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1. APREESENTAÇÃO 

 

As Políticas Públicas de Gestão de Resíduos Sólidos é uma consequência do atual 

crescimento populacional e do consumo, e ainda da expansão das áreas urbanas e 

da grande quantidade e diversidade dos resíduos sólidos produzidos em meio 

urbano. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, (lei 12.305/10) institui a 

obrigatoriedade dos municípios brasileiros de apresentar o Plano local de gestão de 

seus resíduos sólidos urbanos. 

Apresentamos o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

do município de São Tomás de Aquino, que foi elaborado conforme legislação 

vigente municipal, estadual e nacional, tomando como fundamento a já referida Lei 

12.305/10. Tendo como base o princípio da responsabilidade compartilhada visando 

a sustentabilidade local.  

O documento aponta e descreve de forma sistêmica as ações relativas ao manejo 

desses resíduos produzidos no município desde a sua geração até a disposição 

final.    

O município de São Tomás de Aquino recebe uma importante ferramenta de gestão 

e gerenciamento de resíduos sólidos, que de forma integrada subsidiará a 

universalização e a padronização dos serviços públicos, adequando-os à realidade 

ambiental, social e econômica, lançando mão de tecnologias disponíveis e 

economicamente aplicáveis. 
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Deve-se entender que esse Plano é dinâmico, assim como a cidade, e sendo que 

melhorias deverão ser implementadas no decorrer dos anos e incorporadas a esse 

instrumento quando das suas revisões no período de quatro anos e com ampla 

participação social.   
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2. INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano relata a atual situação do município de São Tomás de Aquino e 

apresenta metas de curto, médio e longo prazo para obtenção de melhorias nas 

ações relacionadas à gestão dos resíduos sólidos. 

O objetivo deste estudo é estimar as demandas da gestão de resíduos para um 

horizonte de planejamento de 20 anos e propor cenários para o equacionamento 

destas demandas. Para tanto o inicio do projeto é 2014 e o final 2034. As 

estimativas foram feitas com base no Relatório de Diagnóstico do Serviço de 

Limpeza Urbana de São Tomás de Aquino - MG e em bibliografia.   

Para estimar a geração de resíduos no futuro foi feita a correlação da geração de 

resíduos com o crescimento populacional, com base em índices disponíveis na 

literatura e na correlação entre os dados atuais do município.   

Para efeito de dimensionamento dos serviços, considerou-se o crescimento da 

população do município como um todo.   

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS do 

município de São Tomás de Aquino  deverá ser implementado observando as 

seguintes questões:   

 Preservar a saúde pública, proteger a melhoria a qualidade do meio 

ambiente, eliminando os impactos causados pela geração ou disposição 

inadequada de resíduos sólidos; 
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 Integrar e articular as ações relativas à gestão de resíduos sólidos;  

 Garantir regularidade, continuidade, funcionalidade e universalidade dos 

serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos; 

Disciplinar a gestão, reduzir a quantidade e a periculosidade dos resíduos 

sólidos;  

 Incentivar a coleta seletiva, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos;  

 Supervisionar e fiscalizar o gerenciamento dos resíduos sólidos executados 

pelos diversos responsáveis, de acordo com as competências e obrigações 

estabelecidas;  

 Garantir o acesso da população à informação, à participação e ao controle 

social nas questões relativas à gestão integrada de resíduos sólidos; 

 Gerar benefícios sociais e a busca da sustentabilidade econômica dos 

serviços ligados ao gerenciamento de resíduos, promovendo o 

desenvolvimento sustentável;  

 Criar mecanismos de geração de trabalho e de renda promovendo a inclusão 

social dos catadores de materiais recicláveis;  

 Incentivar as parcerias do governo com organizações que permitam 

aperfeiçoar a gestão integrada de resíduos sólidos; 

Os conceitos básicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos considerados ao 

longo deste estudo são mostrados na figura 1, a seguir: 
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Figura 1 – Princípios Básicos da PNR 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia que foi utilizada para elaboração deste Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS de São Tomás de Aquino tem como base 

o conteúdo mínimo de um PMGIRS disposto no Art. 19 da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – Lei n° 12.305/10. Nesse sentido, com o estabelecimento desse 

conteúdo mínimo, definiu-se que seu desenvolvimento ocorresse em três partes, 

sendo cada parte dependente da anterior para ser desenvolvida, conforme 

apresentado no quadro 1.  
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ETAPAS DESCRIÇÃO 

RELATÓRIO 1: 

 

Levantamento de dados e caracterização da 

área do projeto 

Estudos demográficos e de demanda 

Diagnóstico avançado do sistema existente.  

RELATÓRIO 2: 

 

Estudo de concepção e de alternativas; 

Estimativa de investimentos; 

Fase de implantação das obras; 

Versão Preliminar do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. 

PROGNOSTICO. 

RELATÓRIO 3: 

 

Versão Final do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos; 

Relatório demonstrando as conclusões do 

estudo, bem como seus fundamentos, 

metodologia, fontes de informação, 

diagnóstico, prognóstico e proposições. 

Quadro 1 – Metodologia – Etapas do desenvolvimento do PMGIRS de São Tomás de Aquino  

A metodologia de construção do cenário futuro baseia-se nos dados técnicos 

resultantes do Diagnóstico Técnico e Participativo realizados no município de São 

Tomás de Aquino, durante um período de dois meses com compilação dos dados 

secundários de fontes consagradas, levantamentos de campo, entrevistas com 

lideranças comunitárias, entre outros. 
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O prognóstico realizado reuniu e sistematizou as informações compartilhadas e 

forneceu uma base confiável e representativa que possibilitou a seleções acerca de 

possíveis alternativas, ou seja, tomadas de decisão para atingir metas específicas 

em um determinado tempo futuro. 

Assim, a elaboração de cenários de situação atual e futura constitui-se um dos 

principais aspectos do planejamento, ou seja, analisar em tempos alternativos, 

respondendo as perguntas “como estamos hoje e o que queremos para o futuro, 

objetivando a solução de um problema ou a melhoria de uma condição presente 

indesejável ou insatisfatória”.    

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos – PMGIRS do município de 

São Tomás de Aquino terá como horizonte o período de 20 anos (2014-2034). As 

taxas de crescimento populacional foram obtidas utilizando-se dados dos censos de 

1991/2010, utilizando a taxa geométrica de crescimento mais provável 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).    

Para que os resultados sejam positivos e as responsabilidades, de fato, 

compartilhadas por todos deverá ser realizado um diálogo, permanente, entre os 

vários segmentos sociais.   

A participação social representa um grande desafio para a construção de 

sociedades democráticas e que constitui instrumento de avaliação da eficácia da 

gestão, e da melhoria contínua das políticas e serviços públicos por parte da 

população.   

As ações sócias participativas do PMGIRS primam pela satisfação da população 

quanto aos serviços de limpeza urbana prestados, cuja qualidade se manifesta pela 

universalidade, regularidade e eficiência. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO TOMÁS DE 

AQUINO 

 

 4.1  CARACTERIZAÇÃO GERAL  

 

São Tomás de Aquino, Estado de Minas Gerais, com 128 anos está situado no Sul 

de Minas Gerais, sua área territorial é de 278,34 km². 

A sede do município encontra-se nas coordenadas de  latitude 20º47'04" sul e a 

uma longitude 47º05'53" oeste faz limite com os municípios de São Sebastião do 

Paraiso, Itirapuã, Capetinga e Patrocínio Paulista. Situa-se a 18 km a Norte-Oeste 

de São Sebastião do Paraíso a maior cidade nos arredores, 420  km Belo Horizonte  

e a 312 km de São Paulo. 

Os principais acessos à cidade fazem-se pelas Rodovias MG 836, Rodovia Renan 

Rocha e MG 050. 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com
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Figura 2 - Localização do Município de São Tomás de Aquino - Fonte: Wikipédia a enciclopédia  livre, 

2013 

O município de São Tomás de Aquino possui 7093 habitantes (IBGE 2010), cerca de 

5.522 (77,85%) dela vive na zona urbana e 1571 (22,15%) vive na zona rural,  

possui densidade demográfica de 25,53 hab./km².distribuídos em 9 bairros urbanos 

e 18 bairros rurais. 

O Município possui 9 Bairros urbanos e 18 bairros rurais descritos na tabela abaixo: 
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 Bairro População 

1.  Vila Nova (Cidade Nova e São José) 2.000 

2.  São José Não temos essa informação 

3.  Cidade Nova Não temos essa informação 

4.  COHAB (Santa Rita e Santa Clara) 1885 

5.  Santa Rita 942 

6.  Santa Clara 943 

7.  Centro 1468 

8.  Vila dos Ipês Não temos essa informação 

9.  Rosário 1600 

Tabela 01 – População por bairros urbanos em São Tomás de Aquino – Fonte Prefeitura Municipal de 
São Tomás de Aquino Ano 2014. 
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Bairros Rurais. 

 Bairro  Bairro 

1 Gasparino 10 Lagoa 

2 Agua Rasa 11 Coqueiros 

3 Santa Helena 12 Queiros 

4 Campo da 

Vargem 

13 Pereiras 

5 Brejinho 14 Morrinhos 

6 Serra das Araras 15 Areias 

7 Fortaleza 16 Campo Redondo 

8 Pimentas 17 Beija Flor 

9 Barro Alto 18 Limeira 

Tabela 02 – Relação de bairros Rurais em São Tomás de Aquino – Fonte Prefeitura Municipal de São 
Tomás de Aquino – Ano 2014. 

São Tomás de Aquino localiza-se na Bacia Hidrográfica do rio Paraná, e compõe o 

Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande – GD7 

que está situada na região do reservatório de Peixoto e ribeirão Sapucaí e na 

mesorregião Sul-Sudoeste, apresentando uma área de drenagem de 9.856 km². 

Atendendo municípios como Passos e São Sebastião do Paraíso, São Tomás de 

Aquino, a bacia abrange 18 sedes municipais, somando uma população total 

estimada de 291.874 habitantes. O clima na bacia é considerado semiúmido, 
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apresentando de quatro a cinco meses secos por ano, sendo sua disponibilidade 

hídrica superior a 20 litros por segundo por quilômetro quadrado. Municípios que 

compõe a bacia: Alpinópolis, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Cássia, 

Claraval, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Ibiraci, Itamoji, Itaú de Minas, 

Jacuí, Monte Santo de Minas, Nova Resende, Passos, Pratápolis, Sacramento, São 

João Batista do Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de 

Minas, São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino. 

 

Figura 03- mapa Unidade Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos GD7 – Fonte IGAM 2010 

 

O município situa-se a uma altitude máxima de 1210 metros no Morro do Selado, a 

mínima de 768 metros junto ao Ribeirão Fortaleza e a altitude do ponto central da 

cidade é de 979 metros.  Seu clima, como em toda a Região, é o tropical.   O verão 

é quente e chuvoso; o inverno, ameno e sub seco. A média de temperatura anual 

gira em torno dos 20,6°C, sendo o mês mais frio julho (média de 15,5°C) e o mais s 

quente fevereiro (média de 27,5°C). O índice pluviométrico situa-se entre 1.300 e 

1.700 mm anuais. A estação seca estende-se de maio a setembro, sendo janeiro, 
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geralmente, o mês mais chuvoso, quando o total de chuvas pode atingir mais de 10 

vezes às do mês de julho (DNPM/CPRM, 1979). 

 

 

4.2 HISTÓRICO 

 

Ao que afirma a tradição local, o primeiro branco a fixar-se na região, onde hoje se 

instala o município, foi um garimpeiro português, Francisco José Herégio, no ano de 

1815. Mais tarde, vindo de Nossa Senhora das Dores do Pântano (hoje Boa 

Esperança), José Alves de Figueiredo e sua mulher adquiriram o enorme latifúndio. 

Tal latifúndio que fazia, na época, divisas com os municípios paulistas de Batatais, 

Franca e Patrocínio do Sapucaí, foi vendido pela importância de 22 contos de réis, 

pagos em moedas de cobre de 40 réis, pagamento este transportado em 128 bestas 

de carga, pois pesava a bagatela de 1026 arrobas, segundo publicação no "Álbum 

de São Thomaz de Aquino, 1822/1922". 

 A fundação do povoado se deve à devoção de um sacerdote, Cônego Thomaz d' 

Fonseca e Silva. Ordenado sacerdote, viera o Padre Thomaz servir, em 1874, na 

Diocese de São Paulo, onde encarregou um escultor de renome na época, 

Veríssimo Bulhões, de esculpir uma imagem do santo de sua devoção, São Thomaz 

de Aquino. Tempos depois, foi o mesmo Padre nomeado Vigário da Paróquia de 

Piedade de Mato Grosso de Batatais, levando consigo a imagem para entronizá-la 

na igreja Matriz daquela freguesia. Em 1884, transferido para a Paróquia de São 

Sebastião do Paraíso, já cônego conseguiu de D. Lino Deodato Rodrigues de 

Carvalho, Bispo de São Paulo, por Provisão de 21 de agosto de 1884, a licença para 

erigir uma capela, na paróquia de São Sebastião do Paraíso, sob a invocação de 
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São Tomás de Aquino. Nessa época, já existia um pequeno núcleo residencial na 

antiga fazenda fundada por Francisco José Herégio; residiam aí o capitão João 

Tomás de Santana e sua mulher, o capitão José Clemente Santana, José Ferreira 

Martins Lopes, José Franklin da Silva e Libério Ferreira Martins. Tais moradores, 

promoveram o levantamento do fundo de um conto de réis que permitiu ao Cônego 

d'afonseca e Silva adquirir dez alqueires de terra do coronel Jerônimo Alves da Silva 

e sua mulher, D. Messias Claudina de Jesus, sendo a respectiva escritura passada 

em 8 de junho de 1885; o vendedor cedia, ainda, por doação, mais dois alqueires, 

perfazendo, então, o patrimônio da futura capela doze alqueires. Em 20 do mesmo 

mês e ano, o Cônego fez doação deste patrimônio, por escritura pública, a São 

Tomás de Aquino, lançando no dia 8 de julho do mesmo ano a pedra fundamental 

da capela de São Tomás de Aquino, filiada à Matriz de São Sebastião do Paraíso.      

No dia 20 de julho do mesmo ano, foi celebrada, pelo Cônego Tomás d'Afonseca e 

Silva, em templo provisório, a primeira missa no local onde se iniciou a formação do 

arraial. Em torno da capela erigida com doação dos moradores dos arredores e 

graças aos esforços do Cônego Thomás, construídas as primeiras casas de taipa e 

os primitivos moradores se foram fixando. Em 1886, foi criado o distrito policial, o 

que bem demonstra o desenvolvimento da povoação, e em 1890, o distrito de paz 

de São Tomás de Aquino, subordinado ao município de São Sebastião do Paraíso. 

Daí para frente estava assegurada a formação de uma nova comuna mineira, cujo 

desenvolvimento atingiu seu clímax com a emancipação que se deu em 1923, com a 

elevação da sede à categoria de vila e criação do município com o atual nome. 
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4.3 ORDENAMENTO TERRITORIAL  

 

O Plano Diretor do Município de São Tomás de Aquino, dispõe sobre o uso e a 

ocupação do solo no Município.  O Plano em vigor, elaborado de forma participativa 

aprovou uma visão urbanista compatível com as diretrizes do Estatuto das Cidades 

de 2001. 

O Plano Diretor de São Tomás de Aquino divide o território do município nas 

seguintes categorias:  

I – Zona urbanas;  

II – Zona de expansão urbana;  

III- Zona de conservação e recuperação Ambiental 

IV- Zona de interesse turístico 

V – Zona  rural.  

Como pode ser visto na figura 4, as áreas urbanas se concentram nas partes central 

e Oeste do município, com alguns pequenos focos ao sul, na área de proteção de 

mananciais. As áreas de expansão urbana estão situadas a oeste, a leste, e também 

ao sul da área urbana. 
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Figura 4- Mapa de Zoneamento do uso do solo São Tomás de Aquino –Fonte: FESP  Plano 

Diretor 2010 

 

 

4.4 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

4.4.1 Economia 

  

São Tomás de Aquino tem uma economia muito diversificada. As tabelas a seguir 

apresentam alguns indicadores econômicos do município nos últimos anos.  
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A renda per capita média de São Tomás de Aquino cresceu 111,16% nas últimas 

duas décadas, passando de R$281,01 em 1991 para R$411,50 em 2000 e 

R$593,38 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 46,44% no primeiro 

período e 44,20% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 

2010) passou de 8,94% em 1991 para 3,33% em 2000 e para 1,81% em 2010. 

Conforme se pode observar na tabela 3.  

 Taxa de 

Crescimento 

Hiato de 

Desenvolvimento 

Entre 1991 e 2000 + 37,41% + 28,57% 

Entre 2000 e 2010 + 17,65% + 25,93% 

Entre 1991 e 2010 + 61,66% + 47,09% 

Tab. 3 – taxa de crescimento renda per capita São Tomás de Aquino - Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,47 em 1991 para 0,46 em 

2000 e para 0,43 em 2010.  

 

 

 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

34 

Renda, Pobreza e Desigualdade - São Tomás de Aquino - MG 

 1991 2000 2010 

Renda per capita 281,01 411,50 593,38 

% de extremamente pobres 8,94 3,33 1,81 

% de pobres 35,10 13,36 5,94 

Índice de Gini 0,47 0,46 0,43 

Tab. 4 – Taxa de renda, pobreza e desigualdade em São Tomás de Aquino- Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - São Tomás 

de Aquino - MG 

 1991 2000 2010 

20% mais pobres 4,80 5,37 5,69 

40% mais pobres 13,51 14,88 15,60 

60% mais pobres 26,95 28,76 30,77 

80% mais pobres 47,30 48,42 51,58 

20% mais ricos 52,70 51,58 48,42 

Tab. 5 - % da renda apropriada por extrato da população de São Tomás de Aquino- Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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                                      Figura 5- IDHM (Fonte: (Pnud, Ipea e FJP.)  

                                      

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de São Tomás de Aquino é 

0,700, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 

(IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,145), seguida por Longevidade e por 

Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,229), seguida por Renda e por Longevidade. 
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Figura 6- Gráfico do IDHM Renda, Educação e Educação de São Tomás de Aquino- Fonte Atlas 

Brasileiro 2010 

 

São Tomás de Aquino ocupa a 1904ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

municípios do Brasil, sendo que 1903 (34,20%) municípios estão em situação 

melhor e 3.662 (65,80%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 

853 outros municípios de Minas Gerais, São Tomás de Aquino ocupa a 224ª 

posição, sendo que 223 (26,14%) municípios estão em situação melhor e 630 

(73,86%) municípios estão em situação pior ou igual. 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em São 

Tomás de Aquino, a esperança de vida ao nascer aumentou 8,6 anos nas últimas 

duas décadas, passando de 68,8 anos em 1991 para 72,3 anos em 2000, e para 

77,5 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o estado é 

de 75,3 anos e, para o país, de 73,9 anos, conforme observado na tabela 7 a seguir. 
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Tabela 6- Renda, Pobreza e Desigualdade - São Tomás de Aquino – MG Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

No ano 2000, o município tinha 12,9% de sua população vivendo com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, percentual que reduziu para 6,2% em 

2010. Mesmo apresentando uma redução de 52% no período, são 433 pessoas 

nessa condição de pobreza. 

 

Renda, Pobreza e Desigualdade - São Tomás de Aquino – MG 

 1991 2000 2010 

Renda per capita 281,01 411,50 593,38 

% de extremamente pobres 8,94 3,33 1,81 

% de pobres 35,10 13,36 5,94 

Índice de Gini 0,47 0,46 0,43 
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Figura 7- Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza e indigência no município- Fonte IBGE 

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - São Tomás de 

Aquino - MG 

 1991 2000 2010 

20% mais pobres 4,80 5,37 5,69 

40% mais pobres 13,51 14,88 15,60 

60% mais pobres 26,95 28,76 30,77 

80% mais pobres 47,30 48,42 51,58 

20% mais ricos 52,70 51,58 48,42 

Tabela 7- Porcentagem da Renda Apropriada por Extratos da População - São Tomás de Aquino – 
MG Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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A participação dos 20% mais pobres da população na renda, isto é, o percentual da 

riqueza produzida no município com que ficam os 20% mais pobres, passou de 

4,8%, em 1.991, para 5,7%, em 2.010, diminuindo os níveis de desigualdade. 

