados para a coleta dos RSSS. 

Os estabelecimentos privados, como farmácias, clínicas, consultórios médicos e 

dentários, clínicas veterinárias e outros, que geram RSSS, deverão ter, individualmente, o 

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSSS e contrato com 

empresa especializada e licenciada para o destino desse tipo de resíduo. 

 

 

9.1.2.5. Coletar, acondicionar e transportar, separadamente, os Resíduos Sólidos 

oriundos de poda e capina 

 

Conforme diagnosticado, os responsáveis pela varrição e capina dos espaços públicos 

dos municípios atendem, de forma satisfatória, as demandas municipais. Nas visitas e por 
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meio dos questionários aplicados, foi possível verificar que a cidade é limpa e que os 

moradores estão satisfeitos com o trabalho realizado. 

Entretanto, alguns pontos merecem atenção e devem fazer parte do planejamento e 

educação ambiental dos servidores públicos que realizam esse tipo de trabalho: 

 Realizar ações de Educação Ambiental para garis e outros servidores 

envolvidos na varrição e poda, para evitarem direcionar esses resíduos para as bocas 

de lobo e lotes vagos. 

 Criar instrumentos para fiscalizar e obter indicadores de qualidade e 

produtividade que subsidiarão as possíveis alterações e adequações do sistema pelos 

agentes públicos, instituindo a obrigatoriedade de preenchimento de formulários 

próprios para registrar os roteiros de varrição e poda, assim como os pontos onde os 

materiais ficarão acondicionados, em sacos plásticos, para serem recolhidos pelo 

serviço público e encaminhados ao Parque Sanitário Municipal. 

 Mapear e definir as áreas que devem ser capinadas sistematicamente, 

destacando o período entre uma capina e outra e a forma (capina manual, mecanizada 

ou química), respeitando as normativas técnicas e ambientais. 

 Estabelecer mecanismos para fiscalizar e coibir a mistura de resíduos da poda e 

capina com outros tipos, como, por exemplo, os resíduos da construção civil, 

inviabilizando a reciclagem tanto de um tipo quanto de outro. Os resíduos de capina e 

poda podem ser compostados, quando apresentam boas condições para isso. 

 Estabelecer parceria com empresas que realizam a compostagem para receber 

os resíduos oriundos de capinas e podas, preferencialmente. Caso contrário, deverá ser 

planejado, no Parque Sanitário Municipal, um local para receber esse tipo de material 

orgânico (pátio de compostagem). 

 As madeiras originadas das podas de árvores e a matéria orgânica gerada pela 

capina de praças, parques, logradouros públicos e outras áreas, localizadas no 

perímetro urbano, deverão ser coletadas separadamente, com veículo próprio, e 

encaminhadas ao Parque Sanitário Municipal, para o destino ambientalmente 

adequado. 

 Esse tipo de resíduo poderá ser reaproveitado no processo de compostagem dos 

resíduos orgânicos e/ou para outros fins, como a queima da lenha, dentre outros. 
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9.1.2.6. Coletar, acondicionar e transportar, separadamente, animais mortos e 

carcaças oriundas dos açougues. 

 

A gestão municipal deverá coletar e encaminhar para o cemitério de animais, no 

Parque Sanitário Municipal, os animais mortos encontrados no perímetro urbano ou por 

solicitação da população. 

As carcaças de animais geradas nos estabelecimentos comerciais deverão ser 

encaminhadas pelos responsáveis ao cemitério de animais mortos no Parque Sanitário 

Municipal. 

 

 

9.1.2.7. Coletar, acondicionar e transportar, separadamente, os Resíduos Sólidos da 

Logística Reversa 

 

A gestão dos Resíduos Sólidos da Logística Reversa é responsabilidade dos 

fabricantes, distribuidores, importadores e comerciantes que fabricam e vendem esses 

produtos. 

Dessa forma, a gestão municipal deve realizar acordos com os lojistas e comerciantes, 

para que estes se encarreguem da coleta, acondicionamento, transporte e destino dos Resíduos 

Sólidos da Logística Reversa. 

Se, porventura, a Prefeitura Municipal necessitar fazer a gestão desse tipo de resíduo, 

deve cobrar, dos responsáveis, a gestão temporária deles. 

 

 

9.1.2.8. Coletar, acondicionar e transportar, separadamente, os resíduos oleosos 

 

Se não for possível tratar o óleo de cozinha usado no sistema de tratamento de esgoto, 

o óleo deverá ser reaproveitado, por processos químicos, para a produção de resina para tintas, 

sabão, detergente, glicerina, ração para animais e biodiesel. 

Recomenda-se que a gestão municipal instale recipientes, em pontos estratégicos da 

cidade, para recolher o óleo de cozinha usado, promovendo ações de educação ambiental e 
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divulgação para transformação desses resíduos em outros, menos poluentes, como a 

fabricação de biodiesel ou sabão. 
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TABELA 11: Projeto de “Sistemas de Destinação Final Adequada de Resíduos”. 

Diretriz 1: Recuperação de Resíduos e minimização dos rejeitos encaminhados à destinação final ambientalmente 

adequada. 

Ações 

Metas: Curto 

Prazo 

Médio 

Prazo 

Longo 

Prazo 

Projeto de Sistemas de Destinação Final Adequada de Resíduos 

- Parque Sanitário Municipal construído e em operação; X   

- LEV – Locais de Entrega Voluntária para Resíduos Recicláveis em funcionamento; X   

- PEV – Pontos de Entrega Voluntária para RSCD e Resíduos Volumosos em funcionamento; X   

- ATT – Áreas de Triagem, Reciclagem e Transbordo de RSCD, Volumosos e resíduos com logística reversa em 

funcionamento; 

X   

Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana 

- Redefinição de rotas, dias de coleta e tipos de veículos para melhorar a eficiência dos serviços urbanos e reduzir 

custos; 

X   

- Coletar, acondicionar e transportar separadamente os Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD; X   

- Coletar, acondicionar e transportar separadamente os Resíduos Sólidos da Construção Civil e de Demolição – 

RSCD; 

X   

- Coletar, acondicionar e transportar separadamente os Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde – RSSS; X   

- Coletar, acondicionar e transportar separadamente os Resíduos Sólidos oriundos de poda e capina; X   

- Coletar, acondicionar e transportar separadamente os animais mortos e carcaças oriundas dos açougues; X   

- Coletar, acondicionar e transportar separadamente os Resíduos Sólidos da Logística Reversa; X   

- Coletar, acondicionar e transportar separadamente os resíduos oleosos; X   

Fonte: Autores (2017).  
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9.2. DIRETRIZ 2 - REDUÇÃO DE MASSA, ENVOLVENDO PROGRAMAS, 

PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADAS PARA A NÃO 

GERAÇÃO, REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

Os programas para atender a essa diretriz são: “Programa Municipal de Educação 

Ambiental Formal e Não-Formal”, “Programa Municipal de Logística Reversa”, “Programa 

Municipal de Compostagem e Aproveitamento de Madeira de Podas de Árvores”, “Programa 

de Coleta Seletiva”; “Programa de valorização das pessoas que trabalham no manejo dos 

resíduos sólidos urbanos” e “Programa para triagem e reutilização de Resíduos da Construção 

Civil e de Demolição” (TABELA 12). 

 

 

9.2.1. Programa Municipal de Educação Ambiental Formal e Não Formal 

 

Deve englobar projetos, metas e ações a curto, médio e longo prazos. Esse programa 

se caracteriza como um processo contínuo de transformação das comunidades, com reflexos 

nos hábitos e costumes, assim como na melhoria da saúde ambiental e da qualidade de vida 

das pessoas. Os projetos e as ações foram delineados no Plano de Mobilização e Comunicação 

Social e deverão ser elaborados e implementados, de maneira “formal”, por todas as escolas 

do município, em todos os níveis de ensino; e, de maneira não-formal, pelos órgãos públicos, 

organizações não governamentais, associações diversas, dentre outros segmentos sociais. As 

metas são: 

1. Criar o Núcleo de Gestão da Educação Ambiental e Comunicação Social 

EACS/PGIRS, com atuação integrada do Comitê Diretor e Municipal e do Grupo de 

Sustentação Municipal. 

O Grupo de Sustentação, com anuência do Comitê Diretor, deverá definir uma equipe 

permanente de mobilização social e educação ambiental, envolvendo todos os segmentos 

sociais: organizações não governamentais, escolas, empresas, associações religiosas, clubes 

de mães, prefeituras, dentre outros. As ações do Grupo de Sustentação englobam: 

 Produção de material educativo de divulgação, como panfletos, folders e 

outros, destacando conteúdos relevantes para os seguintes públicos alvo: carroceiros, 

população em geral e escolas. 
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 Produzir material de divulgação da limpeza urbana com vistas a informar a 

comunidade sobre a deposição adequada dos resíduos, enfatizando a frequência da 

coleta, alguns cuidados essenciais, a valorização dos trabalhadores da limpeza urbana, 

dentre outros assuntos inerentes ao tema. 

 Divulgar os programas em todos os meios de comunicação, nos projetos 

sociais/educação ambiental, existentes no município, que foram apresentados no 

diagnóstico social. 

 Criar e disponibilizar o cadastro de ONGs, instituições e organizações de EA 

atuantes na região, visando à cooperação e ao desenvolvimento de ações locais. 

 Criar sistemas de avaliação e monitoramento de projetos e ações de EACS para 

o PGIRS, priorizando a coleta seletiva, com participação do poder público, do setor 

empresarial e da sociedade civil, respeitando as especificidades territoriais. 

 Promover a EACS, com a elaboração de material para veiculação de 

informações sobre as coletas seletivas, priorizando a qualificação continuada de 

gestores e educadores, formais e não formais. 

 Proporcionar a ampliação da EACS não formal já desenvolvida por agentes de 

saúde, catadores e educadores, em sua atuação nas localidades e nos planos de bairro, 

e apoiar a organização de novos grupos de catadores cooperados e a inclusão 

socioeconômica de catadores não organizados. 

 Promover a EACS na educação formal e não formal, pública e privada, em 

todos os níveis e modalidades de ensino, buscando integrar a participação da 

comunidade escolar (gestores, professores, funcionários, alunos e pais) e os geradores 

potenciais de resíduos. 

 Desenvolver ações de EACS para implantação do Programa Coleta Seletiva 

nos órgãos públicos, nas escolas e em outros espaços públicos. 

 Criar Pólos de Educação Ambiental e comunicação social no município, com 

programa permanente de formação continuada, em parceria, também, com outros 

setores da sociedade e outros órgãos do governo, envolvendo mídias locais. 

 Criar ações estratégicas contínuas para valorização dos equipamentos de 

descarte de resíduos, tais como Ecopontos, PEVs e Operações Cata-bagulhos. 

 Promover EACS para disseminar boas práticas alimentares, iniciativas de 

redução e reaproveitamento de resíduos orgânicos e da compostagem, incluindo o 
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incentivo ao uso de composteiras e minhocários em domicílios, condomínios, 

comunidades, escolas e geradores de maior porte. 

 Criar comissão para a geração de instrumentos e indicadores da EACS que 

permitam a avaliação do consumo consciente, da reutilização, da reciclagem e da 

segregação, descarte e destinação adequada de rejeitos e os principais obstáculos. 

 Criar instrumentos e indicadores da EACS que permitam a avaliação da 

eficiência e da efetividade na criação desses instrumentos e monitoramento de suas 

ações, como forma de controle do desempenho de sua implantação, no âmbito do 

PGIRS. 

 Estabelecer Plano de Comunicação para Mídia, promovendo inclusão e 

parcerias com os diversos setores de comunicação, mídia pública e privada (grande 

mídia, rádio, TV e jornais diários) e viabilizar o uso dos espaços públicos para 

veiculação e produção periódica de programas de EA. 

 Mobilizar a comunidade, os educadores, as redes, os movimentos sociais, os 

grupos e as instituições, visando à participação ativa, pela implantação do PGIRS, nas 

ações articuladas, na garantia do controle social e na observância dos princípios da 

ética ambiental. 

 Estimular ações de Logística Reversa, também na estrutura pública. 

 

 

9.2.2. Programa Intermunicipal de Logística Reversa 

 

Deverá ser implantado, em curto prazo, buscando atender ao art. 33 da Lei nº 

12.305/2010 sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

“São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: 

I- agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de 

resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; 

II - pilhas e baterias; 
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III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.” 

 

De acordo com a lei, fabricantes, importadores e comerciantes dos produtos 

especificados são obrigados a manter postos para devolução, pelos consumidores, dos 

produtos utilizados, e a destinar tais materiais para reciclagem ou descarte adequado. Nesse 

sentido, o poder público, deverá atuar para que essas estruturas sejam implantadas e fiscalizar 

a eficácia dessa gestão. As metas para esse programa são de curso prazo: 

 Acompanhar as discussões dos Grupos de Trabalho – GTTs (GTT01 - Descarte 

de Medicamentos, GTT02 – Embalagens em geral, GTT03 – Embalagens de óleos 

lubrificantes e seus resíduos, GTT04 – Eletroeletrônicos, GTT05 – Lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista) e os acordos setoriais 

coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente. 

 Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso, 

mediante a devida remuneração pelo setor empresarial. 

 Firmar termos de compromisso entre o município e os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de produtos de logística reversa, incluindo 

reembolso de possíveis custos públicos. 

 Incentivar e exigir dos empreendedores (fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes) a instalação de Pontos de Entrega Voluntária - PEV e Áreas de 

Triagem, Reciclagem e Transbordo - ATT de resíduos com logística reversa. 

 

 

9.2.3. Programa Intermunicipal de Compostagem e Aproveitamento de Madeira de Podas de 

Árvores do CIDES 

 

O processo de compostagem se apresenta como uma solução viável para o município, 

com ganhos ambientais consideráveis e diversas possibilidades operacionais. 

Tecnicamente, a compostagem pode ser inviável, pela ausência ou insuficiência de 

alguns nutrientes básicos provenientes de outro tipo de matéria orgânica, como, por exemplo, 

os resíduos de poda e capina, cujo processo pode exigir um maior tempo para uma completa 
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degradação. Mesmo assim, recomenda-se a implantação de tal alternativa de tratamento, 

mesmo porque a prefeitura poderá também promover a coleta diferenciada de resíduos 

orgânicos comerciais derivados, principalmente, de grandes produtores, tais como produtores 

rurais de abacaxi, cana-de-açúcar, batata, cenoura, dentre outros. Esses resíduos deverão ser 

incorporados ao processo de compostagem, com a finalidade de suprir o balanço de nutrientes 

e contribuir para uma boa estrutura da leira. 

O município deverá buscar tecnologias para melhorar o manejo de resíduos orgânicos 

e o funcionamento do processo de compostagem. Esse programa requer esforços e políticas 

públicas com foco na reciclagem e biodigestão. Nele, o programa, os projetos, as ações e as 

metas são: 

 Implantação de Usina de Compostagem de Resíduos Sólidos Orgânicos. 

 Redução do volume de resíduos orgânicos gerados pela população, por 

intermédio de doação de composteiras, como incentivo para a adoção da compostagem 

doméstica. 

 Realização de oficinas de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e 

articulação, com os agentes econômicos e sociais, de formas de utilização do 

composto orgânico produzido. 

 O Programa de Coleta Seletiva deverá ser desenvolvido pelo município. 

A coleta domiciliar diferenciada é uma forma de recolhimento de materiais, 

envolvendo a separação, na fonte geradora, de recicláveis, orgânicos e rejeitos. Os recicláveis 

englobam: papéis, plásticos, vidros e metais, que podem ser reutilizados ou reciclados. A 

coleta seletiva pode ser considerada uma ação voltada para a educação ambiental, na medida 

em que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da 

poluição causada pelo lixo. 

A reciclagem é o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade 

terminou, em outro produto, gerando o uso racional e a economia de matérias-primas, água e 

energia. Isso promove a redução da poluição ambiental, pois proporciona a extensão do 

período de vida útil do aterro sanitário, evitando que novos espaços urbanos sejam revertidos 

para o aterramento de resíduos sólidos urbanos. 

Os municípios deverá implantar a Coleta Seletiva na área urbana, englobando a sede e 

os distritos, e também nas comunidades rurais, envolvendo ações como: 

 Ampliar a coleta seletiva até atingir 100% do município. 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

167 

                                                                                                            

 Reduzir o consumo de energia e o uso de recursos naturais. 

 Promover a redução da poluição da água e solo. 

 Possibilitar a reciclagem de materiais que iriam para o Parque Sanitário 

Municipal. 

 Reduzir os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis nos 

processos industriais. 

 Combater o desperdício. 

 Reduzir os gastos com a limpeza urbana. 

 Criar e fortalecer associações comunitárias. 

 Promover a geração de emprego e renda e a inclusão social de pessoas que 

vivem da venda de recicláveis. 