Em 2.010, analisando o oposto, a participação dos 20% mais ricos era de 48,4%, ou 

8,5 vezes superior à dos 20% mais pobres. 

 

Figura 8- Gráfico do percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres e mais ricos  no 
município- Fonte IBGE 
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Indicadores de Habitação - São Tomás de Aquino – MG 

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água 

encanada 

87,49 98,49 95,81 

% da população em domicílios com energia 

elétrica 

92,65 99,57 99,86 

% da população em domicílios com coleta de lixo 

*Somente para população urbana 

88,25 95,72 99,75 

Tabela 8- Indicadores de Habitação - São Tomás de Aquino – MG Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

Quanto ao PIB - Produto Interno Bruto do município, dados do IBGE (2010) apontam 

o valor de R$ 106.924,40, o mesmo vem tendo uma evolução progressiva ao longo 

dos anos, conforme pode se observar na tabela 9.  
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Evolução do PIB municipal 

Ano 

 

PIB 

 

2011 

 

R$ 106.924,40 

 

2010 

 

R$ 104.831,83 

 

2009 

 

R$ 73.872,66 

 

2008 

 

R$ 85.774,10 

 

2007 

 

R$ 62.493,10 

 

2006 

 

R$ 75.699,80 

 

2005 

 

R$ 53.793,60 

 

2004 

 

R$ 60.379,60 

 

Tabela 9- Evolução do PIB de São Tomás de Aquino- Fonte PNUD IPEA 

Desse, boa parte baseia-se na agropecuária, principalmente produção 

de café e milho, na pecuária, destaque para a criação de gado de corte e leiteiro, 

além da suinocultura e avicultura 
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A industrialização no município ainda está em estágio de desenvolvimento, mas nos 

últimos anos vem obtendo destaque as indústrias alimentícias, e pequenas fábricas 

de calçados que migraram do município de Franca-SP. 

O município possuía no ano de 2012, 174 empresas, de diversos seguimentos 

sendo destaque a área de comércio e serviços conforme pode se observar nas 

figuras 9 e 10. 

 

Figura 9- Numero de empresas existentes no município de São Tomás de Aquino 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

empresas atuantes 0 0 141 165 167 181 174

unidades locais 125 129 146 161 173 187 181
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Número de empresas e outras organizações 
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Figura 10 - Gráfico  Numero de empresas existentes por segmento no município de São Tomás de 

Aquino 

A tabela 10 abaixo mostra a quantidade da população ocupada por seguimento de 

empresas existentes no município, como pode se observar a maioria das ocupações 

é na área agropecuária, o que se conclui que a economia predominante é a 

agricultura. 

POPULAÇÃO OCUPADA 

ANOS AGROPECUARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇO 

2000 2054 227 266 661 

 

Tabela 10- população ocupada no município de São Tomás de Aquino por seguimento econômico- 
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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As pessoas ocupadas no município representam 13,36% da população destes 

somente 10,12% são formalizados ou seja assalariadas. Conforme pode se observar 

na figura abaixo: 

 

Figura 11-   Numero de pessoas ocupadas e assalariadas no município de São Tomás de Aquino- Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

4.4.2 Demografia 

 

Em 2010, segundo dados do IBGE, São Tomás de Aquino contava com 7093 

habitantes, sendo que 92,14% eram constituídos pela população urbana, e somente 

7,86% pela população rural. Conforme se observa nas tabelas 12 a seguir, nos 

últimos dez anos verificou-se uma crescente urbanização no município, com a 

progressiva redução do percentual da população rural. As taxas de crescimento da 

população, tanto urbana quanto rural, também vêm diminuindo ao longo das três 

últimas décadas.    
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Entre 2000 e 2010, a população de São Tomás de Aquino teve uma taxa média de 

crescimento anual negativa de -0,29%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa 

média de crescimento anual foi de 0,56%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% 

entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 

e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de 

urbanização cresceu 17,06%. 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - São Tomás de Aquino – 

MG 

População População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

(2010) 

População total 6.945 100,00 7.303 100,00 7.093 100,00 

População residente 

masculina 

3.580 51,55 3.761 51,50 3.558 50,16 

População residente 

feminina 

3.365 48,45 3.542 48,50 3.535 49,84 

População urbana 4.619 66,51 5.368 73,50 5.522 77,85 

População rural 2.326 33,49 1.935 26,50 1.571 22,15 

Taxa de 

Urbanização 

- 66,51 - 73,50 - 77,85 

Tabela 11- População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - São Tomás de Aquino – MG 
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Figura 12- gráfico 1- evolução populacional de 2000 a 2012 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de São Tomás de Aquino passou de 

57,90% para 53,20% e a taxa de envelhecimento evoluiu de 7,90% para 10,70%. 

Entre 1991 e 2000, a razão de dependência foi de 65,28% para 57,90%, enquanto a 

taxa de envelhecimento evoluiu de 6,59% para 7,90%. Conforme se observa na 

tabela a seguir: 
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Estrutura Etária da População - São Tomás de Aquino - MG 

Estrutura Etária População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 anos 2.285 32,90 2.101 28,77 1.704 24,02 

15 a 64 anos 4.202 60,50 4.625 63,33 4.630 65,28 

População de 65 

anos ou mais 

458 6,59 577 7,90 759 10,70 

Razão de 

dependência 

65,28 0,94 57,90 0,79 53,20 0,75 

Taxa de 

envelhecimento 

- 6,59 - 7,90 - 10,70 

Tabela 12-  Estrutura Etária da População - São Tomás de Aquino - MG Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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Figura 13- Gráfico Pirâmide etária São Tomás de Aquino-MG 

A população de São Tomás de Aquino é considerada ligeiramente jovem pois 

65,27% da população esta entre a faixa etária dos 15 aos 65 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

49 

4.5 SANEAMENTO  

 

Indicadores de Saneamento Básico  - São Tomás de Aquino – MG 

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 87,49 98,49 95,81 

% da população em domicílios com rede de esgoto 92,65 99,57 100% 

% da população em domicílios com coleta de lixo 

*Somente para população urbana 

88,25 95,72 99,75 

Tabela 13 - Nível de atendimento dos serviços de saneamento (em %) Fonte IBGE 2010 

Abaixo estão relacionadas a % das famílias no município atendidas pelo tipo de 

instalação de esgoto, o que se conclui que 82% da população possui rede de 

esgoto,  17,1% fossa e apenas 0,2% da população ainda possui em suas 

residências esgoto a céu aberto. 
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Figuras 14 (a), (b) e (c) - Gráficos das condições saneamento no município  

 

Figura 15- Gráfico Percentual domicílios com rede publica de esgoto 
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Percentual de domicílios com abastecimento de água por poço/nascente 

Ano 

 

POÇO/NASCENTE 

 

2013 

 

17,00% 

 

2012 

 

15,70% 

 

2011 

 

14,20% 

 

2010 

 

16,20% 

 

2009 

 

16,50% 

 

 

 

Tabela 14- Percentual de domicílios* com abastecimento de água por poço/nascente 
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Figura 16- Gráfico numero de domicílios de acordo com a forma de abastecimento de agua 

*Outros: domicílio abastecido com água de chuva, carro-pipa, ou apanhada em fonte 

pública, poço, ou bica, fora do domicílio ou peridomicílio 

O abastecimento de água de São Tomás encontra-se bem atendido. O sistema 

municipal tem como captação um poço artesiano que consegue atender a demanda 

do município.

Figura 17- Gráfico Número de domicílios de acordo com a destinação do lixo 
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A cobertura dos serviços de saneamento em São Tomás de Aquino vem 

aumentando nas duas últimas décadas, sendo superior a média de atendida  no 

Brasil e Estado, no quesito de números de instalações de rede coletora de esgoto e 

de agua encanada por domicilio, apesar de se ter um grande agravante por não 

possuir tratamento de esgoto, sendo todo lançado in natura nos corpos receptores, o 

que causa grandes problemas de saúde publica para o município. No quesito 

destinação de resíduos ainda verificamos vário problemas como queima e 

disposição a céu aberto que apesar de ter diminuído na ultima década, ainda é um 

problema para o município. 

 

 

4.6 EDUCAÇÃO E SAÚDE  

 

4.6.1 Educação 

 

 A Secretaria Municipal de Educação administra o Sistema Municipal de Educação, 

coordenando a Política Municipal de Educação, mediante a formulação de políticas 

públicas e diretrizes gerais, visando à otimização e à garantia de padrões de 

qualidade do modelo educacional e ao consequente aumento dos índices de 

escolaridade. 
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No município existe três escolas de nível fundamental e médio, sendo duas 

municipais (Escola Municipal Santo Tomás de Aquino e Creche Orlando Soares 

Vilas Boas) e uma  Estadual  (Escola Estadual Dr. Tancredo de Almeida Neves.) 

O Índice de Educação, que compõe o IDH e é calculado com base na taxa de 

alfabetização e na taxa de escolarização, que para o município de São Tomás de 

Aquino, é igual a 0,568, considerado baixo.  Segundo dados da (SEADE Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados, 2012). 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do 

município e compõe o IDHM Educação.  

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na 

escola cresceu 45,89% e no de período 1991 e 2000, 169,78%. A proporção 

de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental cresceu 32,63% entre 2000 e 2010 e 80,46% entre 1991 e 2000. A 

proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental 

completo cresceu 20,91% no período de 2000 a 2010 e 228,24% no período de 

1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio 

completo cresceu 29,98% entre 2000 e 2010 e 347,68% entre 1991 e 2000, 

conforme indicado no mapa abaixo. 
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Figura 18- Gráfico Fluxo Escolar por faixa etária 

 

Figura 19 _ Gráfico Fluxo escolar por faixa etária 
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Em 2010, 63,59% dos alunos entre 6 e 14 anos de São Tomás de Aquino estavam 

cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 

65,68% e, em 1991, 35,06%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 46,30% estavam 

cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 33,79% e, em 1991, 

6,86%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 10,11% estavam cursando o ensino 

superior em 2010, 3,12% em 2000 e 0,00% em 1991.  

Nota-se que, em 2010, 2,38% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a 

escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 18,38%. 

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a 

conhecimento e também compõe o IDHM Educação.  

Em 2010, 35,89% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o 

ensino fundamental e 21,74% o ensino médio. Em Minas Gerais, 51,43% e 35,04% 

respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso 

das gerações mais antigas e de menos escolaridade.  

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 10,81% nas 

últimas duas décadas. 

 

Figura 20 - taxa de analfabetismo da população no município 
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Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a 

vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, São Tomás de 

Aquino tinha 9,70 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 9,43 anos e em 1991 

9,30 anos. Enquanto que Minas Gerais, tinha 9,38 anos esperados de estudo em 

2010, 9,16 anos em 2000 e 8,36 anos em 1991. 

 

 

Figura 21- Gráfico Evolução da taxa de analfabetismo no Brasil 

 

A taxa de analfabetização caiu ao longo das décadas porem ainda existe um 

percentual muito alto 10,44% (740 habitantes) analfabetos no município.  
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4.6.2 Saúde 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão da administração direta da Prefeitura de 

São Tomás de Aquino que gerencia a oferta de ações e serviços de saúde no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuições planejar, desenvolver, 

orientar, coordenar e executar a política de saúde, organizando o SUS em âmbito 

municipal, compreendendo tanto o cuidado de prevenção, tratamento dos diferentes 

níveis de complexidade e reabilitação; é de sua responsabilidade também planejar, 

desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

A Estrutura Física é composta pela Secretaria Municipal de Saúde, que é instalada 

no mesmo prédio que o PSF do Bairro Vila Nova juntamente com o serviço de 

Fisioterapia. Na área de atenção primária á saúde existe ainda o PSF do Bairro do 

Rosário, um prédio com Sala de Vacinas que também abriga o serviço de Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária e um PSF em construção no Bairro Santa Clara que será 

inaugurado neste ano. Na área de urgência e emergência, existe um Hospital de 

Pequeno Porte (HPP) que oferece o primeiro atendimento e internações rápidas e 

realiza também alguns procedimentos de média complexidade. Outras situações de 

média e alta complexidade são encaminhados para as cidades de referência como 

São Sebastião do Paraíso, Passos e Ribeirão Preto. Na área de Assistência 

Farmacêutica, existe um prédio que atende ao programa Farmácia de Minas, que 

distribui medicamentos gratuitos do SUS. 

O Município conta ainda com 4 Profissionais do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família, sendo um Psicólogo, um Fonoaudiólogo e um Fisioterapeuta e uma 

Nutricionista que apoia a Consolidação da Atenção Básica no Município.  

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

59 

4.7 ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL  

 

Os estudos de projeção populacional são normalmente bastante complexos e devem 

ser analisadas todas as variáveis (infelizmente nem sempre quantificáveis) que 

possam interagir na localidade específica em análise. Ainda assim, podem ocorrer 

eventos inesperados que mudem totalmente a trajetória prevista para o crescimento 

populacional.   

As sofisticações matemáticas associadas às determinações dos parâmetros de 

algumas equações de projeção populacional oscilam se não forem embasadas por 

informações paralelas, na maioria das vezes não quantificáveis, como aspectos  

sociais, econômicos, geográficos, históricos etc.  

A escolha do método de projeção adotado neste trabalho foi baseada na fórmula 

utilizada comumente nos órgãos estaduais (M.Planejamento- Orçamento e Gestão, 

2006) a seguir:    

Pt = Po x e Kg.(t-to) 

O gráfico abaixo mostra a evolução da taxa geométrica de crescimento. 
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Figura 22- Gráfico - Evolução da taxa de crescimento populacional de São Tomás de Aquino.( Fonte SGA Consultoria 

Ambiental) 

 

Analisando-se o gráfico verifica-se que há uma diminuição significativa na taxa de 

crescimento populacional ao longo do tempo, mas com uma tendência a ficar 

estabilizada. Desta forma, caso nenhum grande empreendimento seja implantado na 

cidade, é provável que a taxa de crescimento para os próximos 20 anos fique por 

volta de 0,48%. Uma hipótese otimista consideraria que ocorreria a implantação de 

vários novos empreendimentos, levando a um aumento da população. Uma 

pessimista seria aquela em que uma retração das atividades levaria a um 

crescimento menor da população. A hipótese mais provável é manter o ritmo de 

queda na taxa atual. Como já há uma tendência à urbanização, estima-se que a taxa 

média do crescimento da população urbana seria ligeiramente maior, ou seja, 

0,51%.  

Com base na projeção geométrica para o cenário realista, no ano de 2034 haveria 

na cidade 6613 habitantes, sendo 5.910 na área urbana. Estes valores serão 
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utilizados para se prever o crescimento da demanda nos serviços de limpeza urbana 

dentro do horizonte do projeto.  
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5. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE LIMPEZA, COLETA E 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.  

 

 5.1  GESTÃO DA LIMPEZA URBANA 

 

A gestão dos serviços relativos à limpeza pública é de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino. Os resíduos sólidos urbanos (aqueles 

coletados pela municipalidade - resíduo sólido domiciliar, de varrição, de limpeza de 

feiras, de bueiros, parques e da capinação) são enviados para o aterro controlado. 

Os únicos resíduos que não são enviados são os recicláveis originados na usina de 

triagem, ou seja, os materiais recicláveis (eletroeletrônicos, óleo comestível, 

madeira, pneus basicamente) que são comercializados. 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

DOMICILIARES  
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 5.2.1  Caracterização Gravimétrica dos Resíduos 

Sólidos Urbanos. 

 

A informação obtida pela composição gravimétrica de uma amostra de uma fração 

de um volume de resíduo coletado disponibilizado dentro de uma seleção 

heterogênica demonstra os comportamentos e tendências consumistas de um setor 

da sociedade.   A obtenção destes dados garante uma análise prática e básica para 

qualquer tomada de decisão no manejo de resíduos sólidos. O processo consiste em 

separar os lixos recicláveis dos rejeitos. É despejado todo o lixo dos sacos após 

coleta planejada, e então separados os recicláveis dos rejeitos, que são colocados 

em tambores. São considerados como rejeitos todos os resíduos que não possuem 

valor de mercado como fraldas, grama, terra, papel higiênico, copos de plásticos, 

pilhas, lâmpadas, borrachas e cerâmicas.  

Com o método de quarteamento estabelecido pela norma ABNT NBR 10.006, pode-

se comparar, por exemplo, bairros sem coleta seletiva, que apresentam porções 

maiores de resíduos orgânicos, metais, papeis, têxtil, vidro e embalagens de longa 

vida misturados e bairros com coleta seletiva, que apresentam porções maiores de 

rejeitos, visto que o restante do material já foi devidamente separado pelo morador. 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs) podem ser divididos em Resíduos Sólidos 

Domiciliares (RSDs), Resíduos Comerciais e de Prestadores de Serviços (RCPSs) e 

Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana (RSLUs), conforme artigo 13 da PNRS. 

No município de São Tomás de Aquino, esse tipo de análise não é realizado 

periodicamente, o ensaio atual não é suficiente para representar as variações na 

composição de acordo com fatores como sazonalidade, condições climáticas, 

situação econômica e financeira e classe social. A criação de uma série histórica 
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deve refinar os dados ao longo do tempo a fim de possibilitar melhorias na tomada 

de decisões quando aos RSU – Resíduos Sólidos Urbanos. 

A composição gravimétrica dos RSUs de São Tomás de Aquino apresentou 26,68% 

de materiais potencialmente recicláveis, 0,23% de resíduos especiais, 43.98% de 

matéria orgânica e 29,32% de rejeitos. 

As características e descrição dos resíduos estão especificadas na tabela abaixo: 

Fração % por Fração % por Triagem 

Papel  e Papelão 11,14  Materiais 

potencialmente 

Recicláveis 26,68 
Plástico 11,73 

Vidro 1,46 

Metal 2,34 

Resíduos especiais 0,23 Resíduos especiais 

0,23 

Rejeitos 29,32 Rejeitos 29,32 

Matéria Orgânica 43,98 Matéria orgânica 43,98 

Total da amostra 100 100 

Tabela 15– Composição gravimétrica RSU São Tomás de Aquino- Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente São Tomás 

de Aquino 2014. 
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Tomando por base os resultados do estudo apresentado na tabela 15 e a geração 

média mensal de 102,3  t/mês, é possível estimar a quantidade de resíduos secos  e 

úmidos gerados em São Tomás de Aquino: secos (26,68 % de recicláveis) 27,3 

t/mês, e úmidos (29,32 % de rejeitos e 43,98 % de orgânicos) 75 t/mês. 

Nos subitens a seguir, são apresentadas informações referentes à situação atual 

com relação a geração de RSU no município de São Tomás de Aquino. 

 

 

 5.2.2 Classificação 

 

O resíduo sólido domiciliar é enquadrado na Classe II A, resíduo não perigoso não 

inerte, segundo o critério definido na NBR 10004 – Classificação de Resíduos.  

É considerado não perigoso por não possuir características como: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.  

É considerado não inerte por apresentar biodegrabilidade, combustibilidade e 

solubilidade em água. 
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 5.2.3 Taxa de Geração de Per Capita de Resíduos 

Sólidos Urbanos  

 

De acordo com dados da Prefeitura Municipal, o município com 7.093 habitantes, 

produz aproximadamente 102,3  t/mês de RSU. Utilizando os dados apresentados 

(população e geração de resíduos) é possível calcular a quota per capita estimada 

de geração de resíduos para o município, a qual é de 0,48  kg/hab/dia.  

Para obter-se a quota per capita estimada foi utilizada a seguinte fórmula, 

considerando os dados obtidos no ano de 2014(fonte: Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino): 

           

                 𝑇 =     𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎) / 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎cão 𝑓𝑖𝑥𝑎 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

                       

A quota per capita obtida não é condizente com a média estipulada pela FEAM para 

o Estado (0,5 kg/hab/ Dia). 

𝑇 STA = 3410/7.093 =  0,48 Kg hab/dia 

Os registros da quantidade gerada por tipo de resíduo, foram levantados pela 

avaliação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos Urbanos de origem 

residencial, comercial e pública gerados no município conforme tabela 15. 
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5.3  COLETA DE RESÍDUOS  

 

 5.3.1  Coleta de Resíduos Domiciliares  

 

A população dispõe seus resíduos em sacos e sacolas plásticas na calçada e alguns 

casos lixeiras suspensas na porta das residências e logradouros públicos,  para 

serem recolhidos figura 23 (a), (b) e (c). 

    

Figura 23 (a) -  resíduo domestico disposto pela população  em sacos plástico      Figura 23 (b) – resíduo doméstico  disposto 

pela população em sacola plástica em lixeira suspensa   Figura 23 (c) -Lixeiras suspensas dispostas em 

logradouros públicos no município. 

A coleta convencional (lixo úmido - matéria orgânica e rejeito) é realizada em 100% 

da área urbana as quartas, quintas e sábado nos bairros Cohab, Vila Nova, Centro, 

Vila dos Ipês, São José,  e Rosário. Na área rural não é realizada a coleta mais 

existe containers na entrada da cidade para atender a população rural.  
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A coleta seletiva (resíduos secos- material reciclável) esta sendo implantada 

gradativamente no município, e não atinge 100% da área urbana esta sendo 

realizada as terças e sextas feiras. 

No itinerário são percorridos de 14.054 km, em média sendo 3 viagens/dia. A 

distância percorrida entre a garagem, o setor de coleta, UTC e a garagem é 

estimada em 4 km/dia.  

O serviço opera de segunda a sábado, sendo que a equipe trabalha 8 hs/dia de 

segunda a sábado. 

As características principais do serviço de coleta de resíduos domiciliares em São 

Tomás de Aquino são:  

• Abrangência: zona urbana, com uma cobertura de 100% dos habitantes;  

• Frequência: Segunda quarta e sábado na zona urbana 

• Mão-de-obra por veículo: quatro coletores e o motorista do caminhão;  

• Mão-de-obra total na coleta: Quatro coletores e um motorista de caminhão 

caçamba basculante;  

• Equipe de suporte: Duas pessoas (encarregado e responsável técnico( Eng. 

Ambiental));  

• Equipamentos: Um caminhão caçamba basculante tipo comum, marca merecerdes 

bens , ano 2006,  placa HNG-7253 em bom estado de conservação, de propriedade 

da Prefeitura com capacidade de 6 m3 de lixo;  (figura 24) 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

69 

• Massa coletada (média diária): cerca de  3,5  t/dia durante  3 dias/semana. 

 

 

Figura 24 - caminhão com caçamba basculante 

 

 

 5.3.2  Coleta de Materiais Recicláveis  

 

Os materiais recicláveis (papéis, metais, plásticos, vidros), estão começando a ser 

separados pelo munícipe (população e estabelecimentos comerciais), e a coleta esta 

sendo iniciada e é feita porta a porta as terças e sextas feiras,  com o auxílio de um  

caminhão caçamba (figuras  25 e 26). O serviço é executado pela Prefeitura, e  
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ainda não esta cobrindo toda área urbana pois foi iniciada no mês de setembro de 

2014, mais pretende-se atingir 100% do município em médio prazo.  

 

              

Figuras 25 e 26  - caminhão caçamba utilizado na coleta seletiva municipal. 

Abaixo um resumo dos serviços prestados: 

 Frequência: duas  vezes  por semana ( terças e sextas feiras), nos  bairros 

atendidos.  

 Mão-de-obra: 4 coletores e 1 motoristas do caminhão;  

 Equipamentos: Um caminhão caçamba  de 6 m3 (ver foto 4 e 5);  

 Peso coletado por dia (média): circuitos coletados por semana, sendo que em 

cada circuito se coleta em média 910kg/dia; assim são 1820 Kg/semana 

coletados pois a coleta é realizada 2 vezes por semana ( fonte composição 

gravimétrica do município) 
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 Peso coletado específico: 0,0128 kg de reciclados/hab/dia ( fonte composição 

gravimétrica do município) 

Os resíduos oriundos dos serviços de coleta seletiva são destinados para a central 

de triagem  

O município ainda não possui dados específicos sobre o material coletado, pois a 

coleta iniciou-se em Setembro de 2014. O município recebe apoio administrativo e 

técnico para o Programa de Coleta Seletiva Municipal através da FIP- Fundação 

Israel Pinheiro, o caminhão utilizado na coleta e de propriedade do município e 

também a área onde é realizada a triagem e armazenamento dos recicláveis é 

cedida pelo município, os equipamentos utilizados na usina são balanças e prensas, 

a comercialização ainda não foi realizada, pois ainda estão montando a 1ª carga. 

Houve divulgação para o lançamento do programa no município através mídias 

rádios e jornais e também de cartazes e folhetos distribuídos á população pelos 

agentes de saúde (PSF) em escolas, igrejas, residências  e associações nas 

campanhas de sensibilização e mobilização social que teve como publico alvo toda 

população do município. 

Houve a constituição de um grupo de trabalho para gestão e gerenciamento do 

Programa de Coleta Seletiva Municipal composto por 8 membros dos diversos 

seguimentos como: Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Educação e saúde, 

escolas municipais e Fundação Israel Pinheiro. 
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 5.3.3  Coleta de Resíduos Públicos  

 

Os Serviços públicos de limpeza (poda, varrição e capina) são realizados e 

gerenciados pela Secretaria Municipal de Obras, contando com 22 funcionários, que 

não são divididos em equipes, ou seja, todos são envolvidos em todo serviço de 

limpeza. 

               

Figuras  27 e 28  - Equipe de limpeza e varrição do município São Tomás de Aquino – fonte SGA Consultoria e Engenharia 

Ambiental. 

Os resíduos de varrição são concentrados, pelo varredor, em pontos determinados, 

acondicionados em sacos e recolhidos pela equipe da coleta regular no caminhão, 

não havendo um serviço de coleta especifico. Os resíduos de poda, capinação são 

colocados em caminhões caçamba de 6m3 de capacidade. Estes caminhões levam o 

resíduo para a UTC. Junto a esses são incluídos os resíduos de limpeza de boca de 

lobo. As características principais deste serviço são:  
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Varrição  

 Abrangência: Zona urbana sendo 12 Km/dia totalizando 312 km/mês; 

 Frequência: varrição realizada de segunda a sábado em quase todas as ruas 

pavimentadas da área urbana;;  

 Mão-de-Obra: funcionários de serviços de limpeza, Motoristas e coletores da 

coleta regular ;  

 Equipamentos: utiliza o da coleta regular;  

 Peso/dia estimado: não informado. 

 

Poda/capinação/limpeza de boca de lobo e rios e córregos. 

 Abrangência: Zona urbana;   

 Frequência: Poda capina e limpeza de rios são realizadas quando necessário 

ou 3 vezes ao ano em cada bairro e boca de Lobo depende da programação 

e necessidade. 

 Mão-de-Obra: 22 funcionários da limpeza publica;        

 Equipamentos: 1 caminhão caçamba  com 6m3 de capacidade;  

 Peso/dia estimado: não foi informado.  
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A rota de coleta para os resíduos públicos é realizada de acordo com o 

planejamento da capina/poda e limpeza de boca de lobo.  

Os resíduos da coleta pública são destinados para o a UTC, os resíduos da limpeza 

de córregos são destinados para composto orgânico.  

 

 

 5.3.4  Coleta de Resíduos de Construção Civil e 

Volumosos 

 

Considerada como um marco regulatório na questão ambiental, sob um ponto de 

vista global, a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), sancionada no mês de 

agosto deste ano, reforça a tese de sustentabilidade já implantada no setor da 

construção civil desde a Resolução 307 do Conama (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), em vigor desde o início de 2003. Na rotina das empresas do setor, o 

cenário tem se mostrado favorável no que diz respeito à gestão - e correta 

destinação - dos resíduos gerados pela construção civil e os bons exemplos se 

espalham pelo país afora. A lei, que promove a destinação correta de todo o tipo de 

resíduo (doméstico, industrial, eletroeletrônico, lâmpadas de vapores de mercúrio, 

agrosilvopastoril, área de saúde, resíduos perigosos), define mais claramente as 

responsabilidades dos diferentes agentes envolvidos na cadeia produtiva da 

construção civil, com um objetivo focado em minimizar os impactos ambientais. Ela 

torna explícito o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, abrangendo fabricantes, comerciantes, importadores, distribuidores, 

consumidores e responsáveis pelos serviços públicos de limpeza urbana e manejo 
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dos resíduos sólidos. 

O problema da destinação correta dos resíduos sólidos abre discussões sobre 

sustentabilidade e desafia cada cidadão, empresa ou órgão público a exercer, de 

fato, o seu papel rumo ao enfrentamento das mudanças climáticas, a preservação 

dos recursos naturais e o consumo consciente. A Política Nacional ajuda a validar 

ainda mais a Resolução 307 e é um passo muito i importante nesse caminho.  A lei 

nacional pretende exercer um papel multiplicador ao despertar a necessidade de se 

elaborar políticas estaduais e municipais que ajudem a disciplinar essa mudança de 

atitude de maneira ainda mais expressiva no setor da construção civil. Dessa forma, 

cabe ao poder público criar canais e estruturas que permitam a viabilização correta 

da destinação dos resíduos – e em alguns casos, a reciclagem e reutilização de 

diferentes materiais – e cabe ao setor empresarial (fabricantes, construtores e outros 

atores da cadeia) produzir mais com muito menos. 

Construção Civil/ Entulho: Os resíduos da construção civil são uma mistura de 

materiais inertes provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, 

tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 

pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 

frequentemente chamados de entulhos de obras. De acordo com o CONAMA nº. 

307/02, os resíduos da construção civil são classificados da seguinte forma: 

I. Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a. De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b. De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, entre outros), argamassa e 
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concreto; 

c. De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios, entre outros) produzidas nos canteiros de obras. 

II. Classe B: são materiais recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

III. Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, 

tais como os produtos oriundos do gesso. 

IV. Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleos, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, 

reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais. 

Os Resíduos de Construção Civil gerados no município de São Tomás de Aquino 

são gerenciados pela Secretaria de Obras e a destinação e coleta e realizada por 

empresa terceirizada, são gerados aproximadamente 204 m³/mês ou 7,84 m³/dia  de 

RCC de acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal, o município não 

possui legislação que regulamenta este resíduo, a prestação de serviços para 

coleta, armazenamento e destinação é terceirizada, com empresa Serraria São 

Marcos LTDA,  

 As fotos abaixo mostram caçambas da empresa estacionada na rua. 
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Figura 29 (a) e (b) - Caçambas com resíduos civil para serem transportadas. 

Em áreas ao entorno da cidade e em terrenos baldios, pode se observar pequenos 

descartes de RCC, provavelmente oriundos de descarte de munícipes que estão 

construindo ou reformando. 
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Figuras  30, 31 e 32    - Áreas  de disposição incorreta de Resíduos volumosos e da construção civil no município de São 

Tomás de Aquino-MG – Fonte SGA Consultoria e engenharia ambiental. 

São considerados resíduos volumosos sofás, armários, fogões, geladeiras e outros 

móveis e eletrodomésticos, que também devem ser destinados para locais 

licenciados de acordo com informações da Prefeitura Municipal os resíduos 

volumosos encontrados em áreas de disposição irregular e os coletados pelo 

município são dispostos na UTC onde são desmontados e aproveitados os materiais 

recicláveis e madeira, ainda não há o gerenciamento desse resíduo pelo município. 

 

Destinação correta 

Com a resolução do Conama, a rotina das construtoras, desde então, passou a ser 

pautada por um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Decorrente das 

regras do documento (que definiu responsabilidades a todos os envolvidos na 

destinação de resíduos), construtores (ou geradores) passaram a exigir que todos os 

transportadores ou empreiteiros contratados nas diferentes etapas das obras 

assumissem o compromisso de dar destinação correta a cada resíduo gerado. As 

soluções para a adequada destinação dos diferentes resíduos já têm trazido 

resultados bastante positivos no setor. Lixões a céu aberto, depósitos de resíduos 

em aterros ou terrenos vazios é um cenário que tem se dissipado gradualmente. O 

desafio para o setor da construção civil - já lançado pela Resolução e ampliado 

agora com a sanção da Política Nacional - é conciliar todas as atividades produtivas 

de forma mais consciente e "sustentável", buscando reduzir, ao máximo, os 

impactos ao meio ambiente. 
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Análise Critica: 

Sugere-se que o município identifique e licencie área para recebimento deste tipo de 

resíduo, normatizando o descarte de resíduos de construção civil e volumosos, e 

posterior utilização deste material em manutenção de estradas, reciclagem e 

reaproveitamento. 

Resíduos volumosos não possui gerenciamento dos mesmos. 

Implementação de uma Legislação Municipal, que prevê a reciclagem, destinação, 

gerenciamento, produção e geração dos RCCs municipais e ações que minimizem a 

destinação inadequada destes materiais, como, por exemplo aterros para resíduos 

inertes no município ou próximos. 

Crie mecanismos para gerenciamento dos RCCs e volumosos para melhoria da 

gestação dos RSU municipais, como por exemplo o monitoramento da geração dos 

mesmos como sugerido na tabela abaixo. 
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Gerenciador Estimativa de geração 

(m3 /mês) 

Fração correspondente 

(%) 

Locais viciados ou Bota 

Fora – retirado pela 

Prefeitura 

  

Grandes obras ou 

grandes geradores 

  

Empresas de caçambas   

Munícipe levando a 

Ecoponto entrega 

voluntaria 

  

Resíduos volumosos   

   

TOTAL   

Tabela 16 - monitoramento de geração de RCC e volumosos  no município. 

John & Agopyan (2000) estimam uma taxa de geração de 0,74 kg/hab/dia para RCC. 

Isto corresponderia no município, em 2014, a uma geração de 4,00 t/dia, valor 

próximo à soma acima, o que indica consistência nos dados obtidos. Assim para 

São Tomás de Aquino a taxa seria de 0,73 Kg/hab/dia. 
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 5.3.5   Resíduos de Serviços de Saúde 

 

Dentro do grupo dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), são encontrados os 

resíduos oriundos de hospitais (lixo hospitalar), drogarias, consultórios médicos e 

odontológicos, laboratórios de análises clínicas, dentre outros estabelecimentos que 

prestam serviços semelhantes a estes. 

Os RSS quando presentes nos lixões poluem lençóis freáticos e corpos hídricos 

devido ao chorume formado pelo acumulo do lixo, dai a necessidade de serem 

destinados corretamente. 

Classificação : 

No Brasil, há alguns anos atrás, os RSS eram manejados da mesma forma que os 

resíduos domiciliares e públicos, ou seja, sua coleta, transporte, tratamento e local 

de despejo em ambos as situações eram iguais. Mas no dia 7 de setembro de 2004 

entrou em vigor a Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária/ANVISA, n° 306, onde estão definidas as classificações dos RSS 

e qual o devido gerenciamento a ser dado para cada grupo. 

Grupo A: dentro deste grupo são encontrados resíduos que possivelmente possuem 

agentes biológicos, desta maneira, apresentando riscos de causar infecções. Divide-

se em 5 subgrupos (A1,A2,A3,A4 e A5), baseado nas diferenças entre os tipos de 

RSS que possuem estes agentes. 

Grupo B: nestes resíduos estão presentes substâncias químicas que, 

possivelmente, conferem risco à saúde pública ou ao meio ambiente. 
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Grupo C: englobam materiais oriundos de atividades humanas que possuem 

radionuclídeos em quantidades acima dos limites aceitáveis segundos as normas do 

CNEN. 

Grupo D: neste grupo estão presentes os resíduos que não apresentam risco 

químico, biológico e nem radioativo para a saúde dos seres vivos, muito menos ao 

meio ambiente, como por exemplo, papel de uso sanitário, fraldas, restos 

alimentares de paciente, entre outros. 

Grupo E: grupo onde estão os materiais perfuro cortantes ou escarificantes. 

 

Etapas do recolhimento: 

A realização de um devido gerenciamento dos RSS é de extrema importância na 

neutralização dos possíveis riscos à saúde dos seres humanos e também ao meio 

ambiente. Este gerenciamento é feito através de um conjunto de ações que tem seu 

início no manejo interno, onde é realizada uma segregação adequada dentro das 

unidades de serviços de saúde, visando à redução do volume de resíduos 

infectantes. Dentro deste manejo existem etapas: 

 Segregação: é feita através da separação dos resíduos no instante e local de sua 

geração. 

 Acondicionamento: embalar em sacos impermeáveis e resistentes, de 

maneira adequada, todos os resíduos que foram segregados, segundo 

suas características físicas, químicas e biológicas. 

 Identificação: esta medida indica os resíduos presentes nos recipientes de 
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acondicionamento. 

 Armazenamento temporário: acondiciona temporariamente os recipientes 

onde estão contidos os resíduos, próximo ao ponto em que eles foram 

gerados. Esta medida visa agilizar o recolhimento dentro do 

estabelecimento. 

 Armazenamento externo: refere-se à guarda dos recipientes no qual estão 

contidos os resíduos, até que seja realizada a coleta externa. 

 Coleta e transporte externos: refere-se ao recolhimento dos RSS do 

armazenamento externo, sendo encaminhado para uma unidade de 

tratamento e destinação final. 

 

Tratamentos dos Resíduos de Serviços de Saúde : 

O tratamento dos RSS é de extrema importância, pois consiste na descontaminação 

dos resíduos, através de meios químicos ou físicos que devem ser feitos em locais 

seguros. Esta etapa pode ser realizada através de diversas maneiras: 

 Processos térmicos: através da realização da autoclavagem, incineração, 

pirólise, ou até mesmo uso de aparelhos de microondas. 

 Processos químicos: previamente os matérias à passarem por este 

processo devem ser triturados para que haja um aumento na eficiência 

deste. Em seguida à trituração os RSS são imersos em desinfetantes por 

alguns minutos. 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com
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 Irradiação: neste caso, há uma excitação da camada externa dos elétrons 

das moléculas, devido á radiação ionizante, deixando-as carregadas, 

sendo assim haverá um rompimento do material genético (DNA ou RNA) 

dos microrganismos, resultando na morte dos mesmos. 

Por fim, após todos estes processos, o material resultante é encaminhado para 

um aterro sanitário que possua licenciamento ambiental para recebimento de RSS. 

O Município de São Tomás de Aquino possui Secretaria Municipal de Saúde, 

instalada na Unidade de Saúde da Família -USF do Bairro Vila Nova juntamente 

com o serviço de Fisioterapia.  

Em atenção primária à saúde existe ainda a USF do Bairro do Rosário, um prédio 

com Sala de Vacinas que também abriga o serviço de Vigilância Epidemiológica e 

Sanitária e uma USF em construção no Bairro Santa Clara que será inaugurado no 

ano de 2015. 

Para atendimento de urgência e emergência, possui Hospital de Pequeno Porte 

(HPP) que oferece primeiro atendimento e internações rápidas, realiza alguns 

procedimentos de média complexidade, situações de média e alta complexidade são 

encaminhadas para as cidades de referência como São Sebastião do Paraíso, 

Passos e Ribeirão Preto. 

A Assistência Farmacêutica, conta com prédio que atende ao programa Farmácia de 

Minas, que distribui medicamentos gratuitos do Sistema Único de Saúde - SUS. 