 

A coleta seletiva deverá ser realizada no município, fazendo parte da conscientização 

populacional. A partir da implantação e consolidação da coleta seletiva, os outros aspectos do 

plano poderão encontrar menor resistência de implantação, por parte da população. 

O Programa de Coleta Seletiva deve ser executado durante a elaboração e execução do 

PGIRS, sendo caracterizado por ações de curto, médio e longo prazos. 

As ações de curto prazo devem focar a consolidação do Comitê Diretor e do Grupo de 

Sustentação, para que a implantação da coleta seletiva ocorra de forma ampla e com a 

participação da população. Para isso, a divulgação e a mobilização social devem ser 

constantes em todas as fases de implementação do PGIRS. 

As ações de médio prazo englobam: 

 Criação de vagas e cargos no Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura, para 

atuação direta na limpeza urbana e meio ambiente, no sentido de promover as ações 

necessárias para o desenvolvimento e execução do que foi planejado. 

 Deve-se priorizar a Educação Ambiental, no sentido de facilitar a 

implementação de ações favoráveis ao meio ambiente e à limpeza urbana, junto à 

comunidade. 

Um exemplo importante é focar essas ações para as empregadas domésticas e as donas 

de casa, para que façam a separação dos resíduos e busquem atender ao recolhimento desses 

resíduos, de forma seletiva. 
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 Elaborar um Regulamento de Limpeza Urbana, englobando direitos e 

obrigações dos segmentos sociais e públicos. 

 Implantar a cobrança pelos serviços de limpeza urbana. 

 

 

9.2.4. Programa de valorização das pessoas que trabalham no manejo dos resíduos sólidos 

urbanos 

 

Este programa visa a valorização das pessoas que trabalham diretamente com os 

resíduos sólidos urbanos, com geração de trabalho e renda para catadores, recicladores, 

carroceiros, dentre outros. Deve ser implantado a curto prazo, com desenvolvimento de 

projetos e ações também a médio e longo prazos. Os projetos, ações e metas devem englobar: 

 Formalização da presença dos catadores organizados no processo de gestão e 

de coleta de resíduos, promovendo sua inclusão, remuneração do seu trabalho público 

e sua capacitação. 

 Promover a organização dos catadores de materiais recicláveis em associações, 

oferecendo condições para que eles assumam a coleta de recicláveis, no perímetro 

urbano. Buscar a conscientização e a capacitação dos envolvidos, destacando temas 

diversos, com destaque para a importância do associativismo, alcoolismo, saúde, meio 

ambiente, impactos ambientais pela disposição inadequada de resíduos sólidos 

urbanos. 

 Valorizar e incluir os trabalhadores de limpeza urbana, carroceiros e 

transportadores de pequenos volumes. 

 Criar um programa para valorização dos trabalhadores e promover encontros e 

oficinas para socialização e divulgação dos resultados do programa. Buscar, em 

parceria com a Secretaria de Saúde, melhorar a saúde dos trabalhadores da limpeza 

urbana, priorizando ações preventivas. Promover a capacitação permanente dos 

trabalhadores da limpeza urbana, destacando temas como Segurança no Trabalho, 

Alcoolismo, Meio Ambiente, Limpeza Urbana, Saúde, dentre outras. 
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9.2.5. Formalizar a presença das Organizações não Governamentais - ONGs envolvidas na 

prestação de serviços públicos 

 

Incentivar a implantação de econegócios, por meio de cooperativas, indústrias ou 

atividades processadoras de resíduos. 

 

 

9.2.6. Programa para triagem e reutilização de Resíduos da Construção Civil e de Demolição 

– RSCD 

 

Este programa está relacionado com a segregação na origem, acondicionamento, 

coleta, transporte e destinação final. Os projetos, ações e metas para implantação do programa 

devem prever cenários de curto, médio e longo prazos. As ações para a gestão de RSCD 

englobam: 

 Construir os procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil e de Demolição. 

O poder público deverá criar um departamento que se responsabilizará pela gestão dos 

resíduos da construção civil e de demolição no município. 

 Incentivar e fiscalizar a elaboração e a implantação de Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e de Demolição. 

Os grandes geradores e transportadores de RSCD devem elaborar os Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil - PGRSC e apresentar, ao órgão 

responsável pelo RSCD da Prefeitura Municipal, os procedimentos necessários para 

transporte, manejo, transformação e destinação do Resíduo de Construção e Demolição. 

 Proibir a disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas. 

O poder público poderá formular uma lei municipal proibindo a disposição dos 

resíduos de construção e de demolição em áreas não licenciadas. Essa lei deverá prever multas 

às empresas que não a cumprirem, como também ao proprietário do terreno. 

 Implantar áreas de manejo de RSCD. 

Criar “Ecopontos”, também denominados “PEV – Pontos de Entrega Voluntária para 

RSCC e Resíduos Volumosos, para acumulação temporária de resíduos da coleta seletiva e 

resíduos com logística reversa (conforme NBR 15.112/2004)”. 
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O poder público deverá implantar e licenciar áreas passíveis de recebimento, triagem e 

armazenamento, para que os pequenos geradores possam encaminhar os seus resíduos. Essas 

áreas devem ser cercadas, com controle de recebimento e triagem dos resíduos, para posterior 

destino ao Parque Sanitário Municipal. Nelas, os espaços devem ser diferenciados para a 

recepção e triagem dos resíduos: de construção, volumosos e os secos, provenientes da coleta 

seletiva. 

 Incentivar a reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo 

produtivo. 

O poder público deverá buscar tecnologias e alternativas para tratamento e destinação 

dos resíduos da construção civil e de demolição, com o objetivo de minimizar a geração dos 

RSCD. 

 Definir critérios para o cadastramento de empresas coletoras que atuam no 

município. 

A prefeitura deve definir critérios para o cadastramento das empresas coletoras 

(empresa, endereço, telefone, veículos utilizados, equipamentos utilizados, hora e frequência 

da coleta) e fiscalizar o serviço realizado por essas empresas. 

 Ações de orientação e educação ambiental para os geradores e transportadores 

de RSCD. 

O poder público deve orientar a separação dos RSCD na origem (canteiro de obra), 

agregando maior valor econômico aos resíduos, proporcionando a reinserção de maior volume 

no ciclo produtivo. Sugere-se a organização de grupos de trabalho para orientar agentes 

envolvidos (engenheiros, mestres de obra, pedreiros), realizar reuniões e desenvolver 

atividades de educação ambiental, visando atingir as metas de minimização, reutilização e 

segregação dos resíduos sólidos na origem, bem como seu correto acondicionamento, 

armazenamento e transporte. 

 

 

9.2.7. Ações de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos 

 

Definido e implantado o processo de gestão dos RSCD, por parte da administração 

pública e dos agentes privados, deve-se implantar um programa de fiscalização que garanta o 

funcionamento das ações propostas. 
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A fiscalização deve priorizar os seguintes aspectos: verificar os procedimentos 

adotados durante a obra, para quantificação diária dos resíduos sólidos gerados por classe/tipo 

de resíduo; montar um cadastro municipal dos agentes coletores e observar se estes estão 

seguindo as normas do sistema de gestão implantado; verificar se há uso correto dos 

equipamentos de proteção individuais necessários, assim como de equipamentos de coleta 

adequados ao trabalho que está sendo realizado; exigir das empresas a elaboração de Planos 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil e de Demolição; dentre outros. 

A administração pública deve fiscalizar o correto descarte e a destinação dos RSCD, 

para a implantação e distribuição adequada de pontos de coleta e/ou unidades de recebimento 

de RSCD, eliminando, gradativamente os pontos de descarte irregulares. Deve-se definir o 

número de fiscais, dividindo e mapeando o município por áreas (englobando área urbana e 

rural), de forma que cada fiscal fique responsável por uma área para o controle dos geradores, 

dos agentes coletores e dos transportadores, atendendo ao sistema de gestão proposto. 
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TABELA 12: Programas para atender a diretriz 2. 

Diretriz 2: Redução de Massa, envolvendo programas, projetos e ações de Educação Ambiental voltados para a não 

geração, redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos. 

Ações 

Metas: Curto 

Prazo 

Médio 

Prazo 

Longo 

Prazo 

O Programa Municipal de Educação Ambiental Formal e Não-Formal; 

- Criar o Núcleo de Gestão da Educação Ambiental e Comunicação Social EACS/PGIRS com atuação integrada do 

Comitê Diretor e Municipal, os Grupo de Sustentação Municipal; 

X X  

- Criar e disponibilizar o cadastro de ONGs, instituições e organizações de EA atuantes na região, visando 

cooperação e o desenvolvimento de ações locais; 

X X X 

- Criar sistemas de avaliação e monitoramento de projetos e ações de EACS para o PGIRS, priorizando a coleta 

seletiva, com participação do poder público, setor empresarial e sociedade civil, respeitando as especificidades 

territoriais; 

X X X 

- Promover a EACS através da elaboração de material para veiculação de informações sobre a coleta seletiva, 

priorizando a qualificação continuada de gestores, educadores, formais e não formais; 

X X  

- Proporcionar a ampliação da EA não formal já desenvolvida por agentes de saúde, catadores e educadores, em sua 

atuação nas localidades e nos planos de bairro, e apoiar a organização de novos grupos de catadores cooperados e a 

inclusão socioeconômica de catadores não organizados; 

X X X 

- Promover a EACS na educação formal e não formal, pública e privada, em todos os níveis e modalidades de ensino, 

buscando integrar a participação da comunidade escolar (gestores, professores, funcionários, alunos e pais) e os 

geradores potenciais de resíduos; 

X X X 

- Desenvolver ações de EACS para implantação do Programa Coleta Seletiva nos órgãos públicos, nas escolas e 

outros espaços públicos;  

X X X 

- Criar Pólos de Educação Ambiental e comunicação social no município, com programa permanente de formação X X X 
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continuada, inclusive em parceria com outros setores da sociedade e outros órgãos governo, envolvendo mídias locais;  

- Criar ações estratégicas contínuas para valorização dos equipamentos de descarte de resíduos tais como Ecopontos, 

PEVs e Operações Cata-bagulhos,  

X X X 

- Promover EACS para disseminar boas práticas alimentares, iniciativas de redução e reaproveitamento de resíduos 

orgânicos e da compostagem, incluindo o incentivo ao uso de composteiras e minhocários em domicílios, condomínios, 

comunidades, escolas e geradores de maior porte;  

X X X 

- Criar comissão para a geração de instrumentos e indicadores da EACS que permitam a avaliação do consumo 

consciente, da reutilização, da reciclagem e da segregação, descarte e destinação adequada de rejeitos e os principais 

obstáculos; 

X X X 

- Criar instrumentos e indicadores da EACS que permitam a avaliação da eficiência e da efetividade na criação 

desses instrumentos e monitoramento de suas ações, como forma de controle do desempenho de sua implantação, no 

âmbito do PGIRS; 

X X X 

- Estabelecer Plano de Comunicação para Mídia, promovendo inclusão e parcerias com os diversos setores de 

comunicação, mídia pública e privada (grande mídia, rádio, TV e jornais diários) e viabilizar o uso dos espaços 

públicos para veiculação e produção periódica de programas de EA; 

X X X 

- Mobilizar a comunidade, os educadores, as redes, os movimentos sociais, os grupos e instituições, visando a 

participação ativa pela implantação do PGIRS, nas ações articuladas e na garantia do controle social e na 

observância aos princípios da ética ambiental;  

X X X 

- Estimular ações de Logística Reversa, inclusive na estrutura pública. X X X 

O Programa Intermunicipal de Logística Reversa 

- Acompanhar as discussões dos Grupos de Trabalho – GTTs (GTT01 - Descarte de Medicamentos, GTT02 – 

Embalagens em geral, GTT03 – Embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos, GTT04 – Eletroeletrônicos, 

GTT05 – Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista) e os acordos setoriais coordenados 

pelo Ministério do Meio Ambiente; 

X   

- Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso, mediante a devida remuneração pelo 

setor empresarial; 

X   
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- Firmar termos de compromisso entre o município e os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

produtos de logística reversa, incluindo reembolso de possíveis custos públicos; 

X   

- Incentivar e exigir dos empreendedores (fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes) a instalação de 

PEV - Pontos de Entrega Voluntária e ATT – Áreas de Triagem, Reciclagem e Transbordo de resíduos com logística 

reversa no município. 

X   

O Programa Municipal de Compostagem e Aproveitamento de Madeira de Podas de Árvores  

- Implantação de Usinas de Compostagem de Resíduos Sólidos Orgânicos; X   

- Reduzir o volume de resíduos orgânicos gerados pela população através de doação de composteiras, como incentivo 

para a adoção da compostagem doméstica. 

X X  

O Programa de Coleta Seletiva  

- Ampliar a coleta seletiva até atingir 100% do município; X   

- Reduzir o consumo de energia e o uso de recursos naturais;  X   

- Promover a redução da poluição da água e solo; X   

- Possibilitar a reciclagem de materiais que iriam para o Parque Sanitário Municipal; X   

- Reduzir os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis nos processos industriais; X   

- Combater o desperdício; X   

- Reduzir os gastos com a limpeza urbana; X   

- Criar e fortalecer associações comunitárias; X   

- Promover a geração de emprego e renda e a inclusão social de pessoas que vivem da venda de recicláveis; X   

- Criação de vagas e cargos no Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura para atuação direta na limpeza urbana e 

meio ambiente, no sentido de promover as ações necessárias para o desenvolvimento e execução do que foi planejado; 

 X  

- Priorizar a Educação Ambiental no sentido de facilitar a implementação de ações favoráveis ao meio ambiente e à 

limpeza urbana junto à comunidade; 

 X  
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- Elaborar um Regulamento de Limpeza Urbana, englobando direitos e obrigações dos segmentos sociais e públicos; X   

- Implantar a cobrança pelos serviços de limpeza urbana; X   

- Na contratação de empresas terceirizadas para coleta e transporte de resíduos, usar como base de cálculo do preço 

pelos serviços o km rodado (priorizar as rotas ao invés de pagar por toneladas), incentivando a redução de resíduos 

coletados. 

   

Programa de valorização das pessoas que trabalham no manejo dos resíduos sólidos urbanos 

- Formalização da presença dos catadores organizados no processo de gestão e de coleta de resíduos, promovendo sua 

inclusão, a remuneração do seu trabalho público e a sua capacitação; 

X   

- Valorizar e incluir os trabalhadores de limpeza urbana, carroceiros e transportadores de pequenos volumes; X   

- Formalizar a presença das Organizações não Governamentais - ONGs envolvidas na prestação de serviços públicos; X   

- Incentivar a implantação de econegócios por meio de cooperativas, indústrias ou atividades processadoras de 

resíduos. 

X   

Programa para triagem e reutilização de Resíduos da Construção Civil e de Demolição– RSCD 

- Construir os procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e de 

Demolição; 

X   

- Incentivar e fiscalizar a elaboração e implantação de Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e 

de Demolição; 

X X X 

- Licenciamento das áreas públicas e/ou privadas de beneficiamento e de disposição final de RSCD; X   

- Proibir a disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas; X   

- Implantar áreas de manejo de RSCD; X   

- Incentivar a reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo; X X  

- Definir critérios para o cadastramento de empresas coletoras que atuam no município; X   

- Ações de orientação e educação ambiental para os geradores e transportadores de RSCD; X   
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- Ações de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos. X   

Fonte: Autores (2017).  
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9.3. DIRETRIZ 3 - IMPLANTAR ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MUNICIPAL E 

INTERMUNICIPAL. 

 

Os municípios deverão criar estruturas organizacionais para a implantação das 

propostas do PGIRS, prioritariamente, com a implantação de Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Como o município passará por grandes reestruturações, nos procedimentos e 

gestão de resíduos sólidos, com implantação do Parque Sanitário Municipal e outras 

estruturas complementares, será necessário o envolvimento de um grupo maior de 

funcionários públicos para atender a essa demanda. 

Deverão ser elaborados e implantados projetos para a gestão municipal de resíduos 

sólidos, cujas ações e metas passam por (TABELA 13): 

 

 

9.3.1. Implantação do SIGIRS - Sistema Integrado de Gerenciamento de Informações de 

Resíduos Sólidos do Município  

 

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Informações de Resíduos Sólidos - SIGIRS 

deverá ser implementado, de forma escalonada, para subsidiar as decisões e o planejamento 

de novas ações e/ou alterações necessárias.  

 

 

9.3.2. Criação de estrutura municipal para a gestão dos resíduos sólidos municipais 

 

As ações gerenciais e providências para a gestão integrada dos resíduos sólidos do 

município podem ser divididas em ações de curto, médio e longo prazo. As ações de curso 

prazo englobam, inicialmente, a criação de estruturas municipais para a gestão dos resíduos 

sólidos. Essa estrutura deverá estar vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e/ou 

Desenvolvimento Urbano e/ou outra secretaria municipal responsável pela limpeza urbana. 