A Secretária conta com 85 servidores, aproximadamente 15 médicos e 4 

profissionais do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família, sendo um Psicólogo, 

um Fonoaudiólogo e um Fisioterapeuta e uma Nutricionista que apoiam a 

Consolidação da Atenção Básica no Município. 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com
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As atribuições da Secretaria são de planejar, desenvolver, orientar, coordenar e 

executar a política de saúde, organizando o SUS em âmbito municipal, 

compreendendo tanto o cuidado de prevenção, tratamento dos diferentes níveis de 

complexidade e reabilitação; é de sua responsabilidade também planejar, 

desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

Em São Tomás de Aquino os resíduos de serviço de saúde gerados na rede pública 

de responsabilidade do município são destinados por empresa terceirizada, licitada 

para efetuar o recolhimento e destinação final. 

Com base nos dados apresentados na tabela abaixo relacionados estabelecimentos 

geradores de RSS, classificação dos resíduos e quantidade gerada. 
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Quantidade Empreendimento Classificação 
dos RSS 

Quantidade 

(KG/mês) 

Destinação 

1 Hospital Nossa 
Senhora do 

Sagrado Coração 

A-B-C-D-E 115,4 Empresa 
terceirizada 

1 Laboratório de 
Análises Clínicas 
M.M. Damasceno 

A-D-E 4,9 Empresa 
terceirizada 

1 Sala de Vacinas A-B-C-D-E 42 Empresa 
terceirizada 

2  Unidades de 
Saúde da Família 

A-B-C-D-E 21,7 Empresa 
terceirizada 

3  Farmácias A-B 63 Prefeitura 

1  Drogaria A-B 8 Empresa 
terceirizada 

1 Lar São Vicente 
de Paula 

 40 Prefeitura 

1 Consultório 
Medico Particular 

 30 Prefeitura 

5 Consultórios 
Dentários 

A-E 71 Prefeitura 

1 Laboratório 
Hormosul 

A 5 Empresa 
terceirizada 

17   401  

Tabela 17- estabelecimentos geradores de RSS, classificação dos resíduos e quantidade gerada.  

 

Armazenamento e Transporte 

Através de informações obtidas nos questionários, constatou-se que os resíduos 

gerados no Hospital, Laboratório de Analises Clinicas M. M. Damasceno, USFs, 

Farmácias, Lar São Vicente de Paulo, Consultório Médico e Consultórios Dentários, 

são armazenados e acondicionados nos estabelecimentos de saúde em salas 
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específicas, embalagens rígidas e sacos plásticos e o recolhimento realizado pela 

Empresa Sterlix Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda., mensalmente, conforme 

Contrato de Compromisso de Fornecimento nº 77/2014 tendo por objeto a 

contratação de Tratamento, Coleta e Destinação de Resíduos Hospitalares da 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino, 

Licença Ambiental Nº 177/2013, fornecida pelo Conselho Estadual de Politica 

Ambiental-COPAM. 

A Drogaria São Geraldo e o Laboratório Hormosul, destinam os RSS para a 

empresa Ecosul, não fora apresentado documentação comprobatória da destinação 

e Licença Ambiental das empresas responsáveis pela coleta e destinação dos RSS. 

No município os estabelecimentos de saúde possuem o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde – RGRSS, são avaliados quanto à elaboração e 

implantação, pela Vigilância Sanitária Municipal, em caso de desacordo é solicitado 

ao responsável adequações, através de notificações e relatório de inspeções, nos 

PGRSS apresentados não foi possível observar aprovação pela Vigilância Sanitária, 

não consta documentação que comprove vinculo com a empresa que realiza a 

coleta, ou seja, Contrato de Prestação de Serviços e não foi apresentado a Licença 

Ambiental da referida empresa. 

Os Resíduos de Saúde, gerados pela população devem ser entregues no Unidades 

de Saúde de Família mais próximo ou na Sede da Vigilância Sanitária. 

Não existe no município legislação pertinente aos Resíduos de Serviço de Saúde.   

 

Análise Critica: 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

88 

Pode se observar através dos questionários respondidos que a Prefeitura recebe 

RSS de três farmácias, quatro consultórios dentários e do Laboratório 

M.M.Damaceno, pressupondo-se que a despesa para o recolhimento e a destinação 

fique a cargo do município, assim como a responsabilidade de armazenamento, 

sugere-se que as referidos empreendimentos assumam esta responsabilidade. 

Nos questionários apresentados não foi possível classificar os resíduos de alguns 

estabelecimentos e não foram apresentados dados pertinentes aos resíduos 

gerados na Farmácia de Minas. 

Observou-se divergências nas informações dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde apresentados, quando do recolhimento e 

destinação, nos PGRS consta empresa terceirizada enquanto que nos questionários 

respondidos são entregues ao Município, com exceção ao do Hospital Nossa 

Senhora Sagrado Coração e da Drogaria São Geraldo. 

Sugere-se que na renovação do contrato com a empresa que realiza a coleta e 

transporte de RSS, seja incluído uma clausula especifica de coleta emergencial, 

para atendimento as demandas de urgência e emergência do município. 

Sugere-se a normatização dos resíduos de saúde municipal. 

 

RESÍDUOS DE CEMITÉRIO 

Os resíduos de cemitério são classificados da seguintes forma: 

– Grupo “A” – Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio 

ambiente devido a presença de agentes biológicos (anexo I - Resolução CONAMA 
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n° 358/05).  

 Grupo “D” – Resíduos comuns,  com características de resíduos urbanos, Restos 

de coroas, flores e velas, resíduos de escritório, papéis de sanitários, resíduos de 

cozinhas e refeitórios, restos de podas de árvores e de cortes de gramas, etc (anexo 

I - Resolução CONAMA n° 358/05).  

Em São Tomás de Aquino, conforme dados obtidos os restos mortais são mantidos 

nos túmulos, assim como restos de indigentes, e restos de caixões e roupas são 

queimadas e os demais resíduos são coletados pela prefeitura. 

 

 Análise critica: 

Os resíduos classificados no grupo A, devem ser encaminhados para aterros 

licenciados para recebimento de resíduos de saúde, e não incinerados como é 

realizado pelo município, já os classificados no grupo D, devem ser encaminhados a 

um aterro sanitário. 

 

ANIMAIS MORTOS 

Animais mortos devem ser enterrados em valas especiais, impermeabilizadas, 

licenciadas para este fim ou em área especifica no aterro sanitário destinada para 

este fim, conforme previsto em Resolução do CONAMA nº 358/05. 
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Análise critica 

O que foi informado no questionário, não é condizente com a realidade do município, 

ou seja, o município não possui aterro sanitário ou estes animais são encaminhados 

para aterro da região ou ainda possui no aterro controlado valas especifica.  

 

 

 5.4  RESÍDUOS NÃO COLETADOS PELA MUNICIPALIDADE 

 

 5.4.1  Resíduos Englobados no Processo de 

Logística Reversa 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que os seguintes resíduos 

devessem ser gerenciados de forma compartilhada entre gerador, fabricante e 

municipalidade:  1) Embalagens de Agrotóxicos, 2) Pilhas e baterias, 3)Pneus, 

4)Óleos lubrificantes e embalagens, 5) Lâmpadas fluorescentes e de vapor de sódio 

e  6) Produtos eletroeletrônicos e componentes. Destes materiais não foi possível 

obter informações sobre geração e manuseio de lâmpadas, pilhas e baterias, pois 

não há um programa organizado de coleta. Como se verá abaixo, alguns dos 

resíduos englobados no processo de logística reversa são recebidos pela Prefeitura 

e encaminhado ao Eco Ponto de São Sebastião do Paraiso (pneus usados). Não há 

estudos sobre a geração destes resíduos em sua maior parte. 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com
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 5.4.1.1.   Embalagens de Agrotóxicos  

 

Embalagens vazias de agrotóxicos Originados das atividades agrícolas e da 

pecuária, formado basicamente por embalagens de adubos e defensivos agrícolas 

contaminadas com pesticidas e fertilizantes químicos, utilizados na agricultura. A 

falta de fiscalização e de penalidades mais rigorosas para o manuseio inadequado 

destes resíduos faz com que sejam misturados aos resíduos comuns e dispostos 

nos vazadouros das municipalidades, ou o que é pior sejam queimados nas 

fazendas e sítios mais afastados, gerando gases tóxicos. O resíduo proveniente de 

pesticidas é considerado tóxico e necessita de um tratamento especial. 

Por conterem resíduos de agrotóxicos em seus interiores, as embalagens vazias de 

agrotóxicos são classificadas como “resíduos perigosos”, apresentando elevado 

risco de contaminação humana e ambiental se descartadas sem o controle 

adequado.  

Um levantamento realizado pela Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), 

veiculado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em 1999, 

indicava que 50% das embalagens vazias de agrotóxicos no Brasil eram vendidas 

ou repassadas sem nenhum tipo de controle, 25% eram queimadas a céu aberto, 

10% eram armazenadas ao relento e 15% eram abandonadas de forma arbitrária no 

campo.  

Por meio do Decreto-Lei no   4.074/2002, ocorreu a regulamentação das Leis nº 

7.802/1989 e 9.974/2000 (Brasil, 2000), dividindo responsabilidades a todos os 

segmentos envolvidos diretamente com os agrotóxicos: fabricantes, revendas 

(canais de comercialização), agricultores (usuários) e poder público (fiscalizador), 

para a destinação apropriada das embalagens utilizadas. Visando atender à nova 
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legislação, os fabricantes de agrotóxicos organizaram-se e, em 2002, criaram o 

Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), entidade que 

representa as indústrias fabricantes de produtos fitossanitários, assumindo – de 

forma autônoma – a gestão e os trabalhos relativos à destinação final das 

embalagens vazias de agrotóxicos em todo o território nacional. 

O processo da logística reversa das embalagens vazias inicia-se com o agricultor, 

que – após a utilização do agrotóxico – tem a obrigação legal de efetuar a lavagem 

das embalagens, uma tríplice lavagem ou a lavagem sob pressão, e devolvê-las no 

prazo de um ano após a compra ou seis meses após o vencimento da data de 

validade do produto.  

As embalagens vazias de agrotóxicos não lavadas são classificadas pela Norma 

Brasileira Regulamentadora (NBR) 10004/2004 (ABNT, 2004) como resíduos sólidos 

perigosos (classe I), exigindo procedimentos especiais para as etapas de manuseio 

e destinação adequada. Enquanto as embalagens lavadas corretamente por meio da 

tríplice lavagem ou sob pressão são classificadas como resíduos sólidos não 

perigosos (classe III).  

As embalagens plásticas, normalmente polietileno de alta densidade (PEAD), 

representam participação superior a 50% de todo o volume destinado e são as com 

maior valor econômico.  

De acordo com o INPEV, 95% das embalagens de agrotóxicos comercializadas no 

Brasil são passíveis de reciclagem, desde que devidamente lavadas. Os outros 5% 

correspondem às embalagens que não utilizam água como veículo de pulverização 

– por exemplo, as embalagens flexíveis –, as quais são devolvidas contaminadas e, 

posteriormente, encaminhadas para a incineração. Conscientizar o agricultor da 

importância da lavagem das embalagens é vital no processo de reciclagem. 
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No município as embalagens de agrotóxicos são encaminhadas para APACASS de 

São Sebastião do Paraiso, sendo o transporte das mesmas de responsabilidade do 

produtor, a fiscalização da correta destinação dos resíduos é realizada pelo Estado 

através do IMA diretamente nas propriedades e por amostragens, o que torna o 

resultado ineficiente. O levantamento da geração desse tipo de resíduo foi feito 

através da aplicação de questionário ao IMA responsável pelo gerenciamento do 

mesmo no município conforme tabela abaixo: 

 

CARACTERISTICA 

DO RESIDUO 

QUANTIDADE (t/mês) DESTINAÇÃO 

Embalagens 

impregnadas com 

fertilizantes 

químicos 

1,7 Não tem 

Embalagens de 

agrotóxicos 

1,0 APACASS (SSP) 

Outros resíduos 

associados a 

agricultura 

1,0 Não tem 

Outros resíduos 

associados a 

pecuária 

1,0 Não tem 

Tabela 18- Características e quantidade  dos resíduos ( embalagens) coletados e sua destinação no município: 
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Os Resíduos Sólidos Agrosilvopastoril Como dito anteriormente, de caráter inovador 

a “lei dos agrotóxicos” situa-se na divisão de responsabilidades a todos os agentes 

envolvidos (fabricantes, revendedores, agricultores e poder público) no ciclo de vida 

das embalagens.  

Para o segmento de fertilizantes, a legislação vigente não contempla a destinação 

das embalagens, sendo que estatísticas e informações para o retorno ou a 

destinação das embalagens são praticamente inexistentes.  

Praguicidas de uso veterinário e agrícola têm semelhanças químicas e/ou 

estruturais, assim é razoável esperar que os antiparasitários veterinários recebam 

atenção semelhante aos agrotóxicos, o que não se observa atualmente. Informações 

sobre o retorno das embalagens limitam-se, normalmente, a descrições simplificadas 

nos rótulos ou em bulas que acompanham os insumos.  

De forma geral, a ausência de informações oficiais sistematizadas seguiu como a 

principal dificuldade em realizar o diagnóstico dos resíduos sólidos inorgânicos 

presentes no setor agrosilvopastoril.  

A coleta, o armazenamento e a destinação final destes resíduos cabem aos seus 

geradores e setor produtivo. Estes resíduos já são objeto de fiscalização pela esfera 

estadual. 

São Tomás de Aquino destina seus resíduos para APACASS de São Sebastião do 

Paraiso  para cumprimento da legislação federal vigente. A atuação da Associação 

pode servir de base para a elaboração de uma legislação local que discipline o 

armazenamento e descarte das embalagens de outros produtos tais como 

fertilizantes, praguicidas e vacinas.  
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Análise critica 

Acreditamos que a melhor atuação do município, devera ser na direção da educação 

e conscientização ambiental, dada a dificuldade de se realizar fiscalização contínua 

no meio rural. 

 

 5.4.1.2 Material Eletroeletrônico Incluindo Baterias 

e Lâmpadas  

 

O pó que se torna luminoso encontrado no interior das lâmpadas fluorescentes 

contém mercúrio. Isso não está restrito apenas às lâmpadas fluorescentes comuns 

de forma tubular, mas encontra-se também nas lâmpadas fluorescentes compactas. 

As lâmpadas fluorescentes liberam mercúrio quando são quebradas, queimadas ou 

enterradas em aterros sanitários, o que as transforma em resíduos perigosos Classe 

I, uma vez que o mercúrio é tóxico para o sistema nervoso humano e, quando 

inalado ou ingerido, pode, causar uma enorme variedade de problemas fisiológicos. 

Uma vez lançado ao meio ambiente, o mercúrio sofre uma "bioacumulação", isto é, 

ele tem suas concentrações aumentadas nos tecidos dos peixes, tornando-os 

menos saudáveis, ou mesmo perigosos se forem comidos frequentemente. 

Segundo a Associação Brasileira de Indústria da Iluminação - ABILUX, em 2007 

foram comercializadas lâmpadas produzidas internamente e importadas, conforme 

pode ser visto na Tabela abaixo:  
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Em São Tomás de Aquino não existe nenhum programa sistematizado de coleta 

destes resíduos. De modo geral, são recebidos pelo município e armazenados na 

UTC, formando um estoque aguardando destinação final que gera um passivo para 

o município. 

 

 

Análise Critica 

Não existe no município empresas de gerenciamento, tratamento e destinação 

adequada de resíduos classe I, e as fontes geradoras são atendidas pela iniciativa 

privada. Uma sugestão seria abertura de  processo administrativo para doação das 

mesmas para empresa especializada.  

Não há monitoramento pelo poder público sobre o processo de logística reversa por 

parte dos comerciantes e população, tampouco uma estimativa de geração deste 

resíduo no município. Para se ter uma ideia do problema, a nível de Brasil, apenas 

9,4% dos municípios controlam os serviços terceirizados sobre manejo de lâmpadas 

fluorescentes. 

 

 5.4.1.3     Pilhas e Baterias  

 

Dos 5,42% de municípios que atuam no manejo de pilhas e baterias, 30 municípios 
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acondicionam em recipientes estanques (vedados) para encaminhamento periódico 

a indústrias do ramo, 72 municípios realizam a estocagem simples, a granel, para 

encaminhamento periódico à indústria do ramo e 14 municípios adotam outra forma 

de acondicionamento. As formas de disposição de pilhas e baterias nos 302 

municípios com manejo desses resíduos são:  33 municípios realizam a disposição 

em vazadouro, em conjunto com os demais resíduos; 30 municípios realizam 

disposição sob controle, em aterro convencional, em conjunto com os demais 

resíduos; 64 adotam a disposição sob controle, em pátio ou galpão de estocagem da 

prefeitura, específico para resíduos especiais; 17 municípios adotam a disposição 

sob controle, em aterro da prefeitura específico para resíduos especiais; 24 atuam 

com a disposição sob controle, em aterro de terceiros específico para resíduos 

especiais e 4 municípios realizam outra forma de disposição. 

Como diagnóstico da situação atual dos resíduos de pilhas e baterias, o município 

de São Tomás não apresenta programas específicos para a coleta de pilhas e 

baterias bem como não apresenta pontos de entrega voluntária. Devido a essa 

deficiência, em conjunto com a falta de conscientização da população, os resíduos 

de pilhas e baterias do município são dispostos na coleta convencional de resíduos 

domésticos, tendo por fim a UTC. Quando a separação é feita em domicilio, 

geralmente, estes resíduos são entregues a comerciantes locais. Entretanto, a 

quantidade separada é insignificante e não há informações sobre a destinação dada 

pelos comerciantes. Não existe legislação local específica que trate do assunto. 

 

 

 5.4.1.4      Eletroeletrônicos  
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O município de São Tomás de Aquino possui termo de compromisso por prazo 

indeterminado com a empresa Led reciclagem Tecnológica localizada na Rua José 

Pedro de Carvalho Lima, 495- Jd. São Domingos Mococa SP que recolhe o lixo 

eletrônico (televisores, computadores, celulares, geladeiras, etc) sem custos  gerado 

no município atendendo o poder publico e toda comunidade realizando também 

campanhas de conscientização e divulgações nos meios de comunicação sobre o 

cronograma de coleta e área para deposito, fornecendo ainda certificação da 

destinação correta dos mesmos.  

Não foi apresentado o levantamento dos resíduos coletados,  Com base no índice 

de geração de 3,4 kg/hab/ano (Diagnóstico da Geração de Resíduos 

Eletroeletrônicos no Estado de Minas Gerais - FEAM/EMPA, 2009) no município 

precisa se desse levantamento em t/dia (área rural e área urbana), para 

gerenciamento dos mesmos. 

 

Análise Crítica  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos 

eletroeletrônicos devem ser gerenciados dentro da chamada logística reversa. Por 

este processo os fabricantes seriam os responsáveis pela coleta e destinação deste 

tipo de resíduo.  

Para isto, o ideal seria estabelecer um acordo setorial entre o poder público e os 

fabricantes, de forma que aquele coletasse e este destinasse adequadamente este 

material.  Há necessidade de se rever a sistemática de coleta, criando pontos e 

outras formas de retirar estes resíduos da residência do munícipe. Devem se incluir 

ações de educação ambiental para aumentar  a conscientização sobre a questão.  
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 5.4.1.5    Pneus Usados  

 

Conforme o artigo 1º § 1º da Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 

2009, os distribuidores, os revendedores, os destinadores, os consumidores finais 

de pneus e o Poder Público deverão, em articulação com os fabricantes e 

importadores, implementar os procedimentos para a coleta dos pneus inservíveis.  

Os municípios onde não houver ponto de coleta devem ser atendidos pelos 

fabricantes e importadores através de sistemas locais e regionais apresentados para 

tal finalidade. Os estabelecimentos de comercialização de pneus são obrigados, no 

ato da troca de um pneu usado por um pneu novo ou reformado, a receber e 

armazenar temporariamente os pneus usados entregues pelo consumidor, sem 

qualquer tipo de ônus para este, adotando procedimentos de controle que 

identifiquem a sua origem e destino.  

Os estabelecimentos de comercialização de pneus, além desta obrigatoriedade, 

poderão receber pneus usados como pontos de coleta e armazenamento 

temporário, facultada a celebração de convênios e realização de campanhas locais e 

regionais com municípios ou outros parceiros. O armazenamento temporário de 

pneus deve garantir as condições necessárias à prevenção dos danos ambientais e 

de saúde pública, ficando expressamente vedado o armazenamento de pneus a céu 

aberto.  

Em São Tomás de Aquino, os pneus descartados tanto pela Prefeitura, na 

manutenção dos veículos públicos, quanto pela população em geral, são 

armazenados em deposito na UTC e encaminhados ao Eco Ponto de S. S do 
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Paraiso. 

 

Análise Crítica  

Dentro do espírito da responsabilidade compartilhada há necessidade de se 

estabelecer procedimentos comuns entre Prefeitura  e comerciantes, pois não há na 

Prefeitura uma estrutura para coletar, receber e concentrar os pneus usados.  

 Atualmente não existe um cadastro de revendedores, distribuidores e borracharias 

com a finalidade de controle ambiental o que deverá ser realizado pelo município. 

  

 

  5.4.2  ÓLEOS MINERAIS USADOS 

 

São poucas as empresas que fazem a coleta deste material no Estado. Por se tratar 

de um material de fácil reciclagem e com produto final de valor, boa parte do que é 

retirado em postos de serviço é coletado e levado para as recicladoras. Não há 

quantificação do material pelo município sendo o mesmo recolhido pela Copasa. 
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Análise Crítica  

 

Fica claro que a maior parte deste resíduo é coletada e destinada adequadamente. 

É importante observar que os valores utilizados são estimativas. Desta forma, 

deveria ser feito um trabalho para avaliar o quanto é gerado e quanto de óleo usado 

está sendo destinado de forma inadequada e por quem e eliminar a destinação 

inadequada dos mesmo.   

 

 5.4.3     RESÍDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE  

GRANDES GERADORES 

 

 5.4.3.1 Grandes Geradores  

 

Estabelecer e regulamentar legislação especifica para os grandes geradores de 

resíduos no município ,       determinando que  O produtor de resíduos sólidos cujo 

peso específico seja maior que 50 KG/Dia, ou cuja quantidade produzida exceda o 

volume, de 100L ou 50 kg/dia, e que seja proveniente de estabelecimentos 

domiciliares, públicos, comerciais, industriais e de serviços, será denominado grande 

gerador e que os mesmos serão responsáveis pelos serviços de acondicionamento, 
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coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, devendo custeá-

las e terão também que elaborar seus Plano de Gerenciamento de seus resíduos 

sólidos conforme determina a Legislação Federal. 

Realizar o levantamento dos grandes geradores de resíduos de São Tomás de 

Aquino é  de fundamental importância para a criação de projetos direcionados na 

conscientização dos grandes geradores e estabelecer um maior controle sobre estes 

geradores. 

 

Análise critica 

 

Diante das argumentações supracitadas sugere-se a Criação e regulamentação  de 

legislação para grandes geradores, com a exigência  da obrigatoriedade de 

cadastramento dos grandes geradores junto ao órgão competente e a apresentação 

de PGRS para todos os grandes geradores, a fim de se ter um maior controle da 

geração e descarte desses resíduos e para a viabilidade dos serviços de destinação 

dos resíduos sólidos do município. 

Identificação e cadastrar o “grande gerador” para garantia da redução dos custos 

orçamentários da limpeza urbana da coleta municipal na totalidade dos resíduos 

domiciliares. Grandes geradores tem o dever de segregar, transportar e destinar 

corretamente os seus resíduos na forma mais adequada de tratamento dentre as 

tecnologias disponíveis e reconhecidas, promovendo a redução, reuso e a 

reciclagem, contribuindo para a boa gestão dos resíduos sólidos em suas áreas de 

influência. 
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 5.4.3.2   RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 

Em seu artigo 13, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS define resíduos 

industriais como aqueles gerados nos processos produtivos e instalações industriais.  

Entre os resíduos industriais, inclui-se também grande quantidade de material 

perigoso, que necessita de tratamento especial devido ao seu alto potencial de 

impacto ambiental e à saúde.  Os resíduos industriais são bastante diversificados e 

foram disciplinados, anteriormente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, pela 

Resolução CONAMA nº 313/02, que define Resíduo Sólido Industrial como todo 

resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados sólido, 

semi sólido, gasoso - quando contido, e líquido – cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível.   

Em São Tomás de Aquino destaca-se a produção doces, indústria de fios cirúrgicos, 

setor calçadista e curtimento de couros.  

Não há levantamentos sistemáticos sobre a geração deste tipo de resíduo no 

município, desta forma a metodologia seguiu um  padrão de identificação das  

indústrias  no gerenciamento deste tipo de resíduo e através de entrevistas ou 

questionários obteve se  uma estimativa de geração a partir dos dados destas 

Indústrias. As indústrias existentes no município estão relacionadas abaixo na 

tabela. 
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 Empresa  Resíduos 
Classe I 

Perigosos 

KG/mês 

Resíduos 
Classe II A e B 
Inertes e não 
inertes Não 

perigoso 

KG/mês 

Total 

KG/mês 

1 ***Pesponto Dois 
Irmãos 

40 40 80 

2 ***Agoss Fabrica 
de Calçados Ltda 

19 608 627 

3 * Souza e Freiria 
Fab. De geleia 

 25 25 

4 ****JR Pesponto 20 28 48 

5 ****Estival 
importação e 

Exportação Ltda 

25 21 46 

6 ***Verena 
Artefatos de 
Couro Ltda 

20 40 60 

7 *****Barbosa e 
Rezende Ltda 

8520 306 8826 

8 *****Doces 
Rezenda Ltda 

6920 106 7026 

9 Fabrica de doces 
Esdras 

   

10 Fortaleza Ind. 
Com de Café 

   

11 Indústria de 
Reciclagem JL 

LTDA 

   

12 *****Maxcol Ind. E 
Comercio Ltda. 

2757 43 2800 

13 MSS Acabadora 
de Couros 
Aquinense 

   

14 ******Serraria São 
Marcos Carvoaria 

8500 3 8503 
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15 

 

******Serraria São 
Marcos 

33.000 7 33007 

TOTAL 59.821 1227 61.048 

Tabela 19 - estimativa de geração de resíduos industriais no município ano 2014. 

*       Resíduos incinerados caldeira  
**      Resíduos colocados na coleta regular não praticam coleta seletiva  
***     Resíduos classe I descartado coleta regular e Classe II doados catadores. 
****   Destina todo resíduo para a Prefeitura 
*****  Destina os resíduos classe I empresa especializada e Classe II Prefeitura ( Coleta Seletiva) 
****** Comercializa resíduos classe II. 

 

Com relação ao quantitativo acima, destacamos que o mesmo não representa todas 

as Indústrias locadas no município, uma vez que, alguns questionários não foram 

preenchidos. Com relação a disposição final dos resíduos sólidos indústrias, pôde-se 

constatar que 33,3% das indústrias entrevistadas possuem destinação final 

ambientalmente adequada e tratamento, 35% dispõe todos seus resíduos na coleta 

municipal  sem nenhum tipo de tratamento. 

Reitera-se que os resíduos industriais, de posto combustível, da construção civil, 

resíduos tecnológicos, resíduos de grandes geradores e resíduos agrícolas são de 

responsabilidade do próprio gerador cabendo a eles o desenvolvimento de planos de 

gerenciamento específicos (PGRS). Entretanto, é de responsabilidade do município 

fiscalizar, dentro de sua jurisdição o correto manejo dos resíduos gerados 

empregando ferramentas e leis que possibilitem o efetivo controle e conhecimento 

dos planos de gerenciamento dos resíduos elaborados por esta classe de 

geradores.  

Atualmente a Prefeitura não monitora todo o setor, a partir das apresentações dos 

PGRS e tampouco possui infraestrutura para contínuas fiscalizações. Não há no 

município lei específica que determine qualquer obrigação de reporte dos PGRS ou 
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do processo produtivo com a descrição do descarte de resíduos gerados neste 

processo. 

 

Análise Critica: 

 

O município devera implementar legislação especifica para o setor industrial que 

deverá elaborar Plano de Gerenciamento dos Resíduos Industriais e implantar 

gerenciamento  e fiscalização desses resíduos no município. 

 

 5.4.3.3  Resíduos Comerciais  

 

Os resíduos comerciais são aqueles originados dos diversos estabelecimentos 

comercias e de serviços, tais como, supermercados, lojas, bares, restaurantes. O 

resíduo destes estabelecimentos e serviços tem um forte componente de papel, 

plásticos, embalagens diversas e resíduos de características 

domestica(orgânico/rejeito). Os resíduos variam de acordo com a atividade dos 

estabelecimentos comerciais e de serviço. No caso de restaurantes, bares e hotéis 

predominam os resíduos orgânicos, já os escritórios, bancos e lojas os resíduos 

predominantes são o papel, plástico, vidro entre outros. Os resíduos comerciais 

podem ser divididos em dois grupos dependendo da sua quantidade gerada por dia.      

O pequeno gerador de resíduos pode ser considerado como o estabelecimento que 
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gera até 100 litros ou 50 Kg por dia, o grande gerador é o estabelecimento que gera 

um volume superior a esse limite. 

Para o levantamento do volume de resíduos gerados nas atividades comerciais, 

também foi aplicado questionário aos responsáveis pelos estabelecimentos para 

preenchimento com dados da geração de resíduos referente ao ano de 2014.Segue 

abaixo tabela com a geração dos resíduos sólidos comerciais coletados com a 

aplicação dos questionários, ressaltando-se que muitos estabelecimentos não  

preencheram está informação: 
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 Comercio Geração 

Recicláveis 

KG/dia 

Não recicláveis 

KG/dia 

 

1 Supermercado do 

Careca 

54,00 7 61 

2 Guiraldelli 

Supermercado 

240,00 17 257 

3 Supermercado São 

Sebastião 

50,00 8 58 

4 Casa de Carne Center 890,00 7 897 

5 Armazéns Gerais 

Moura 

5000,00  5000 

6 Restaurante Avenida 450,00 900 (orgânico) 1250 

7 Premium móveis e 

eletro 

100,00 30 130 

TOTAL                                                          6784                        969                            7753 

Tabela 20- Estimativa de resíduos comerciais gerados no município Ano 2014 
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Análise Critica: 

Fazendo-se uma análise dos dados preenchidos nos questionários, pode-se 

constatar ainda, além do volume gerado, que a destinação final deste tipo de 

resíduos é, na sua grande maioria, a coleta municipal, e que a maioria ainda não 

implantou a coleta seletiva em suas empresas. 

É necessário quantificar esse tipo de resíduos no município pois o mesmo servirá 

como parâmetro para se classificar os grandes geradores do município. 

 

 

 5.4.3.4  Resíduos Terminal Rodoviário   

 

São Tomás de Aquino conta com 01 (um) Terminal Rodoviário atendendo a 

população flutuante que circula diariamente pela cidade. Essa população provém de 

toda a região, locomovendo-se de acordo com os seus interesses. Os Terminal 

existente é:  Rodoviário São Tomás localiza se na Rua  Otília Amaral 612 Centro, 

desenvolve as atividades comerciais de bar e venda de passagens, funciona  

diariamente das 6:30 da manha as 20:00 hs, possui um funcionário e atende 2 linhas 

comerciais São Bento e Campo Belo. 

Os resíduos produzidos na empresa, gerados em lanchonetes, sanitários, 

escritórios, plataformas de embarque e desembarque, carga e descarga, são 

considerados não perigosos – classe II-A (não inertes). São armazenados no 

terminal em sacos plásticos e são dispostos na rua para a coleta regular. 
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De acordo com as informações do proprietário os resíduos produzidos são coletados 

pela Prefeitura e a não possui Plano de Gerenciamento de resíduos que é 

obrigatório por Lei. 

 

 

 5.5   SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA  

 

 5.5.1    Limpeza e Varrição de Ruas  

 

A cidade foi dividida em 3 setores de varrição com 3 bairros varridos diariamente, 7 

dias  por semana pois segundo a secretaria de Obras a varrição é realizada de 

segunda a sábado em quase todas as ruas pavimentadas da área urbana. 

 Mensalmente  são varridos em média 312 km de vias. A cidade dispõe de uma rede 

de lixeiras de nas ruas principais com capacidade de 50 litros para 

acondicionamento dos resíduos, (figura 33). 
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.  

Figura 33 - lixeiras de 50 litros dispostas nas principais ruas da cidade. 

 

Para executar a limpeza das ruas, a prefeitura dispõe de 22 funcionários de serviços 

de limpeza que não  são divididos em equipes, todos realizam serviços na área de 

limpeza. A varrição é efetuada por 1 funcionário  e um carrinho para coleta do 

material. Os trabalhadores trabalham 26 dias/mês em média 8 horas/dia. ( Secretaria 

de obras/2014).  

 

  

5.5.2 Capinação,  Poda de Árvores e Manutenção de Jardins 

 

A capinação, poda e a manutenção de jardins são atividades realizadas em media 3 

vezes ao ano  em todos os bairros da área urbana do município, pela equipe de 
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limpeza da Prefeitura composta por 22 funcionários, coordenada pela Secretaria 

Municipal de Obras.  

A limpeza de terrenos e lotes vagos é realizada pela Prefeitura sem taxa de 

cobrança pelos serviços. 

 

 

 5.5.3  SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DE FEIRA, 

LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, PINTURA DE GUIAS) . 

 

A Prefeitura disponibiliza equipes para os denominados serviços gerais, incluindo 

pintura de guias, limpeza de feiras e limpeza de bocas de lobo. Utiliza 22 

funcionários da equipe serviços de limpeza publica, 1 caminhão caçamba 

capacidade 6m3 marca Mercedes Bens  ano 2006, 1 motorista e 4 ajudantes. 

As feiras livres acontecem regularmente aos sábados, Quinta feira e eventualmente 

em datas comemorativas, conforme tabela a seguir: 
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Locais Dias Frequência Tipo 

Av. Clemente Santana (ao 

lado da Escola Municipal) 

Aos 

Sábados 

Todo sábado Feiras de hortaliças; 

Feiras de produtos em geral (sapatos; 

carteiras; óculos, etc) 

Av. Clemente Santana (ao 

lado da Escola Municipal) 

Aos 

Sábados 

 

4 Vezes por ano 

Feiras de Peixes 

Alves de Figueiredo (em 

frente à prefeitura) 

Quinta-feira Toda quinta-

feira 

Frutas 

Avenida do Cemitério  Dia de 

Finados 

1 vez por ano Flores em geral 

 Tabela 21- Relação das feiras realizadas no município-Fonte Prefeitura Municipal 

No município ainda existem vendedores ambulantes, com permanência regular e em 

datas especiais como relacionados abaixo: 

 26 a 31 de Dezembro – Congadas – Praça do Rosário; 

 Junho ou Julho – Festa em louvor a Santo Tomás de Aquino – Praça da 

Matriz; 

 Julho ou Agosto – Festa de Peão – saída para Franca; 
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Analise Critica 

 

O município deverá se adequar e organizar se para o atendimento as demandas na 

coleta e limpeza nas áreas de concentração das feiras, tentando realizar o serviço 

após o termino das feiras. 

 

 5.6  ESTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE RESÍDUOS 

O município não possui ainda área de transferências de resíduos, ou seja área de 

transbordo definida pela NBR 15112  como área de armazenamento temporário de 

resíduos para posterior disposição final ambientalmente correta. No entanto é uma 

demanda do município em médio prazo pois atualmente esta em fase de 

formalização o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região de São 

Sebastião do Paraiso, onde o município de São Tomás esta fazendo parte e mesmo 

possuindo uma UTC  atendendo a destinação de resíduos sólidos urbanos  

atualmente, o rejeito gerado na UTC não poderá mais ser disposto em valas, 

devendo ser encaminhado para o aterro do consorcio e o município possuir uma 

área de transbordo( Projeto Técnico futuro) para viabilidade econômica da logística  

ate a área licenciada ( Aterro Consorcio). 

 

 5.7  TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

EXISTENTES  
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 5.7.1 ECOPONTOS  

Prefeitura não possui Ecopontos no município, que tem como objetivo oferecer uma 

alternativa ao munícipe para destinar resíduos que geram e que não seriam 

coletados pela coleta regular, bem como um ponto de recebimento de recicláveis.  

Hoje a demanda gerada pelo município no que diz respeito a resíduos inseridos na 

logística reversa, ainda está muito deficiente, os pneus são recolhidos pela 

Prefeitura e armazenados na UTC, para posteriormente serem encaminhados ao 

ECOPONTO de São Sebastião do Paraiso. As pilhas baterias e lâmpadas são 

coletadas na coleta regular e dispostas hoje na UTC, sem se ter uma gestão e 

destinação correta, criando um passivo ambiental para o município. As embalagens 

de agrotóxicos são encaminhadas para APACASS de São Sebastião do Paraiso, 

sendo o transporte das mesmas de responsabilidade do produtor. Os outros 

Resíduos da Logística reversa não foram quantificados, sendo necessário um 

levantamento das quantidades geradas. 

Implantar ECOPONTOS para Lâmpadas, pilhas e baterias no município, 

regulamentando através de legislação. 

 

 5.7.2  UNIDADE DE TRIAGEM  

A Unidade de Triagem do Município implantada pela Prefeitura Municipal de São 

Tomás de Aquino é o local destinado para o recebimento, a segregação, a 

separação e a estocagem de materiais como: sucata metálica, papel, papelão, 

plásticos ou vidro proveniente da coleta seletiva. Está localizada no município nas 

coordenadas geográficas 20º47´1´´ Latitude e 47º4´24´´ longitude, instalada na 

Estrada São Tomás de Aquino á Comunidade Lagoa/ Coqueiros, Km 03, Bairro Alto 
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desde 09/2014. Hoje é operada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria 

municipal de Meio Ambiente, que é a responsável pelos funcionários e pela 

manutenção. A comercialização do reciclado não está formalmente estruturado, pois 

agora que está formando a 1ª carga.  

A área total do terreno é de 48.840 m2, sendo que destes, 950,00 m2 estão  

ocupados com construções (portaria, administração, banheiros, refeitório, 

manutenção, setores de separação, depósitos de estocagem), 55,038 m2 de 

construção do tratamento de esgoto e o restante, sem construções, destinados a 

trânsito e manobras de veículos.  Os materiais recebidos na Central de Triagem são 

separados, prensados e estocados para posterior comercialização. São recebidas 

900 KG diariamente de material reciclável triado, 1500 kg de Matéria orgânica leiras 

de compostagem  e 1000 kg de rejeito destinados para valas recoberto 3 vezes por 

semana.(fonte composição gravimétrica municipal). 

Os materiais são separados nas seguintes classes:  

1. PLASTICOS 
2. PET 
3. PEAD 
4. VIDRO 
5. SUCATA METÁLICA 
6. LATAS DE ALUMINIO 
7. PAPEL MIXTO 
8. PAPELÃO 
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Figura 34 – armazenamento de material triado na UTC para comercialização 

 

EQUIPE  

O número atual de empregados diretos da Unidade de Triagem, entre encarregados 

e operadores são  de 10 pessoas.  

A unidade opera em turno único, de segunda a sábado, no período de 07h às 16h 

com uma hora de intervalo de almoço entre os períodos de 11 h às 12h.   

 

LOCALIZAÇÃO.   

A Central está localizada na Estrada São Tomás de Aquino á Comunidade Lagoa/ 

Coqueiros, Km 03, Bairro Alto em área com características rural.     
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Figura 35- Imagem localização UTC                       

                                         

        Figura 36 (a) e 36 (b)    - estrada de acesso UTC 

 

PROCESSO PRODUTIVO   

Os resíduos oriundos dos serviços de coleta  do município de São Tomás de Aquino 

são destinados para a Central de Triagem, onde são descarregados, feita a 

separação por tipo reciclável, matéria orgânica e rejeito. Na esteira de 8 metros, 

trabalham de 6 funcionários na separação inicial de materiais. O material separado 

irá, de acordo com as características, ou para bags ou para uma separação mais 
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fina. Neste caso estão o plástico e papel. Há uma prensa utilizada para todos os 

materiais passíveis de serem prensados.  