Deve-se atribuir a essa estrutura, criada para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, a 

responsabilidade para tal, envolvendo funções administrativas, de coordenação e supervisão 

dos serviços de limpeza urbana e destino correto dos resíduos sólidos gerados, assim como o 

planejamento técnico das atividades inerentes ao processo, tais como: 
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 Constituição de equipes técnicas capacitadas. 

 Planejamento, controle e supervisão do serviço público de coleta, incluindo as 

terceirizações dos trabalhos. 

 Implantação e supervisão da Coleta Seletiva municipal. 

 Planejamento, controle, supervisão e execução da capina manual, poda e 

serviços complementares relacionados à manutenção de áreas públicas. 

 Responsabilidade técnica pela gestão adequada, manutenção e controle do 

Parque Sanitário Municipal. 

 Responsabilidade técnica pela recuperação de passivos ambientais relacionados 

com o destino inadequado dos resíduos sólidos urbanos. 

 Levantamento e controle dos custos operacionais para cada etapa do Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

 Implementação de procedimentos e dispositivos de fiscalização e controle do 

PGIRS. 

 Implementação de iniciativas de gestão de resíduos e compras sustentáveis nos 

órgãos da administração pública. 

 Estruturação de ações de educação ambiental. 

 Incentivo à implantação de atividades processadoras de resíduos. 
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TABELA 13: Estruturas organizacionais para implantação das propostas do PGIRS. 

Diretriz 3: Implantar estrutura organizacional municipal. Ações 

Metas Curto 

Prazo 

Médio 

Prazo 

Longo 

Prazo 

- Implantação do SIGIRS - Sistema Integrado de Gerenciamento de Informações de Resíduos Sólidos do Município; X 

 

 

 

 

 

- Criação de estrutura municipal para a gestão dos resíduos sólidos; 

- Constituição de equipes técnicas capacitadas; X   

- Planejamento, controle e supervisão do serviço público de coleta, incluindo as terceirizações dos trabalhos; X   

- Implantação e supervisão da Coleta Seletiva municipal; X   

- Planejamento, controle, supervisão e execução da capina manual, poda e serviços complementares relacionados à 

manutenção de áreas públicas; 

X   

- Responsabilidade técnica pela gestão adequada, manutenção e controle do Parque Sanitário Municipal; X   

- Responsabilidade técnica pela recuperação de passivos ambientais relacionados com o destino inadequado dos 

resíduos sólidos urbanos;  

X   

- Levantamento e controle dos custos operacionais para cada etapa do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

Urbanos; 

X   

- Implementação de procedimentos e dispositivos de fiscalização e controle do PGIRS; X   

- Implementação de iniciativas de gestão de resíduos e compras sustentáveis nos órgãos da administração pública;  X   

- Estruturação de ações de educação ambiental;  X   

- Incentivo à implantação de atividades processadoras de resíduos; X   

Fonte: Autores (2017).  
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9.4. DIRETRIZ 4– CESSAR, EM CURTO PRAZO, O DANO AMBIENTAL CAUSADO 

PELA DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

O município deve atender à legislação ambiental vigente, com destaque para a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, destinando, de forma legalmente correta e ambientalmente 

adequada, os resíduos sólidos gerados. Diante disso, serão necessárias medidas para cessar, 

imediatamente, os danos ambientais causados pela disposição inadequada de resíduos sólidos. 

Englobam projetos, ações e metas de curto prazo (TABELA 14). São elas: 

 Implantar e licenciar estruturas sanitárias para receber os RSD. 

O município deve implantar e licenciar estruturas sanitárias adequadas para receber os 

RSD gerados.  

 Implantar e licenciar área para receber os RSCD. 

O município deve licenciar áreas adequadas para receber os RSCD, cercar e controlar 

a entrada de resíduos, fazer a triagem dos Resíduos Sólidos da Construção Civil e de 

Demolição, acondicionando, de forma adequada, os resíduos considerados perigosos. 

 

 

9.4.1. Gestar e fiscalizar a geração, segregação, acondicionamento, transporte e destino dos 

RSSS gerados no município 

 

Os Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde devem ser encaminhados para empresas 

licenciadas para dar o destino final legal e ambientalmente adequado. Eles devem ser 

segregados e acondicionados de forma adequada nas unidades de saúde, segundo a legislação 

pertinente. Para isso, cada unidade de saúde deve ter o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

de Serviços de Saúde. 

As unidades de saúde públicas e privadas devem terceirizar o transporte e o destino 

final dos resíduos dos serviços de saúde, contratando empresas licenciadas para esse fim. Fica 

a cargo do poder público municipal fazer a gestão e fiscalização dos estabelecimentos 

públicos e privados. 
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TABELA 14: Ações para cessar os passivos ambientais pela inadequada disposição dos RSU. 

 Diretriz 4: Cessar em curto prazo o dano ambiental pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos. Ações 

Metas Curto 

Prazo 

Médio 

Prazo 

Longo 

Prazo 

- Implantar e licenciar estruturas sanitárias para receber os RSD; X 

 

  

- Implantar e licenciar área para receber os RSCD; X   

- Gestar e fiscalizar a geração, segregação, acondicionamento, transporte e destino dos RSSS gerados no município. X   

Fonte: Autores (2017). 
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9.5. DIRETRIZ 5 - RECUPERAR AS ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO 

INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

O município deverá recuperar as áreas degradadas por disposição inadequada de 

resíduos sólidos urbanos, os lixões, em médio prazo. Para isso, deverá ser elaborado e 

implementado o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD (TABELA 15). 
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TABELA 15: Implantação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. 

Diretriz 5: Recuperar as áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos Ações 

Metas Curto 

Prazo 

Médio 

Prazo 

Longo 

Prazo 

- Elaborar e implementar o PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. X X  

Fonte: Autores (2017). 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

184 

                                                                                                         

 

10. REFERÊNCIAS 

 

AB’SÁBER, A. N. A organização natural das paisagens inter e subtropicais brasileiras. In: 

Simpósio Sobre o Cerrado, 3., 1971, São Paulo. Anais. São Paulo: Edgard Blücher/Edusp, 

1971. p. 1-14. [Traduzido para o inglês: The natural organization of Brazilian inter and                

sub-tropical landscapes]. Revista do Instituto Geológico, v. 21, n. 1-2, p. 57-70, 2000. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. Resolução RDC nº 

306, de 7 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento 

de resíduo de serviços de saúde. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.html>. Acesso 

em: 18 jan. 2017.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR nº 10004. 

Resíduos sólidos - Classificação. 2ª ed. Rio de Janeiro, 2004. 77 p. Disponível em: 

<http://analiticaqmc.paginas.ufsc.br/files/2013/07/residuos-nbr10004.pdf>. Acesso em: 18 

jan. 2017. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. Norma Brasileira - 

NBR 10007. Amostragem de resíduos sólidos. 2004. Disponível em: 

<http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1102>. Acesso em: 19 mar. 2017. 

 

ATLAS DO DESENVOLMENTO HUMANO NO BRASIL - Atlas Brasil, 2013. 

Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/santa-vitoria_mg>. Acesso 

em: 06 jan. 2017. 

 

BACCARO, C. Unidades Geomorfológicas do Triângulo Mineiro. In: Revista Sociedade & 

Natureza. Uberlândia, 3 (5 e 6): 37-42, dezembro 1991. 

 

BATEZELLI et al. Análise estratigráfica aplicada à Formação Araçatuba (Grupo Bauru – Ks) 

no Centro-oeste do Estado de São Paulo. São Paulo, UNESP. Revista Brasileira 

Geociências, v. 22, N. Especial, p. 5-19, 2003. 

 

BRASIL. Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Resolução CNEN-NE-6.05, 

dezembro de 1985.Gerência de rejeitos radioativos em instalações radiativas. Diário Oficial 

da União, Brasília, DF, 17 dez. 1985.  