    

 

     Figuras 37 (a),(b) e (c)  - Triagem UTC município 

 

PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO  

A Prefeitura opera a UTC, a comercialização ainda não foi informada no diagnostico.  
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Análise Crítica  

 

A central de triagem tem uma política adequada de proteção ao trabalhador 

disponibilizando EPIs adequados. Falta, ou não foi informado sobre, implantação de 

sistema de combate a incêndio. A capacidade da usina já foi dimensionada?  Ela 

esta atendendo à massa de lixo  coletada pelo sistema de coleta seletiva. Há 

necessidade de se rever o projeto para que se evite que o material reciclável já 

separado pelos munícipes  acabem indo para o rejeito?.   Já se tem dados para esta 

avaliação? 

 

Com base nos questionamentos apresentados, pode-se compor a seguinte tabela 

para gerenciamento da UTC: 
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Item Valor de 

comparação 

STA 

Valor de 

comparação 

Município 1 

Valor de 

comparação 

Município 2 

Capacidade do galpão (t/dia)    

Comprimento esteira(m) 8 metros   

Funcionários    

Área construída (m2)     

Processamento/funcionário(t/func/mês)    

Porcentagem de rejeito (resíduo para 

aterro/resíduo recebido) 

   

Tabela 22- Modelo para controle UTC- Fonte SGA 

Com base na tabela poderá se verificar  o processamento por funcionário, se será 

superior às duas outras Centrais de Triagem, do município 1 e 2 que será escolhido 

para o estudo, levando em consideração o porte e classificação econômica do 

município de amostragem. 

Poderá se ter resultados quanto à separação dos resíduos pela população ou se a 

separação da UTC esta sendo bem feita gerando muito rejeito. Quanto aos 

equipamentos poderá se verificar a eficiência dos mesmos, como o comprimento da 

esteira, se está abaixo do recomendado. Isto significará que a usina estará acima da 

capacidade, o que poderia explicar o alto índice de rejeitos se houver. Um aumento 
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no comprimento da esteira de catação seria recomendado como medida corretiva.  

Por ultimo poderia se verificar a comercialização utilizada, que esteja no mínimo 

formalizada para que a Usina tenha alguma receita. Além disso, caso se opte por 

passar o material para uma cooperativa ou associação, haveria uma melhoria nas 

condições de venda.   

 

 5.7.3 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

Os resíduos são enviados a Sterlix Ambiental Tratamento de Resíduos LTDA 

Segundo a Licença de Operação Corretiva da SEMAD para atividade de Tratamento 

Térmico e Disposição Final de Resíduos de Saúde nº. 177/2013, válida até 

14/06/2019, a unidade tem as seguintes características:   

Tecnologia: Autoclave ; lavador de gases para tratamento de efluentes gasosos, 

monitoramento continuo de emissão de gases, tratamento por meio de elevação de 

temperatura e pulsos de vácuo, adicionados de vapor; monitoramento continuo do 

processo de descarga, autoclavagem e trituração dos resíduos,  

 Resíduos autorizados: resíduos do grupo A da Classificação CONAMA 358/2005, 

ou seja “Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção”.  
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Análise Crítica  

 

O uso desta tecnologia é adequado para a destruição de resíduos de serviços de 

saúde. Pelas informações obtidas está licenciado para receber RSS grupo A. 

 

 5.7.4 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - DOMÉSTICO 

(ORGÂNICO E REJEITO), REJEITO DA CENTRAL DE TRIAGEM, 

RESÍDUOS PÚBLICOS, RESÍDUOS DA COLETA SELETIVA.   

A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras, é responsável pela coleta dos 

resíduos acima citados no município, os dispunha, até setembro de 2014, no Aterro 

Controlado Municipal (antigo lixão), situado a  com uma área de 32.360 m2    km da 

área urbana. A operação foi interrompida em setembro de 2014 quando houve a 

inauguração da UTC – Unidade de Triagem e Compostagem do município, e além 

de haver alguns TAC´S com a Promotoria de Meio Ambiente  

Nova área de disposição UTC – AAF (Autorização Ambiental de Funcionamento) da 

FEAM nº 067799/2013 com vencimento em 26/11/2017 para seu funcionamento com 

uma área de 48.840 m2, para receber cerca de 3,5 t/dia de resíduos classe IIA e IIB 

– inertes e não inertes, que inclui RSU. Os Rejeitos (matéria orgânica) são dispostos 

em leiras onde são transformados em composto orgânico. O processo de 

compostagem adotado foi do tipo aeróbio realizado em pátio a céu aberto. O 

composto orgânico passa por três fases distintas quais sejam: a compostagem 

propriamente dita, a maturação do composto e o peneiramento. 
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               Figura 38- Pátio de compostagem 

Tratamento de Efluentes 

Foi projetada uma Estação de  tratamento de efluentes  para receber efluentes 

originários da decomposição do lixo e de águas servidas das instalações de apoio. O 

aterro de rejeitos possui sistema de drenagem de chorume. Embora o material a ser 

aterrado constitua-se, em sua grande maioria, de materiais inertes poderá haver 

uma pequena geração de chorume em função da pequena quantidade de matéria 

orgânica presente nos rejeitos.  

Para o tratamento dos efluentes gerados foi implantada uma fossa séptica e dois 

sumidouros, tendo em vista a facilidade de operação do sistema, a eficiência na 

remoção de DBO e coliformes e o custo. 
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Figura 39- tratamento de efluente 

Com base nas análises feitas, os resíduos enviados para a UTC  são os seguintes: 

Geração média mensal de 102,3 t/mês, a quantidade de resíduos secos e úmidos 

gerados em São Tomás de Aquino: secos (26,68 % de recicláveis) 27,3 t/mês, e 

úmidos (29,32 % de rejeitos e 43,98 % de orgânicos) 75 t/mês.  

 

Análise Crítica  

 

Do ponto de vista legal e ambiental a Prefeitura de São Tomás de Aquino está 

dentro da conformidade, uma vez que a UTC  é licenciada pela FEAM. Portanto 

somente para a Unidade de triagem e compostagem sendo que o rejeito não tem 
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destinação licenciada, para resolver o problema o município esta se consorciando 

com no Consorcio Intermunicipal de resíduos Sólidos da Região de São Sebastião 

do Paraiso, ficando portanto 100% em conformidade com a legislação ambiental.  

É aconselhável que se dimensione o composto orgânico gerado na compostagem 

para o monitoramento eficiente dos resíduos orgânicos, beneficiamento e 

aproveitamento. O município deverá ainda realizar o controle do Composto Orgânico 

a cada 06 meses para o monitoramento da qualidade do composto orgânico visando 

enquadrá-lo como fertilizante orgânico em atendimento aos parâmetros 

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Os parâmetros monitorados são 

mostrados nas tabelas que se seguem.  

PARÂMETRO VALOR TOLERÂNCIA 

PH  6,0 5,4 

Umidade  40 % 44 % 

Matéria Orgânica  40 % 36 % 

Nitrogênio Total  1,0 % 0,9 % 

Relação C/N  18/1 21/1 

Tabela 23 – Composição esperada do Composto 
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GRANULOMETRIA DEVE PASSAR TOLERÂNCIA 

Farelado 100 %  4,8 mm 85 %  4,8 mm 

 90 %  2,8 mm  

Farelado Grosso 100 %  38 mm Não Admite 

 90 %  25 mm  

Tabela 24 – Granulometria esperada do Composto 

O fertilizante deverá ser enquadrado como farelado. 

Também serão analisados, densidade, sólidos voláteis, fósforo, potássio, carbono 

total, análises bacteriológicas (coliformes e estreptococos) e de metais pesados (Hg, 

Cu, Zn, Cr, Pb, Ni e Cd).  

 

 5.7.5 RESÍDUO INERTES E DE CONSTRUÇÃO CIVIL   

 

Estes resíduos são gerenciados por empresa terceirizada devidamente licenciada, 

contratada para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final 

através de Pregão Presencial nº031/2014 e contrato nº075/2014, não existe 

prestação de serviços de carroceiros para coleta destes resíduos. De acordo com a 

Prefeitura , a empresa dispõe  e armazena o entulho a uma área licenciada para 
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aterro de inertes  pela FEAM sob nº da autorização ambiental de funcionamento 

04863/2013 com validade ate 28/08/2017,  localizada no município a Rua Coronel 

José do Couto Rosa, nº101 Centro . A destinação de entulho custa em média 

R$36,00/ m³ para o município ou seja R$7.333,00 mensais ou R$88.000,00 anual.  

Conforme informado pela Secretaria de Meio Ambiente o RCC é coletado pela 

Serraria São Marcos nos chamados “locais viciados” é destinado para aterramento 

de erosões e área licenciada, localizada a Rua Coronel José do Couto Rosa, nº101, 

Centro . 

 A empresa deposita em média, 4031 t/dia neste local, que utiliza o entulho como 

material de preenchimento de áreas erodidas em seu terreno.  

Quanto às Empreiteiras de grandes obras Não há informações sobre como 

destinam seus resíduos de forma mais detalhada, e o município não tem 

informações e nem fiscaliza os grandes geradores . O que se pode deduzir é que 

irão destinar seus resíduos em locais que lhes forem mais convenientes, assim deve 

ser utilizados locais como a área da Serraria São Marcos. 

- Munícipe Não há informações sobre a geração e destinação dos pequenos 

geradores do município informação sobre a existência de empresas de 

caçambas. 
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Análise crítica  

Diante da falta de gerenciamento e gestão dos RCCs no município, é bem provável 

que parte dos geradores destinem seus resíduos nos chamados “botas foras”, para 

serem posteriormente coletados pela municipalidade.  

Fica clara a falta de aterro para inertes no município e arredores, e com isto se está 

incentivando, de forma indireta, a deposição de RCC em locais impróprios, o que 

onera o munícipe.  

É necessário implantar uma política municipal para resíduos de construção civil, e 

regulamentar criando legislações especificas para a gestão desses resíduos, da 

forma que está sendo feita, a disposição de RCC está dispendendo recursos que 

poderiam estar sendo utilizados em outro local. 

 

 

 5.8  FLUXO DE RESÍDUOS  

 

A figura a seguir sumariza o descrito nos itens anteriores, apresentando o fluxo dos 

resíduos com o gerenciamento utilizado atualmente no município e as quantidades 

manuseadas. 
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Figura 40- Fluxograma da geração de resíduos no município 
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 5.9 ÁREAS CONTAMINADAS  

 

Segundo a Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino, através da Secretaria de 

Meio Ambiente, no município existe 1  área contaminadas (AC). Que esta se refere à 

disposição inadequada de resíduos, o antigo lixão situado no Bairro Rural Barro Alto 

com uma área de 32.360 m2 pertencente à Prefeitura. 

    

       

Figuras 41 (a), (b), (c) e (d) – Fotos do antigo lixão do município 
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No Lixão, que foi utilizado durante vários anos para receber o resíduo doméstico, 

industrial, de saúde e outros, o município, não se sabe a quantidade e o tempo que 

se utilizou a mesma  para a disposição dos  resíduos na área, pois nunca houve 

uma gestão do local nem fiscalização por parte do município. Foram  implantadas 

medidas emergenciais de isolamento e fechamento da área, porem ainda necessita 

do plano de encerramento do lixão de acordo com a legislação vigente. 

 

Análise Critica: 

 

Realizar projeto de encerramento da área de acordo com a Legislação 

contemplando a execução de um sistema de drenagem superficial para desvio das 

águas de chuva da massa de resíduos aterrados,  e a revegetação da área em 

atendimento a legislação e para evitar novos TACS com a Promotoria de Meio 

Ambiente. 

 

 5.10   PLANOS E PROGRAMAS 

 

 No momento, o programa em andamento na área de resíduos sólidos é o Programa 

de Coleta Seletiva Municipal. Trata-se de um programa desenvolvido com apoio 

técnico e administrativo da FIP- Fundação Israel Pinheiro, para estruturação da 

coleta seletiva no município instituída pela lei 936 de 11/09/2014. O programa tem 
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como objetivo “estabelecer no município de São Tomás de Aquino uma sociedade 

consciente sobre os aspectos envolvidos no ciclo material/processo dos resíduos 

sólidos”.  

O inicio oficial do projeto é Setembro de 2014, e tem as seguintes metas:  

• Evento de lançamento do projeto Outubro de 2014 • Implantar a coleta seletiva em 

100% do município. 

                  

Figura 42 (a) e (b) – Cartaz e  folder de divulgação do  Programa Coleta Seletiva Municipal. 

O município ainda esta em fase de finalização de consorciamento para destinação 

correta de resíduos sólidos no Consorcio Publico Intermunicipal para o 

desenvolvimento Sustentável da Região de São Sebastião do Paraiso, previsto para 

inicio de funcionamento em 2015. 
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Análise Crítica  

 

Pelos dados levantados neste trabalho, são reciclados 910 kg/dia para uma geração 

de Resíduos Sólidos Urbanos (coleta regular, resíduos de varrição, de poda, limpeza 

de feiras e de boca de lobo) de 3,5 t/d, ou seja, a taxa de reciclagem está em 

26,68 %. Para atingir a meta, haveria necessidade de dobrar a quantidade coletada  

As demais metas são bastante viáveis e muito positivas no sentido de aumentar a 

consciência dos munícipes sobre a necessidade da reciclagem.  

Poderia se pensar também na inserção da educação ambiental nas escolas, 

inserindo pontos de entrega voluntaria em locais públicos, como igrejas, centros de 

laser, USF. 

 

 

 5.11  EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA  

Para o gerenciamento e a disposição final dos diversos resíduos coletados a 

Prefeitura utiliza-se os equipamentos relacionados no quadro a seguir. 
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Tipo Quant.  Ano Placa Estado de 

conservação 

Propriedade N
o
 de 

Viagens/dia 

Caminhão com 

caçamba basculante 

tipo comum 6m
3 

1 2006 HNG-

7253 

Bom Prefeitura 3 

Retroescavadeira 1 2001 Não 

tem 

Regular Prefeitura Demanda 

da UTC 

Tabela 25- Frota Veículos usados pelo serviço de limpeza urbana no município de São Tomás de Aquino- Fonte Secretaria 

Municipal de Obras 2014 

 

Análise Crítica  

 

O caminhão utilizado na coleta pela Prefeitura  é novo e se encontra  em bom 

estado, a retroescavadeira utilizada na UTC esta em estado regular porem ainda 

atende as demandas da mesma.  

O que sugerimos e que se destine ao menos mais um veiculo para realizar a coleta 

de resíduos de limpeza de bueiros e córregos por ser de característica perigosa e 

contaminante, pode se também tentar participação em editais de órgãos públicos 

que financiam a aquisição de maquinas e veículos. 
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 5.12   MÃO DE OBRA UTILIZADA NA LIMPEZA URBANA  

 

 5.12.1  MÃO DE OBRA- NÚMEROS   

 

A mão de obra utilizada pela Prefeitura  para executar o trabalho de coleta e limpeza 

urbana estão listados a seguir  

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Encarregado 1 

Responsável Técnico 1 

Motorista 1 

Coletores 4 

Equipe poda, limpeza e 

varrição 

22 

TOTAL 29 

Tabela 26- relação de funcionários que executam o serviço de limpeza publica no município- Fonte Secretaria Municipal de 

Obras-2014 
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Análise crítica  

 

No total são 29 trabalhadores envolvidos com os serviços de limpeza pública, 

portanto que estão envolvidos diretamente  na coleta regular são 1 motorista e 4 

coletores totalizando 5 trabalhadores no município. Uma forma de se avaliar se o 

número é adequado é comparar com a média nacional de trabalhadores/ton/dia de 

RSU coletada. Com base nos dados da ABRELPE (2011), na Região Sudeste o 

valor médio é de 1,56 trabalhadores/ton/dia RSU coletado (doméstico, varrição, 

poda, boca de lobo, feiras). Em São Tomás de Aquino são coletadas cerca de 3,5 

t/dia, ou seja, o índice seria de 1,2 trabalhadores/ton/dia RSU coletado. Trata-se, 

portanto, de um serviço com uma eficiência maior do que o valor de referência no 

que diz respeito ao uso de mão de obra.  

 

5.12.2    MÃO DE OBRA - SAÚDE E SEGURANÇA   

A Prefeitura não forneceu informações sobre segurança no trabalho dos 

trabalhadores envolvidos na limpeza publica. 

 

Análise Crítica 
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É muito importante realizar a avaliação dos indicadores de saúde e segurança, da 

equipe como nº de acidentes e incidentes, coeficiente de frequência e de gravidade, 

para que seja tomada medidas preventivas e melhorias nas condições de saúde e 

segurança da Prefeitura, evitando assim afastamentos, atestados, acidentes e 

queda na produção e qualidade dos serviços prestados. 

 

 5.12.3  MÃO DE OBRA - TREINAMENTO   

 

De acordo com as informações apresentadas não há um programa de treinamento 

específico para os trabalhadores da Prefeitura envolvidos com a limpeza urbana.  

 

Análise Crítica 

 

É importante que a Prefeitura contrate profissional da área para realização de 

treinamentos e recomendável a implantação de medidas nesse sentido, pois, a falta 

de treinamento e fornecimento de EPI pode trazer sérios problemas ao município. 
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 5.13  GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E 

RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

5.13.1 ORGANIZAÇÃO  

 

A Prefeitura de São Tomás de Aquino, gerencia e executa o sistema de limpeza 

urbana ,através da Secretaria Municipal de Obras, de Meio Ambiente e da Secretaria  

de Saúde que  é a gestora do contratos para coleta e destinação dos resíduos de 

serviços de saúde dos estabelecimentos gerenciados por ela. Este serviço é feito 

através de  contrato com a empresa Sterlix Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. 

Em São Tomás de Aquino, clínicas, hospitais privados, consultórios médicos e 

odontológicos e clínicas veterinárias são responsáveis pela coleta e destinação de 

seus resíduos. A Secretaria de Meio Ambiente atualmente é a responsável pela 

gestão da UTC e por fornecer pareceres Declarações que subsidiam a FEAM na 

emissão das Licenças Ambientais. A fiscalização relativa à destinação inadequada 

de resíduos é de responsabilidade da Secretaria de Obras. O munícipe pode realizar 

denuncias direto na Prefeitura nas Secretarias responsáveis principalmente 

reclamações sobre o serviço de coleta. Distribuição dos serviços e 

responsabilidades. 
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SERVIÇO SECRETARIA GESTORA E 
RESPONSÁVEL 

EMPRESA CONTRATADA 
PARA EXECUÇAO 

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS  

Secretaria de Obras PROPRIA SECRETARIA 

COLETA SELETIVA SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE 

PROPRIA SECRETARIA 

VARRIÇÃO SECRETARIA DE OBRAS PROPRIA SECRETARIA 

PODA SECRETARIA DE OBRAS PROPRIA SECRETARIA 

LIMPEZA DE BUEIROS SECRETARIA DE OBRAS PROPRIA SECRETARIA 

LIMPEZA DE BUEIROS SECRETARIA DE OBRAS PROPRIA SECRETARIA 

CAPINAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS PROPRIA SECRETARIA 

SERVIÇOS GERAIS (PINTURA DE 
CALÇADAS, LIMPEZA DE FEIRAS) 

SECRETARIA DE OBRAS PROPRIA SECRETARIA  

COLETA DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAUDE  

SECRETARIA DE SAUDE  STERLIX AMBIENTAL 
TRATAMENTO DE RESIDUOS  

CADASTRO DE CAÇAMBAS SECRETARIA DE OBRAS  

DESTINÇÃO RSU SECRETARIA DE OBRAS  SERRARIA SÃO MARCOS 

DESTINAÇÃO RECICLAVEIS 
(TRIAGEM 

SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE 

PROPRIA SECRETARIA  

DESTINAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAUDE  

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

SECRETARIA DE SAUDE   

ECOPONTO SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE 

PROPRIA SECRETARIA  

RECLAMAÇÕES   

GESTÃO DA REMUNERAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

SECRETARIA DE FINANÇAS PROPRIA SECRETARIA  

SUPERVISÃO DOS CONTRATOS   

Tabela 27- Distribuição dos serviços e responsabilidades 
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Análise Crítica  

 

Do ponto de vista de controle e de eficiência, a contratação da operação dos 

serviços por empresas privadas é uma boa opção. Por outro lado, há uma 

duplicidade na gestão, ficando a gestão dos ECOPONTOS com a Secretaria do 

Meio Ambiente, enquanto sua operação é feita pela Secretaria de Obras Outro ponto 

crítico é a Unidade de Triagem, que é gerida pela Secretaria de Meio Ambiente, mas 

ainda não se tem definido como será a comercialização dos produtos se feita por 

uma empresa. Considerando-se a dificuldade do município em comercializar 

produtos, devido à burocracia exigida, ter uma empresa única facilita, mas assim 

certamente não serão obtidos os melhores preços. O ideal seria que a Unidade de 

Triagem fosse gerida por uma cooperativa, mas com uma gestão voltada a 

resultados. 

 

 5.13.2  CONTRATOS  

O serviço de limpeza urbana em São Tomás de Aquino, hoje, é realizado pelo 

município a coleta e tratamento e disposição final dos resíduos de características 

domestica, limpeza urbana, comercial e recicláveis, os resíduos de saúde e de 

construção civil são terceirizados, através de contratos de prestação de serviços.  

O contrato nº 075/2014 de prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação 

final de resíduos sólidos e assemelhados, oriundos de limpeza de quintais, desde 

que inorgânicos e não considerados lixo da Prefeitura Municipal de São Tomás de 

Aquino firmado com a empresa Serralheria São Marcos LTDA e gerenciado pela   

Secretaria Municipal de Obras e cobre a coleta e destinação dos resíduos de 
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construção civil; os demais são gerenciados pela Secretaria de Saúde e são 

relativos a coleta, transporte e destino final dos resíduos serviços de saúde gerados 

nas instalações municipais de saúde, e ainda um termo de compromisso para 

recolhimento do lixo eletrônico com a empresa LED Reciclagem Tecnológica sem 

custo para o município. 

Segue uma descrição destes contratos e os valores gastos. 

GESTOR DO CONTRATO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  

1.1 CONTRATADA 

 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 

1.2 ESCOPO  

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RECOLHIMENTO, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE PROVENIENTES DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NESTE 

MUNICÍPIO (CONTRATO 077/2014)  

1.3 DATA DE INICIO  -  02 junho de 2014   

1.4 PERIODO DE VIGENCIA  -  12 meses prorrogáveis   

1.5     ITEM                     PREÇOS  COBRADOS                BASE 2014                UNIDADE   
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001 

 

SERVIÇO DE COLETA E 

TRATAMENTO 

 

R$5,50 

R$/KG DE 

RESIDUO 

COLETADO 

 

002 

 

SERVIÇO DE COLETA E 

TRATAMENTO 

 

R$1.400,00 

R$/KG DE 

RESIDUO 

COLETADO 

 

GESTOR DO CONTRATO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

1.1  CONTRATADA 

 SERRARIA SÃO MARCOS LTDA 

1.2  ESCOPO  

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ASSEMELHADOS, ORIUNDOS DE LIMPEZA 

DE QUINTAIS, DESDE QUE INORGÂNICOS E NÃO CONSIDERADOS LIXO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO (CONTRATO 075/2014)  

1.3 DATA DE INICIO  -  02 Maio de 2014   

1.4 PERIODO DE VIGENCIA  -  12 meses prorrogáveis   
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1.5     ITEM                     PREÇOS  COBRADOS                BASE 2014                UNIDADE   

        

001  

 

ALUGUEL DE CAÇAMBA 

 

R$88.000,00 

R$/SV DE 

RESIDUO 

COLETADO 

 

 

 

 5.14  LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS  

A seguir serão apresentados os dispositivos legais e as normas técnicas que se 

relacionam à limpeza urbana e ao gerenciamento de resíduos sólidos, de maneira 

geral, nos âmbitos municipal, estadual e federal.  

         

 5.14.1  LEIS E RESOLUÇÕES MUNICIPAIS  

 

• Lei Orgânica Municipal  de 28/01/2009 

• Lei nº 936, de 11 de setembro de 2014 – Dispõe sobre a Coleta Seletiva Municipal 

• Lei nº de    - Institui o Plano Diretor Municipal 
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• Lei nº     – Dispõe sobre Código Sanitário do Município de São Tomás de Aquino 

• Lei nº   de     – Dispõe sobre Código de Posturas Municipal  

 

 5.14.2  LEIS E RESOLUÇÕES ESTADUAIS 

 

• Lei 13.766, de 30/11/2000- Dispõe sobre política estadual de apoio e incentivo à 

coleta seletiva de resíduos sólidos e altera dispositivo da lei 12.040, 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. 

(alterada pelas Leis 14.577/2003; 16.689/2007; 17.503/2008; e 18.511/2009). 

• Lei 14.128, de 19/12/2001- Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de 

Materiais e sobre os instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à Gestão de 

Resíduos Sólidos. 

• Lei 18.031, de 13/01/2009- Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Regulamentada pelo Decreto 45.181/2009. 

• Lei 19.823, de 22/11/2011- Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a 

catadores de materiais recicláveis - Bolsa Reciclagem. 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com
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http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=19823&comp=&ano=2011&aba=js_textoOriginal#texto


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

147 

• Lei 20.011, de 05/01/2012 - Dispõe sobre a Política Estadual de coleta, tratamento 

e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal de uso culinário e dá 

outras providências. 

• Decreto 45.181, de 25/09/2009 - Regulamenta a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 

2009, e dá outras providências.  

• Decreto 45.975, de 04/06/2012 - Estabelece normas para a 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. 

• Deliberação Normativa COPAM 26, de 28/07/1998 - Dispõe sobre o co-

processamento de resíduos em fornos de clínquer. 

• Deliberação Normativa COPAM 50, de 28/11/2001 - Estabelece os procedimentos 

para o licenciamento ambiental de postos revendedores, postos de abastecimento, 

instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis e dá outras 

providências. 

(Alterada pela DN COPAM 108/2007). 

• Deliberação Normativa COPAM 52, de 14/12/2001 - Convoca municípios para o 

licenciamento ambiental de sistema adequado de disposição final de lixo e dá outras 

providências. 

• Deliberação Normativa COPAM 60, de 28/11/2002 - Revoga o inciso I, do §2º, do 

artigo 3º da Deliberação Normativa COPAM nº 50, de 28 de novembro de 2001. 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com
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• Deliberação Normativa COPAM 71, de 19/01/2004 - Estabelece normas para o 

licenciamento e fiscalização ambiental de estabelecimentos destinados ao 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e dá outras providências. 

• Deliberação Normativa COPAM 74, de 09/09/2004 - 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. 

(alterada pela Deliberação Normativa 74/2011). 

• Deliberação Normativa COPAM 83, de 11/05/2005 - Altera dispositivos da 

Deliberação Normativa COPAM nº 26, de 28 de julho de 1998, que dispõe sobre o 

co-processamento de resíduos em fornos de clínquer e revoga o item que menciona 

da Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 9 de setembro de 2004. 

• Deliberação Normativa COPAM 89, de 15/09/2005 (Revogada) -Estabelece normas 

para laboratórios que executam medições para procedimentos exigidos pelos órgãos 

ambientais do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

• Deliberação Normativa COPAM 90, de 15/09/2005 - Dispõe sobre a declaração de 

informações relativas às diversas fases de gerenciamento dos resíduos sólidos 

industriais no Estado de Minas Gerais. 

• Deliberação Normativa COPAM 108, de 24/05/2007 - Altera a Deliberação 

Normativa Copam 50/01, que estabelece os procedimentos para o licenciamento 

ambiental de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de 

sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis e dá outras providências. 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com
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• Deliberação Normativa COPAM 116, de 27/06/2008- Dispõe sobre a declaração de 

informações relativas à identificação de áreas suspeitas de contaminação e 

contaminadas por substâncias químicas no Estado de Minas Gerais. 

• Deliberação Normativa COPAM 117, de 27/06/2008 - Dispõe sobre a declaração 

de informações relativas às diversas fases de gerenciamento dos resíduos sólidos 

gerados pelas atividades minerárias no Estado de Minas Gerais. 

• Deliberação Normativa COPAM 118, de 27/06/2008 – Altera os artigos 2º, 3º e 4º 

da Deliberação Normativa 52/2001, estabelece novas diretrizes para adequação da 

disposição final de resíduos sólidos urbanos no Estado, e dá outras providências. 

• Deliberação Normativa COPAM 166, de 29/06/2011 - Altera o Anexo I da 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM CERH nº 2 de 6 de setembro de 2010, 

estabelecendo os Valores de Referência de Qualidade dos Solos. 

• Deliberação Normativa COPAM 167, de 29/06/2011-Revisa e consolida as 

exigências para laboratórios que emitem relatórios de ensaios ou certificados de 

calibração referentes a medições ambientais, revoga as Deliberações Normativas 

COPAM nº 89, de 15 de setembro de 2005, nº 120, de 8 de agosto de 2008, nº 140, 

de 28 de outubro de 2009, nº 158, de 6 de outubro 2010 e os art. 1º e 2º da 

Deliberação Normativa COPAM nº 165, de 11 de abril de 2011. 

• Deliberação Normativa COPAM 170, de 03/10/2011 - Estabelece prazos para 

cadastro dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS pelos 

municípios do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

• Deliberação Normativa COPAM 171, de 22/12/2011 -Estabelece diretrizes para 

sistemas de tratamento e disposição final adequada dos resíduos de serviços de 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com
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saúde no Estado de Minas Gerais, altera o anexo da Deliberação Normativa COPAM 

nº 74, de 09 de setembro de 2004, e dá outras providências. 

• Deliberação Normativa COPAM 172, de 22/12/2011 -Institui o Plano Estadual de 

Coleta Seletiva de Minas Gerais. 

• Deliberação Normativa COPAM 188, de 30/10/2013 - Estabelece as diretrizes 

gerais e os prazos para veiculação de editais de chamamento de sistemas de 

logística reversa (SLR) no Estado. 

• Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 2, de 06/09/2010 - Institui o 

Programa Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas, que estabelece as diretrizes 

e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento ambiental 

de áreas contaminadas por substâncias químicas. 

• Resolução SEMAD 1.300, de 06/05/2011-Dispõe sobre a criação de Grupo 

Multidisciplinar de Trabalho para estabelecer critérios de avaliação de implantação 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) nos 

estabelecimentos geradores desses resíduos e estabelecer diretrizes de termo de 

referencia para elaboração e a apresentação do PGRSS no Estado de Minas Gerais. 
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 5.14.3 LEIS E RESOLUÇÕES FEDERAIS.   

 

• Constituição Federal, Cap. VI – Meio Ambiente  

• Constituição Federal, art.24, XII – Determina que a União, os estados e o Distrito 

Federal têm competência concorrente para legislar sobre a defesa e a proteção da 

saúde  

• Constituição Federal, art. 30 – Competência privativa dos municípios para 

organizar e prestar os serviços públicos de interesse local  

• Portaria MMA nº 113, de 18 de abril de 2011 - Aprova o regimento interno do 

comitê orientador para a implantação de sistema de logística reversa, na forma do 

anexo a esta portaria. (Tendo em vista o disposto no Decreto nº 7404/10).  

• Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei nº 9605/ 1998 e dá outras providências.  

• Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei nº 12.305/2010, 

que 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 nº 7.217, de 21 de junho de 2010: Regulamenta a Lei nº 11.445/2007, que 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.  
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• Resolução CONAMA nº 404, de 11 de novembro de 2008 - Revoga a Resolução 

CONAMA nº 308/02. Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental 

de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos.  

• Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as leis nº 6.766/1979, 8036 /1990, 8.666/1993, 

8.987/1995; revoga a Lei nº 6.528/1978; e dá outras providências.  

• Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 - Dispõe sobre o 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.  

• 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.  

• Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.          

• Resolução CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004 - Altera a Resolução 

CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos 

perigosos.  

• Resolução CONAMA nº 334, de 3 de abril de 2003 - Dispõe sobre os 

procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao  

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.  

• Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.  
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• Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002 - dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico 

de resíduos.  

• Resolução CONAMA nº 306, de 05 de julho de 2002 - Estabelece os requisitos 

mínimos e o termo de referência para realização de auditorias ambientais. 

• Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios 

e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

 

• Resolução CONAMA nº 301, de 21 de março de 2002 - Altera dispositivos da 

Resolução nº 258, de 26 de Agosto de 1999, que dispõe sobre pneumáticos.  

• Resolução CONAMA nº 308, de 21 de março de 2002 - Licenciamento Ambiental 

de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios 

de pequeno porte.  

• Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001 - Dispõe sobre o tratamento e 

a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.  

• Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece código de cores 

para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.  

• Resolução CONAMA nº 264, de 26 de agosto de1999 – Dispõe sobre o 

licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades de co-

processamento de resíduos. 
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• Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999 - Procedimentos especiais ou 

diferenciados para destinação adequada quando do descarte de pilhas e baterias 

usadas, para evitar impactos negativos ao meio ambiente.  

• Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências.          

• Resolução CONAMA nº 237, de 07 de janeiro de 1998 - Trata da alteração do 

Anexo 10 da Resolução CONAMA nº 23, Listagem dos resíduos perigosos com 

importação proibida e resíduos não inertes classe II controlados pelo IBAMA.  

• Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos.  

• Resolução CONAMA nº 023, de 12 de dezembro de 1996 - Define critérios de 

classificação de resíduos perigosos.  

• Resolução CONAMA nº 005, de 05 de agosto de 1993 - Define os procedimentos 

mínimos para o gerenciamento dos resíduos, com vistas a preservar a saúde pública 

e a qualidade do meio ambiente.  

• Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993 - Promulga a Convenção da Basiléia sobre 

o Controle de Movimentos Trans-fronteiriços de Resíduos Perigosos e seu depósito.  

• Resolução CONAMA nº 006, de 15 de junho de 1988 - Determina o controle 

específico de resíduos gerados (ou existentes) pelas atividades industriais.  
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• Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 - Estabelece critérios 

básicos e diretrizes para o Relatório de Impacto Ambiental RIMA, para o 

licenciamento de atividades com significativo impacto ambiental.  

• Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política nacional do Meio 

Ambiente seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras 

providências.  

• Portaria Minter nº 53, de março de 1979 - Estabelece normas aos projetos 

específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos.  

• Portaria Minter nº 53, de 01 de março de 1979 - Trata dos projetos específicos de 

tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a fiscalização de sua 

implantação, operação e manutenção.  

• Decreto nº 2.668, de 12 de julho de 1974 – proíbe o depósito e lançamento de 

resíduos em vias, logradouros públicos e em áreas não edificadas, institui padrões 

de recipientes para acondicionamento de lixo e dá outras providências.  

 

 

 5.14.4 NORMAS TÉCNICAS   

 

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004. Resíduos Sólidos 

– Classificação.   
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• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12807. Resíduos de 

Serviços de Saúde.         

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.895. Construção de 

Poços de Monitoramento e Amostragem – Procedimento.   

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.896. Construção de 

Poços de Monitoramento e Amostragem – Procedimento.  

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8419. Apresentação de 

Projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos.   

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8419. Apresentação de 

Projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos.   

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15.112/04. Áreas de 

TRANSFERENCIA e triagem – diretrizes para projeto, implantação e operação.   

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15.114/04. Áreas de 

Reciclagem – diretrizes para projeto, implantação e operação.   
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 5.15  REMUNERAÇAO DO SISTEMA ATUAL 

 

 

As receitas do município se mantiveram praticamente estável nos últimos quatro 

anos, arrecadando cerca de R$10.061.876,81, em 2008 e R$ 11.795.545,29 em 

2011. (IBGE 2010). O gráfico abaixo mostra esta evolução e a origem dos recursos. 

 

 

Figura43-Gráfico evolução arrecadação do município de 2008 a 2012- Fonte IBGE 2010 
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Figura 44- Gráfico Receita Orçamentaria total em relação ao PIB – IBGE 2010 

 

Houve um crescimento nas despesas correntes, como mostra o gráfico a seguir: 
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Media Nacional % 8,24 8,21 8,35 8,32 7,97 7,86 7,97
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2011 2010 2009 2008 2007

Despesa Orçamentaria R$9.653.513,58 R$9.045.082,11 R$6.756.790,19 R$7.222.747,81 R$5.854.735,63

Despesa Orçamentaria 
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Figura 45 - Gráfico Despesas orçamentarias 

Entre 2007 e 2011, as despesas correntes (mão de obra, contratos com terceiros, 

material de consumo) cresceram 64,88%, mais que as receitas orçamentárias que 

cresceram somente 59,97%, tendo um déficit de 4,91%.  

As despesas com a limpeza urbana e manejo dos RSU, fica em torno de 

R$ 50.247,63 mensais o que totaliza R$ 602.971.56 anuais  que representam 6,25% 

das despesas correntes do município. 

 

Análise Crítica  

 

A análise das contas mostra inicialmente que não estão disponibilizados no portal da 

prefeitura e nem foram disponibilizados pela Prefeitura para este relatório detalhes 

das receitas e dos gastos dos serviços de limpeza urbana, o que dificulta uma 

análise mais detalhada. Além disso, verifica-se que não há um lançamento de 

despesas de limpeza na secretaria encarregada de gerir o contrato, o que dificulta o 

seu controle.  

Verifica-se que houve um incremento nas receitas do município, e que, atualmente, 

se as estimativas forem razoáveis, o serviço representa muito pouco das despesas 

correntes, cerca de 6,25%.  Dessa forma, existe a possibilidade de se fazer 

investimentos para melhorar a produtividade e dar uma maior sustentabilidade 

ambiental ao serviço. Além disso, o Código Tributário prevê a cobrança pelo serviço, 

o que aumenta ainda mais a disponibilidade de recursos para a melhoria do sistema.  
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Finalmente deve-se ressaltar que o custo médio por habitante com limpeza urbana 

na região Sudeste é de R$143,00/hab/ano (ABRELPE, 2011), o que é 59,44 % 

maior que o gasto em São Tomás de Aquino que é de R$85,00/hab/ano. O custo da 

limpeza na região Sudeste por tonelada de RSU coletada é de R$304,00/t, superior  

ao de São Tomás de Aquino que é de R$225,67/t/ano . Assim, os valores gastos no 

município da tonelada por habitante esta abaixo da média na região da região 

Sudeste, e também no custo da tonelada que esta 74% abaixo da média da região 

sudeste.  
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6. PONTOS IMPORTANTES DA LIMPEZA URBANA –

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Com base nos dados levantados e na análise realizada as principais conclusões que 

deverão ser consideradas nas etapas seguintes do Plano de Resíduos são as 

seguintes:  

1 Há uma necessidade de se caracterizar o resíduo coletado na coleta 

seletiva para verificar o teor de recicláveis, bem como quais são os bairros 

com maiores problemas de separação;  

2 Com o objetivo de se caracterizar o resíduo de poda e capinação para 

compostagem este deve ser amostrado e caracterizado;  

3     A Prefeitura Municipal coleta e destina ao aterro da UTC 3,5  t/dia (incluindo 

resíduo de a coleta domiciliar, poda, varrição, capinação, feira, rejeito da 

usina de triagem, resíduos volumosos, parte de coleta seletiva, e demais 

resíduos coletados por ela)   

4   A eficiência da coleta domiciliar é equivalente à de outros municípios 

destacando-se a massa de lixo coletada/ veiculo coletor;  

     5    A produtividade por funcionário é de 1,20 funcionário/tonelada de RSU   

coletado/dia, um pouco menor  que a média da região sudeste (1,56 

func/ton/dia);  
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   6     A coleta seletiva tem coletado 0,120 kg/hab/dia taxa abaixo da média 

brasileira  (kg/hab/dia) para municípios entre 20.000  e 50.000 habitantes 

que tem coleta seletiva;  

  7        Atualmente a coleta seletiva coleta cerca de 910 kg/dia, o que corresponde a 

26,8% do               Resíduo Sólido Urbano Coletado (1,5 t de matéria 

orgânica, 1 t/dia de rejeito e 8k de   resíduos especiais).  