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 307, de 5 de 

julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil. . Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jul. 2002. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307>. Acesso em: 05 jan. 2017. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 313, de 29 de 

outubro de 2002. Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 22 nov. 2002. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=335>. Acesso em: 01 mar. 2017. 

http://analiticaqmc.paginas.ufsc.br/files/2013/07/residuos-nbr10004.pdf


PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

185 

                                                                                                         

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 348, de 16 de 

agosto de 2004. Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o 

amianto na classe de resíduos perigosos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 ago. 2004. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=449>. Acesso 

em: 01 mar. 2017. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 358, de 29 de 

abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de 

saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 mai.  2005. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=462>. Acesso 

em: 05 jan. 2017. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 401, de 4 de 

novembro de 2008. Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas 

e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 05 nov. 2008. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589>. Acesso em: 01 mar. 2017. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 404, de 11 de 

novembro de 2008. Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro 

sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

12 nov. 2008. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=592>. Acesso em: 05 nov. 2016. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 416, de 30 de 

setembro de 2009. Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 

inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 30 set. 2009. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=616>. Acesso em: 06 jan. 2017. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 431, de 24 de 

maio de 2011. Altera o art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 mai. 2011. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=649>. Acesso em: 06 jan. 2017. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 465, de 5 de 

dezembro de 2014. Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o 

licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de 

agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 

dez. 2014. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=710>. Acesso em: 01 mar. 2017. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 469, de 29 de 

julho de 2015. Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 30 jul. 2015. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=714>. Acesso em: 01 mar. 2017. 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

186 

                                                                                                         

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso 

em: 11 nov. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm>. Acesso em: 05 nov. 2016. 

 

BRASIL. Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jul. 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso: 05 fev. 2017. 

 

BRASIL. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 abr. 

2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11107.htm>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei 

no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 8  de  jan.  2007. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: 20 fev. 2017. 

 

BRASIL. Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3  de  ago.  2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 20 

dez. 2016. 

 

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES. Disponível 

em: 

<http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=31&VCodMunicipio=315980

&NomeEstado=MINAS%20GERAIS>. Acesso em: 01 fev. 2017. 

 

CANUTO, José Roberto e ANTONIALLI, Felipe. Variação relativa do nível do mar versus 

avanços e recuos glaciais, subgrupo Itararé (PC), entre Sorocaba e Cajuru do Sul, Bacia do 

Paraná, Brasil. Anais. Belém: Sociedade Brasileira de Geologia, 2010. 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS -

CREA. Capacitação de Técnicos e Gestores para Elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Módulo III. Material digital. CREA/MG e Funasa, 2012. 102p.   

 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA (CIDES). Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do Consórcio Público 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=31&VCodMunicipio=315980&NomeEstado=MINAS%20GERAIS
http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=31&VCodMunicipio=315980&NomeEstado=MINAS%20GERAIS


PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

187 

                                                                                                         

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

– CIDES. Uberlândia, 2015. 564 p. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Embrapa 

Cerrados. Planaltina. n. 4 p. 1-28, dez., 1999. Disponível em: 

<www.cpac.embrapa.br/download/1352/t>. Acesso em: 25 jan. 2017. 

 

FONSCECA, A. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NOS CONSELHOS 

MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DO MÉDIO PIRACICABA (MG). In: Ambiente & 

Sociedade. São Paulo n. v. XVII, n. 3 n p. 239-258 n jul.-set. 2014. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Área da unidade 

territorial, 2015. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315980&search=||infogr%E1fico

s:-informa%E7%F5es-completas>. Acesso em: 07 dez. 2016. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE.  Bases 

cartográficas do Brasil, Estados e Municípios. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php#geociencias>. Acesso em: 11 dez. 

2016. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Cadastro Central 

de Empresas 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=315980&idtema=155&sea

rch=minas-gerais|santa-vitoria|estatisticas-do-cadastro-central-de-empresas-2014>. Acesso 

em: 07 dez. 2016. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Censo 

Demográfico, 2010. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315980&search=||infogr%E1fico

s:-informa%E7%F5es-completas>. Acesso em: 07 dez. 2016. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. IBGE Cidades, 

2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acessado em: 12 dez. 2016.  

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE.  IBGE Cidades. 

2014. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>. Acesso em: 05 fev. 

2017.  

 

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM.  Mapas das Bacias 

Hidrográficas Rio Paranaíba. Disponível em: 

<http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/mapoteca/Mapas/PNG/pn3-baixo-rio- 

paranaiba.png >. Acesso em: 10 dez. 2016.   

 

KÖPPEN, W. Climatologia conunstudio de los climas de la Tierra. México, Fundo de 

Cultura Econômica. 1948. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/55213396/K>. Acesso 

em: 25 mar. 2017.  

 

http://www.cpac.embrapa.br/download/1352/t
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315980&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315980&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315980&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315980&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://www.ibge.gov.br/home/
http://pt.scribd.com/doc/55213396/K


PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

188 

                                                                                                         

LÜCHMANN, L. H. H. Os sentidos e desafios da participação. Ciências Sociais. Unisinos, 

São Leopoldo, v. 42, n. 1, p. 19-26, jan./abr. 2006. 

 

MINAS GERAIS. Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM. Deliberação 

Normativa nº 74, de 09 de setembro de 2004. Estabelece critérios para classificação, segundo 

o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modificadoras do meio 

ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento ambiental no nível estadual, determina 

normas para indenização dos custos de análise de pedidos de autorização e de licenciamento 

ambiental, e dá outras providências. Diário do Executivo, Belo Horizonte, MG, 02 out. 2004. 

Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=37095>. Acesso 

em: 10 jan. 2017. 

 

MINAS GERAIS. Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM. Deliberação 

Normativa nº 143, de 25 de nov. 2009. Disponível em: siam.mg.gov.br 

 

MINAS GERAIS. Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009. Dispõe sobre a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos. Diário do Executivo, Belo Horizonte, MG, 12 jan. 2009. Disponível em: 

<http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=9272>. Acesso em: 10 fev. 2017. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Guia para elaboração dos Planos de 

Gestão de Resíduos Sólidos. Brasília, 2011.  Disponível em: 

<http://www.cidadessustentaveis.org.br/sites/default/files/arquivos/guia_elaboracao_planos_g

estao_residuos_solidos_mma.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2016. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Planos de Gestão de Resíduos sólidos: 

manual de orientação. Brasília, 2012.  Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/manual_de_residuos_solidos3003_182.pdf

>. Acesso em: 05 nov. 2016. 

 

MONTEIRO, J. H. P.; FIGUEREDO, C. E. M.; MAGALHÃES, A. F.; MELO, M. A. F.; 

BRITO, J. C. X.; ALMEIDA, T. P. F.; MANSUR, G. L. Manual de gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. 200p. 

 

NISHIYAMA, L. Geologia do município de Uberlândia e áreas adjacentes. Sociedade e 

Natureza. Uberlândia, n.1, ano 1, p. 09-15, jun. 1989. 

 

OLIVEIRA, L. A. e CAMPOS, J. E. G. Comportamento estrutural do Sistema Aquífero 

Guarani no estado de Goias, Brasil. Revista Brasileira de Geociências. v.1, p. 127-140, 

2012.  

 

PROJETO RADAMBRASIL. Folha SE. 22. Goiânia: geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação, uso potencial da terra. Série: Levantamento de Recursos Naturais, v. 31. Rio de 

Janeiro, 1983. 768 p. 

 

ROLDÃO, A. de F.; ASSUNÇÃO, W. L. OBSERVATORIUM: Revista Eletrônica de 

Geografia, v.6, n.16, p. 59-84, mai. 2014. 

 

SILVA, N. R. Caracterização do Regime Climático Regional: uma análise dos 

parâmetros de temperatura, precipitação e balanço hídrico do Triângulo Mineiro – MG. 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=37095
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/manual_de_residuos_solidos3003_182.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/manual_de_residuos_solidos3003_182.pdf


PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

189 

                                                                                                         

2010. 59 f. Monografia (Conclusão de Curso) – Instituto de Geografia, Universidade Federal 

de Uberlândia, Uberlândia, 2010. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV; FUNDAÇÃO CENTRO 

TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC; UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

LAVRAS - UFLA, FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM. Mapa de 

solos do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, Fundação Estadual do Meio Ambiente, 

2010. 49 p. Disponível em: <http://www.feam.br/noticias/1/949-mapas-de-solo-do-estado-de-

minas-gerais> Acesso em: 19 fev. 2017. 

 

WAMPLER, B. Transformando o Estado e a sociedade civil por meio da expansão 

das comunidades - política, associativa e de políticas públicas. In: AVRITZER, L. (org.). 

A dinâmica da participação social no Brasil. São Paulo; Cortez, 2010, p. 394-439. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

190 

                                                                                                         

 

ANEXO A - ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA CRIAÇÃO DO 

PGIRS DO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA – MG. 

 

Aos dias 09 de novembro de 2016, às 11:00 horas, no auditório da Associação Comercial e 

Industrial de Santa Vitória (ACISV), Av. Nossa Senhora das Vitórias, nº 1971, Centro, foi 

realizada a primeira reunião sobre as medidas emergenciais e implantação da coleta seletiva 

no município de Santa Vitória/MG. A reunião contou com a participação do prefeito de Santa 

Vitória, Genesio Franco de Morais Neto, representantes da administração atual e da próxima 

administração, inclusive esteve presente o prefeito eleito, Salim Curi, a prof
a
. Dra. Ângela 

Maria Soares, da Universidade Federal de Uberlândia, a profa. Ma. Vânia Santos Figueiredo, 

o Engenheiro Civil Marcelo Soares Costa e a bolsista Janahina Aparecida Borges, e outros 

cidadãos santa-vitorienses, conforme a lista de presença anexa. A professora Ângela iniciou a 

reunião evidenciando a importância dessas medidas emergenciais para a saúde ambiental do 

município de Santa Vitória e pediu para que tanto a administração do Município quanto a 

população santa-vitoriense que participem e colaborem com a implantação dessas medidas 

emergenciais e com a coleta seletiva no Município, visto que essas medidas emergenciais têm 

caráter impopular e exigem a participação ativa da população, mas que são exigências do 

Ministério Público Estadual e da legislação federal. A professora afirmou que Santa Vitória já 

tem um espaço, que pode ser melhorado, onde poderá servir de local para uma associação ou 

cooperativa de catadores de materiais recicláveis triarem e comercializarem o material 

reciclável do Município, e um local que poderá receber os resíduos da construção civil (RCC). 

Ela também comentou que Santa Vitória já está organizada em relação aos resíduos dos 

serviços de saúde (RSS), já que são coletados por uma empresa terceirizada para tal 

finalidade, mas que a fiscalização dos estabelecimentos particulares que também geram esses 

resíduos não pode ser negligenciada. Além disso, ela mencionou que a vida útil do aterro 

sanitário do Município já está findando e que uma vala sanitária deverá ser providencia da até 

que seja feito o aterro sanitário previsto no PGIRS. Em seguida a professora Ângela iniciou 

uma apresentação pela qual mostrou as etapas que constam no Plano de Medidas 

Emergenciais: definição da área para construção da vala sanitária; elaboração do Plano de 

Recuperação de Área Degradada (PRAD); estudo gravimétrico do resíduo sólido urbano 

(RSU); Programa de Coleta Seletiva; elaboração do Plano de Mobilização Social; 

levantamento da gestão RSS; e escolha e destino dos RCC. Finalizou a apresentação falando 
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sobre o Parque Sanitário Municipal que deverá contar com uma vala sanitária, logística 

reversa, RCC, pátio de compostagem e pátio para volumosos, e, comentou sobre os ecopontos 

e papa pilhas. Em seguida a geógrafa Vânia iniciou sua fala apresentando o cronograma sobre 

as atividades previstas no Plano de Medidas Emergenciais e da implantação da coleta seletiva 

em Santa Vitória, que contará com: duas audiências públicas, reunião com o prefeito e 

secretários municipais, visitas técnicas, capacitação e oficina de compostagem e projeto piloto 

para divulgação porta - a - porta sobre a coleta seletiva no Município. No final da audiência 

vários questionamentos foram respondidos. Nada mais havendo a ser discutido a audiência foi 

encerrada às 12 horas e 25 minutos. Eu, Janahina Aparecida Borges, lavrei a presente ata. 
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FIGURA 96: Lista de presença da primeira audiência pública. 
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A reunião técnica, realizada com o prefeito e secretários, objetivou a definição das 

estruturas necessárias para ampliação da coleta seletiva e orientação sobre as medidas 

emergenciais a serem realizadas no município para adequação da legislação. 

 

 

ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DO MUNICÍPIO DE 

SANTA VITÓRIA - MG. 

 

Aos dias dezessete de janeiro de dois mil e dezessete, às dez horas, no auditório da 

Associação Comercial e Industrial de Santa Vitória (ACISV), Av. Nossa Senhora das 

Vitórias, nº 1971, Centro, na Cidade de Santa Vitória – MG foi realizada a segunda audiência 

pública para elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) do 

Município de Santa Vitória/MG. Estavam presentes Isper Salim Curi, prefeito municipal, 

Carlos César de Queiroz, secretário de governo, Roberval Domingues Pereira, secretário de 

agricultura e meio ambiente, Itamar Gomes Neto, engenheiro ambiental da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, Rodrigo Marques Barbosa, engenheiro ambiental da Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente, Dra. Ângela Maria Soares, professora da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), A profa.: Ma. Vânia Santos Figueiredo e Janahina Aparecida 

Borges, bióloga e bolsista do projeto, e outras autoridades do Município e cidadãos santa-

vitorienses, conforme a lista de presença anexa. O secretário Carlos César inicia a reunião 

agradecendo a presença de todos e passa a palavra para o prefeito Municipal Salim. O prefeito 

agradece o empenho da UFU e a participação de todos e se propõe a executar todas as ações 

previstas no PGIRS, no Plano de Medidas Emergenciais e no Plano de Mobilização Social 

para a Implantação da Coleta Seletiva no Município de Santa Vitória. Em seguida a 

professora Ângela explica quais foram as atividades previstas no PGIRS realizadas até o 

momento. Depois a professora faz uma apresentação expositiva de alguns assuntos 

relacionados ao diagnóstico físico e social do Município, sobre o questionário técnico-

participativo aplicado no comércio, estabelecimentos prestadores de serviços e indústrias do 

Município e como é realizada, até o momento, a gestão da limpeza urbana de Santa Vitória, a 

profa. Ângela finaliza sua fala agradecendo a presença de todos e passa a palavra para profa.; 

Vânia, que apresenta dados sobre o crescimento da geração de resíduos sólidos urbanos no 

Brasil, mostra as situações irregulares e regulares das gestões municipais do Brasil, explica a 
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importância da coleta seletiva e expõe iniciativas realizadas no país para a implantação da 

coleta seletiva.  Logo após esta apresentação, a bióloga Janahina sugere uma proposta para a 

Usina de Triagem e Compostagem de Santa Vitória-MG e frisou a importância da prefeitura 

municipal em apoiar a criação e o trabalho de uma associação ou cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis no Município. No final da audiência, várias dúvidas sobre os assuntos 

expostos foram respondidas. Nada mais havendo a tratar, eu, Janahina Aparecida Borges, 

lavro a presenta ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada. Santa Vitória, 17 de 

janeiro de 2017. 
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FIGURA 97: Lista de presença da segunda audiência pública. 
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ANEXO B - PORTARIA NOMEANDO O COMITÊ DIRETOR E O GRUPO DE 

SUSTENTAÇÃO. 
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ANEXO C - FOLDER DE ORIENTAÇÃO SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS. 
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ANEXO D - MODELO DE CONVITE PARA AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 

 

A Prefeitura Municipal do Município de Santa Vitória em parceria com Universidade 

Federal de Uberlândia – Instituto de Geografia convida toda a população para participar de 

Audiência Pública sobre o Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS. 

Data:  ... 

Horário:  .... 

Local:  

Estamos convidando você cidadão, para ser parceiro no processo de construção de 

Políticas Públicas, que visam a QUALIDADE DE VIDA para TODOS. 

Sua Presença é Fundamental! 

       .... 

Prefeito Municipal       

Secretário Municipal de Meio Ambiente ... 
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ANEXO E - PROJETO “LIXO NO LUGAR CERTO”.  

 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

 

1ª Semana de Culminância  

 

No decorrer desta semana, foram desenvolvidas intensas atividades em três escolas 

municipais de Santa Vitória.  

O objetivo foi promover e já iniciar a implantação do projeto, além de incentivar as crianças a 

praticar a Coleta Seletiva e aprender a reutilizar os resíduos sólidos gerados em suas 

residências.  

Segue abaixo o descritivo das atividades executadas por cada escola durante este período:  

 

I. Escola Municipal Geraldo Ribeiro.  

 

Aos dezesseis 16 dias do mês fevereiro de dois mil e dezessete, no pátio da Escola Municipal 

Geraldo Ribeiro, aconteceu a culminância do Projeto “Lixo no Lugar Certo” com: brinquedos 

confeccionados com garrafas pet, colagens, frases, textos informativos sobre a “Reciclagem 

dos Resíduos Sólidos”, paródias e músicas com coreografias referentes à preservação do Meio 

Ambiente. E durante a semana foram desenvolvidas várias atividades pedagógicas nas salas 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 5º ano, tais como: palestra, vídeo sobre a 

reciclagem “Um plano para salvar o Planeta”, jogos on-line na sala recurso com alunos da 

Educação Especial e experiência de como fazer a compostagem do lixo orgânico, envolvendo 

os alunos, pais e a equipe da Escola. Este é um projeto com duração indeterminada.  

Neste dia, aconteceram várias apresentações por meio dos alunos, com a presença da 

Secretária Municipal de Educação e Cultura Francisca Vânia de Oliveira Silva, a Secretária 

Adjunta Fabiana Almeida, a Secretária de Desenvolvimento Social Mariza Faria Queiroz 

Curi, o Engenheiro Ambiental do Município de Santa Vitória Itamar Gomes Neto e as 

Assessoras Pedagógicas Luciene Medeiros, Gisliana Dias, Carlene Santos e Anizete Sandra.  
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II. Escola Municipal Tancredo Neves.  

 

Tendo em vista que um dos principais problemas ambientais da atualidade é a grande 

produção de lixo e o mau destino que se dá a ele, a Escola Municipal Tancredo Neves em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deu início ao Projeto “Lixo no 

lugar certo”, onde o mesmo foi desenvolvido na semana entre os dias 13 a 16 de fevereiro de 

2017 e se estenderá por tempo indeterminado.  

Considerando esse contexto, toda a escola se mobilizou para o bom desenvolvimento do 

projeto, algumas ações foram desenvolvidas no intuito de que os alunos pudessem aprender 

mais sobre o tema em questão.  

Nas turmas de Educação Infantil ao 5º ano foi trabalhado o filme: “Um Plano para Salvar o 

Planeta - Turma da Mônica” e já nas turmas de 6º e 7º ano, os alunos assistiram ao 

documentário “Reduzir, Reaproveitar e Reciclar”. Em seguida, os mesmos puderam expressar 

por meio de produções de texto e desenhos tudo aquilo que foi aprendido, tanto no filme 

quanto no documentário. Em virtude do bom desempenho dos educandos em trabalhar com o 

tema, fizemos a escolha das melhores produções de textos e desenhos para serem premiados.  

Para que os alunos se conscientizassem da importância do destino adequado dos resíduos 

sólidos, os professores do 4º e 5º ano trabalharam a produção de uma paródia da música do 

Michel Teló “Ai se eu te pego”, que se intitulou “Tira o lixo da calçada”. No entanto, estes 

alunos tiveram a oportunidade de apresentar a paródia produzida para os demais alunos da 

escola, sendo que, além de cantarem música, alguns dos alunos se produziram com roupas e 

fantoches que faziam alusão ao tema trabalhado.  

Outra ação desenvolvida neste projeto foi a visita da professora de Ciências Carlene 

Conceição Mendes dos Santos. No turno da manhã na sala do 7º ano, Carlene trabalhou com o 

tema “Compostagem”, mostrando que a técnica de compostar ajuda na redução das sobras de 

alimentos, tornando-se uma solução fácil para reciclar os resíduos gerados em nossa 

residência e em nossa escola. No turno da tarde, na sala da Educação Infantil, o tema em 

questão foi “Coleta Seletiva”, os alunos puderam aprender de forma lúdica e envolvente como 

deve ser feito o recolhimento dos materiais, que são possíveis de serem reciclados, 

previamente separados na fonte geradora. Dentre estes materiais recicláveis podemos citar os 

diversos tipos de papéis, plásticos, metais e vidros.  



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

202 

                                                                                                         

Podemos concluir que quanto mais gente, mais lixo, mais impactos ambientais. Estes 

impactos diminuem a qualidade do ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida. Em 

busca de uma vida melhor nas cidades, este projeto veio propor uma forma menos impactante 

de tratar o lixo, por meio da compostagem e coleta seletiva. Foi um trabalho gratificante com 

o apoio de toda a equipe da Escola.  

 

III. Escola Municipal São José.  

 

A Escola Municipal São José, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, realizou 

durante essa semana ações referentes ao projeto: Lixo no Lugar Certo, abrangendo os três 

turnos da escola.  

Convidamos Donizete Barbosa, juntamente com Marcos da EMATER, para proferir uma 

Palestra sobre Coleta Seletiva, com materiais recicláveis, 3º e 4º Ano (manhã e tarde). Foram 

apresentados materiais feitos com garrafas pets, tais como: vassouras e escovas, e a 

importância dos três “Rs”: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.  

Na Educação Infantil (tarde) e 1º ano matutino, a professora Carlene, fez um Teatro de 

Fantoches. Usando caixinhas com as cores, para que os alunos identificassem o objeto de 

acordo com a cor.  

A professora do 1º ano Matutino, Cristiane, auxiliou os alunos com o manuseio do Lixo 

Reciclável da escola, onde colocar cada um dos itens nos mesmos, de acordo com a cor e 

seleção.  

A professora Carlene, trabalhou com compostagem, com aos alunos do 5º ano matutino e 

EJA. Será observada diariamente a transformação do lixo orgânico em adubo.  

Os alunos do 3º e 4º matutino, realizaram a coleta de Litros Descartáveis, a fim de doarem 

posteriormente para profissionais da área.  

As demais turmas realizaram o trabalho de artes, com materiais recicláveis. 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

1ª Semana de Culminância 

Projeto “Lixo no lugar certo” 

No decorrer desta semana, foram desenvolvidas intensas atividades em três escolas 

municipais de Santa Vitória. 
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O objetivo foi promover e já iniciar a implantação do projeto, além de incentivar as crianças a 

praticar a Coleta Seletiva e aprender a reutilizar os resíduos sólidos gerados em suas 

residências. 

Segue as fotos das atividades executadas por cada escola durante este período: 
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ANEXO F - ATA DA AUDIÊNCIA FINAL SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DO MUNICÍPIO DE 

SANTA VITÓRIA - MG. 

 

Aos dias 06 de março de 2017, às 10:00 horas, no auditório da Associação Comercial e 

Industrial de Santa Vitória (ACISV), Av. Nossa Senhora das Vitórias, nº 1971, Centro, foi 

realizada a audiência final sobre o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS do 

município de Santa Vitória/MG. A reunião contou com a participação de diversos 

seguimentos da comunidade de Santa Vitória. Inicialmente o prefeito, Salim Curi, deu boas 

vindas a todos e todas e falou da importância e responsabilidade de implantar o PGIRS, e que 

pretende ser modelo para região do Triângulo Mineiro. Em seguida, passou a palavra a         

profa. Vânia Figueiredo, que falou da importância da implantação das ações previstas no 

projeto e apresentou o Plano de Mobilização e Educação Ambiental realizado, falou sobre o 

projeto lixo zero implantado no município e convidou o Eng. Itamar, um dos responsáveis 

pelo projeto ressaltado acima. Ele falou sobre a importância da coleta seletiva e convidou a 

todos os presentes a se engajarem no projeto destacando que sem toda a população unida com 

o mesmo objetivo, torna-se mais difícil a execução do mesmo. Em seguida, a                             

profa. Vânia Figueiredo, passou a palavra para profa. Ângela Maria Soares, da Universidade 

Federal de Uberlândia, a professora falou sobre os resultados das gravimetrias realizados no 

município apresentando os dados, em seguida falou sobre as ações individuais pertinentes ao 

município de Santa Vitória e das ações consorciadas para dispor de um aterro único, 

apresentou a distância e destacou que, com a entrada do município de Santa Vitória novos 

cálculos terão que ser feitos, pois demandará de custos diversos que já haviam sido realizados 

para os sete municípios consorciados e completou que está ação está prevista para um novo 

volume do PGIRS. A profa. Ângela destacou mais uma vez a importância dos catadores e 

esclareceu algumas dúvidas surgidas durante a audiência, evidenciou a importância dos 

agentes de saúde e apresentou como será realizada a coleta seletiva. Ficou determinado que o 

prefeito Salim Curi, vai disponibilizar um caminhão e um motorista para coletar o material 

reciclado e levar até a unidade de triagem, lá os catadores iram separar e preparar o material 

para venda, não poderão catar o material em meio a lixo e não haverá entrada de pessoas que 

não estejam trabalhando na associação. Também ficou acertado que um grupo a ser definido 

com, assistente social, pároco e os técnicos ambientais vai procurar as pessoas que acumulam 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

205 

                                                                                                         

material em suas casas para informar que não será possível continuar com tal situação e 

convidá-los a participarem da associação. Ao final a profa. Ângela agradeceu a presença de 

todos e encerrou a audiência. Nada mais havendo a declarar. Eu, Vânia Santos Figueiredo, 

lavrei a presente ata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS DE SANTA VITÓRIA, MG. 

     

 

206 

                                                                                                         

FIGURA 98: Lista de presença da audiência final. 
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