  8    Pelo teor de matérias recicláveis secos, considerando que o uso das 

características  do lixo de Minas Gerais, haveria a possibilidade de se 

aumentar a massa de recicláveis coletados;  

 9       A coleta de resíduos de serviço de saúde dos hospitais e clinicas da Prefeitura 

Municipal que é feito sob contrato da Secretaria de Saúde atende ás normas 

estabelecidas;  

10         Não há serviço de coleta especial para RSS gerado por particulares;   

11    Há necessidade de se melhorar as estimativas de geração de resíduos 

passíveis de logística reversa;  

12     Não há, no município, uma sistemática para recebimento e envio para o 

fabricante ou para reciclagem de resíduos eletroeletrônicos da chamada 

linha branca e lâmpadas, pilhas e baterias;  

13        Há necessidade de se controlar a quantidade de pneus inservíveis coletados 

no município e encaminhados ao Eco ponto  de São Sebastião do Paraiso.  
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14      Com base nas estimativas feitas neste trabalho, há indicações que os Eco 

pontos têm recebido uma fração pequena da geração estimada de resíduos, 

tendo necessidade de se fiscalizar e regulamentar Leis especificas. 

15      Os resíduos de madeira não forma citados nem citados no diagnostico, há 

necessidade de gerenciamento dos mesmos. 

16       O resíduo de construção civil (RCC) de grandes geradores não é gerenciado 

nem fiscalizado há necessidade de se regulamentar legislação especifica 

para o mesmo;  

17      O RCC representa um grande volume de resíduos, e deve ter uma política 

específica que aumente as opções de destinação adequada;     

18     Com base nas informações coletada a coleta e destinação de resíduos 

industriais e de grandes geradores, atende as normas vigentes;  

19        Não há cooperativa organizada para a coleta de recicláveis, a Prefeitura que 

realiza, processa e ira comercializar os mesmos. 

20        A varrição precisa de um gerenciamento mais eficiente com mensuração de 

extensão de rua varrida por gari dia, para se avaliar se está dentro dos 

índices de desempenho adequados;  

21    A poda precisa de um gerenciamento mais eficiente com mensuração 

m2/podador/dia /para se avaliar a eficiência é um índice compatível com 

poda com roçadeira mecânica ( avaliação de desempenho);  

22         Os resíduos de poda são enviados para aterro? 
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23      Os caminhões de transporte de resíduos estão viajando _____  km por 

viagem;  

24   Levantar dados para o levantamento do índice de desempenho 

(processamento/funcionário) da Usina de Triagem com quantidade/t de 

resíduos separados/funcionário/mês, para se verificar se está acima da 

média das usinas, eficiência da operação. 

25     O teor de rejeito é muito alto na Usina de Triagem, cerca de 29,32% do 

recebido;  

26     O processo de comercialização do material reciclável necessita ser formalizado 

e revisto;   

27       A Prefeitura informou que o Resíduo de Construção civil e coletado e disposto 

por empresa particular, e usado para aterrar erosões e disposto em área 

licenciada. Deverá organizar e rever a destinação, pois o entulho não pode 

ser utilizado para aterramento conforme prevê a legislação. 

28    O antigo lixão não possui Projeto nem medidas de recuperação e encerramento 

da área, conforme prevê a legislação.  

29       O Projeto de Reciclagem do município e a adesão ao Consórcio se enquadra 

na Politica Nacional de Resíduos Sólidos por ter como objetivo a melhoria da 

reciclagem no município e a destinação correta dos rejeitos através de 

soluções consorciadas.  

30        A frota de veículos utilizada pela Prefeitura está em bom estado e apresenta 

uma produtividade adequada, porem precisa de novas aquisições;   
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31        Pelas informações levantadas, o treinamento da equipe de coleta poderia ser 

colocado como prioridade  com disponibilidade de  horas envolvendo 

capacitação e saúde e segurança;   

         

RECOMENDAÇÕES  

 

A partir destas conclusões recomenda-se:  

1 Que seja realizada a caracterização gravimétrica do resíduos coletado na coleta 

seletiva. Esta caracterização deve ser feita por circuito de coleta. O objetivo é 

avaliar o teor de recicláveis presentes;  

2.  Realizar caracterização físico química dos resíduos de poda e capinação visando 

a implantação de um processo de compostagem;  

3.  Aumentar o volume de reciclável coletado pela coleta seletiva pois existe esta 

possibilidade, melhorando o volume de material reciclado;  

4.  Avaliar a qualidade e massa efetivamente coletada pela coleta seletiva;  

5.  Adequar a capacidade da Usina de Triagem ao volume coletado pela coleta 

seletiva;  
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6.  Minimizar o lançamento de entulho nos locais de Bota Fora; para isto sugere-se 

aumentar a fiscalização, implantar um aterro de inertes licenciado do município e 

adotar medidas de incentivo ao uso de locais legalizados;  

7. Implantar medidas para documentar a destinação adequada do resíduo de 

construção e demolição;   

8. Melhorar as estimativas de geração de resíduos sujeitos á logística reversa.  

9.  Implantar, em conjunto com os fabricantes, processo de coleta e destinação 

de resíduos eletroeletrônicos, incluindo linha branca, pilhas e lâmpadas;  

10. Estabelecer dentro do processo de responsabilidade compartilhada uma melhor  

coordenação com os geradores  para melhorar a coleta de pneus usados;  

    11   Estudar a formação de uma cooperativa de catadores que passaria a operar a 

usina de triagem e talvez a própria coleta seletiva;  

   12  Estudar a possibilidade de se fazer compostagem com os restos de poda e 

capinação, o que significaria mais que duplicar o volume de resíduo a ser reciclado;  

   13  Fazer um trabalho de educação ambiental voltado para melhorar a qualidade 

do material coletado pela coleta seletiva nas escolas e PEVs em locais públicos, 

como igrejas e associações de bairros e 3ª idade. 

  14  Aumentar a esteira de catação e as separações auxiliares de forma a melhorar 

a separação de recicláveis, diminuindo o rejeito na Usina de Triagem;  
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 15  Implantar medidas de remediação para os dois locais Antigo Lixão da Volta Fria 

e outro na Rua Tenente Onofre Rodrigues Aguiar) contaminados por disposição de 

resíduos da prefeitura;  

 16  Adotar índices de desempenho para o serviço, estabelecer metas e acompanhar 

os resultados como estabelece a Lei de Saneamento;  

 17  Estudar medidas para melhoria da produtividade dos veículos da Prefeitura 

utilizados na Limpeza Urbana.  

 18 Implantar treinamento e capacitação em segurança do trabalho para os 

funcionários, principalmente para diminuir, afastamentos, números de atestados, 

incidentes e acidentes no trabalho;  

 

19 Estudar a uniformização da gestão e a adoção de uma agência reguladora 

municipal de saneamento, que ficaria com a fiscalização e o contato com a 

população, enquanto uma secretaria ficaria responsável pela gestão do contrato, 

como proposto na Lei de Saneamento;  

20 Tornar mais transparentes e organizar por secretaria os gastos com limpeza 

urbana. 
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7. PROGNÓSTICO 

 

 

7.1 CENÁRIO FUTURO:  PROGNÓSTICO E 

PROPOSIÇÕES 

 

Com base nos dados do diagnostico foi possível avaliar a gestão dos resíduos em 

São Tomás de Aquino ao longo dos anos, que apresentou uma realidade que destoa 

em muitos aspectos dos preceitos preconizados na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. A partir dessas divergências, nessa seção descreve-se um cenário futuro 

possível para que a gestão de resíduos sólidos no município possa satisfazer melhor 

aos cidadãos e ao meio ambiente, com equacionamento de questões relacionadas à 

sustentabilidade econômica e financeira, e contínua melhora da qualidade e 

eficiência dos serviços.    

Basicamente, neste caso, os cenários futuros são ferramentas do planejamento 

estratégico desenvolvidos para descrever situações futuras, com objetivo de auxiliar 

na gestão dos resíduos sólidos, quanto às ações que serão necessárias para 

cumprir as metas e acompanhar a implementação do Plano, com base nos cenários 

desenvolvidos. 

Pode se trabalhar com três cenários: tendencial (desfavorável), intermediário e 

desejável, conforme descrito a seguir: 
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 O cenário tendencial representa a continuação do modelo atual de gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos de São Tomás de Aquino, com adoção 

de pequena parcela das medidas propostas nesse Plano, ou seja, 

desfavorável; 

 O cenário intermediário seria aquele em que as propostas do Plano seriam 

implementadas, mantendo-se a parcela dos recursos financeiros da Prefeitura 

Municipal que é destinada à gestão dos resíduos sólidos podendo ou não 

obter recursos específicos e provisórios, ou seja, sem investimentos maciços; 

 Por último, no cenário desejável, todas as propostas do Plano seriam 

implementadas e atendidas, através de parcerias e investimento apreciável 

de recursos financeiros e arrecadação específica adequada para a 

sustentação do modelo de gerenciamento dos resíduos sólidos proposto no 

Plano. 

 

O planejamento realizado reuniu e sistematizou todas as informações geradas pelos 

diagnósticos técnico e participativo, aproximando o futuro desejado do possível de 

ser realizado, possibilitando a identificação e a hierarquização de macroações – 

GESTÃO INSTITUCIONAL, OPERACIONAL, SÓCIO PARTICIPATIVO E 

ARCABOUÇO LEGAL – que deverão ser articuladas intersetorialmente, orientando 

para um novo sistema de gestão dos serviços de limpeza urbana.     

Baseando-se na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010 e 

Decreto n° 7.404/2010), que estabelecem horizontes de atuação dos planos de 

resíduos e prazos máximos de revisão a cada quatro anos, pode-se desenvolver 
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prazos de implementação do Plano de gestão de resíduos, as projeções das metas 

e situações a serem implantadas para o melhor gerenciamento dos resíduos sólidos 

no município de São Tomás de Aquino vão ser estimadas para o horizonte de 20 

anos. Tais metas foram trabalhadas na seguinte ordem cronológica em relação a 

seus custos e prioridades de implementação:  

 Imediatas ou emergenciais – até 03 anos; 

 Curto prazo – entre 04 a 09 anos;  

 Médio prazo – entre 10 a 15 anos; 

 Longo prazo – entre 16 a 20 anos.  

Quando se refere à meta a ser realizada a prazo imediato e contínuo, trata-se das 

atividades que precisam ser feitas a um prazo de até 03 anos, mas que precisam ser 

continuadas após sua implantação, ou seja, precisam ser constantemente 

verificadas e melhoradas, para a eficiência da gestão dos resíduos sólidos bem 

como da limpeza urbana. Em cada uma dessas etapas, metas específicas deverão 

ser cumpridas, de modo que haja melhoria contínua na gestão dos resíduos sólidos 

do município. 

Para implantarmos esse Cenário Futuro no município de São Tomás de Aquino 

deve-se partir da premissa de que é perfeitamente viável utilizar de forma racional, 

econômica e ecologicamente correta as potencialidades da região, e que as 

limitações, os problemas e conflitos existentes poderão ser efetivamente 

minimizados. Nesse sentido, dois aspectos são determinantes: o primeiro diz 

respeito à viabilidade econômica e a disponibilidade de recursos financeiros a serem 

empregados na implementação do plano, o segundo refere-se à adesão da 
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população que deverá ser sensibilizada para o adequado manejo dos resíduos, que 

é decisiva no sucesso do plano de gestão de resíduos. 

Sabe-se, contudo, que um planejamento dessa natureza impõe grandes 

dificuldades, principalmente tendo em vista os rápidos e constantes avanços 

tecnológicos e as intensas alterações socioeconômicas e políticas. 

Como este é o primeiro PMGIRS de São Tomás de Aquino, o mesmo deverá passar 

por diversas revisões, para que ao longo dos anos futuros, o Plano seja adequado 

com base na realidade e nos possíveis aperfeiçoamentos tecnológicos. 

Na Tabela 01 são apresentadas as características para cada horizonte definido no 

PMGIRS de São Tomás de Aquino, considerando-se o cenário desejável: 
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CENÁRIO DESEJÁVEL 

HORIZONTE DURAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Imediato 

 

3 anos 

2014 a 2017 

– Implementação do 
Plano; 

– Novo modelo de gestão 
pública de resíduos; 

– Cooperação técnica e 
financeira; 

– Educação ambiental 
voltada aos resíduos 
sólidos; 

– Medidas corretivas 
emergenciais; 

 –  Ações prioritárias; 

Investimentos públicos 
iniciais. 

 

Curto 

Prazo 

 

9 anos 

2014 a 2023 

– Primeira revisão do 
Plano (a cada 4 anos); 

– Ajustes no novo modelo 
de gestão pública de 
resíduos; 

– Aperfeiçoamento da 
gestão dos resíduos 
sólidos; 

– Ampliação das medidas 
propostas; 

– Novas Cooperações 
técnicas e financeiras; 

– Continuidade na 
implantação das medidas 
propostas; 

– Sustentabilidade 
econômica. 

 

Médio 

Prazo 

 

15 anos 

2014 a 2029 

– Revisões e ajustes do 
PMGIRS; 

– Aperfeiçoamento da 
gestão dos resíduos 
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sólidos; 

– Adequação e 
consolidação das medidas 
implantadas; 

– Ampliação considerável 
das medidas propostas; 

– Implementação de 100% 
das medidas propostas. 

 

Longo 

Prazo 

 

20 anos 

2014 a 2034 

– Revisões e ajustes do 
PMGIRS; 

– Aperfeiçoamento da 
gestão dos resíduos 
sólidos; 

– Ampliação considerável 
das medidas propostas; 

– Maturidade da 
consciência sobre a gestão 
de resíduos pela 
população; 

– Manutenção de todas as 
medidas propostas; 

– Elaboração de novo 
PMGIRS para os próximos 

anos (20 a 30 anos); 

Quadro 2. Horizontes do PMGIRS de São Tomás de Aquino e suas características. 
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7.2 PROPOSIÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

A seguir o detalhamento das diretrizes para a gestão integrada dos resíduos 

conforme a Lei Federal n° 12.305/10: 

 Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a 

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

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos;  

 Incumbe aos municípios à gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos 

respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e 

fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e 

do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), bem 

como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos; 

 A elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos é condição necessária para os municípios terem acesso aos recursos 

da União destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. 

Sendo assim terão prioridade no acesso aos recursos da União:  

 Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a 

gestão dos resíduos sólidos;  
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 Os municípios que se inserirem de forma voluntária nos planos 

microrregionais estaduais; 

 Os municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou associações de catadores formadas por pessoas físicas de 

baixa renda;  

 E os Consórcios Públicos, constituídos na forma da Lei nº 11.107/2005, para 

realização de objetivos de interesse comum.   

O quadro Síntese do Prognóstico com as informações resumidas das 

proposições, indicadores e metas a seguir está localizado no item 14. 

 

 

 7.3 CRESCIMENTO POPULACIONAL 

 

O crescimento populacional é a base para os estudos prognósticos, pois se 

relacionam com fatores como o ambiente urbano e o crescimento econômico. A taxa 

de geração per capita dos resíduos sólidos domiciliares é dependente dos hábitos 

de consumo e estes de outros fatores, como a densidade urbana e a renda média, 

conforme anteriormente explicado.  

O cálculo adotado para prever o crescimento populacional do município baseou-se 

exclusivamente nos dados obtidos junto ao IBGE, população de 2000 e população 
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de 2010. Para a avaliação da estimativa de evolução da população foi utilizado o 

método da taxa geométrica.  

Esta metodologia consiste na estimativa da população utilizando-se uma taxa de 

crescimento geométrico, sendo a mesma obtida para um período entre dois censos 

demográficos. A partir desta taxa é possível estimar o crescimento anual da 

população, aplicando a mesma para cada período. O IBGE aplica esta taxa para 

calcular as estimativas anuais de crescimento disponibilizadas ano a ano.  

As estimativas de crescimento da população são realizadas pelo método 

geométrico. Em termos técnicos, para se obter a taxa de crescimento (r), subtrai-se 

1 da raiz enésima do quociente entre a população final (Pt) e a população no 

começo do período considerado (P0), multiplicando-se o resultado por 100, sendo 

"n" igual ao número de anos no período.  

 

Equação 1 – Fórmula utilizada para o cálculo da taxa geométrica de crescimento populacional. 

n = o número de anos no período, por exemplo, entre 2000 e 2010 = 10; 

P(t) = população inicial, no começo do período, por exemplo, entre 2000 e 2010, P(t) 

= população de 2000;  

P(t+n) = população final, no fim do período, por exemplo, entre 2000 e 2010, P(t+n) 

= população de 2010; São Tomás de Aquino. 
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População Residente no Município de São Toáas de Aquino 

 

 

População 

 

1991 2000 2010 TGCA 

1991/2000 

(% a.a.) 

 

TGCA 

2000/2010 

(% a.a.) 

 

TGCA 

1991/2010 

(% a.a.) 

 

 

TOTAL 6945 7294 7093 0,55 -0,27 0,11 

Tabela 28 População Residente no Município de São Tomás de Aquino 

 

Através da análise da tabela apresentada anteriormente, nota-se que a TGCA (em 

% a.a.) da população de São Tomás de Aquino sofreu um aumento, comparando o 

período de 1991/2000 com o período de 2000/2010 onde houve um decréscimo da 

população. 

Diante disso, adotou-se para a estimativa da população a TGCA que propiciasse um 

cenário da pior situação, ou seja, que estimasse o maior crescimento populacional 

de São Tomás de Aquino para o período considerado, 20 anos. Portanto, utilizou-se 
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a TGCA do período de 2000 a 2010, na qual foi obtido 0,71% a.a. 

Na Tabela 02 são apresentadas as projeções futuras de população residente de São 

Tomás de Aquino até o ano de 2034, conforme os prazos determinados imediato, 

curto, médio e longo prazo. 

Ano População (nº de hab.) TGCA (em % a.a.) 

 

2017 7365 0,55 

2023 8028 

2029 8291 

2034 8518 

Tabela 29   Projeções futuras de população 
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 7.4 ANÁLISE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

A
M

B
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
O

 

FORÇAS FRAQUEZAS  

Baixa geração per capita de resíduos 
sólidos; 

Passivo ambiental (lixão); 

Envio dos resíduos para' UTC licenciada; Ações de educação 
ambiental esporádica e 
isoladas; 

Coleta de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais em 100% da área urbana; 

Resíduos verdes dispostos 
inadequadamente e sem 
controle pelos munícipes; 

Coleta de resíduos verdes; Não há cronograma de 
coleta dos resíduos 
verdes; 

A eficiência da coleta domiciliar é 
equivalente à de outros municípios 
destacando-se a massa de lixo coletada/ 
veículo coletor; 

Não há gerenciamento dos 
resíduos de limpeza 
urbana como: poda, 
varrição e limpeza de 
lagos e bueiros; 

Coleta de resíduos volumosos; Disposição inadequada e 
sem controle de resíduos 
volumosos, por parte dos 
munícipes; 

Coleta especializada dos RSS; Não há local para 
armazenamento adequado 
dos RSS em cada unidade 
de saúde; 

Existência da coleta seletiva; Não há programa 
específico de coleta de 
óleo de cozinha; 
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Existência de uma empresa particular de 
coleta e destinação final dos RCC; 

Os resíduos verdes, 
limpeza pública e resíduos 
volumosos são 
encaminhados para UTC 
do município; 

Plano Diretor Não há realização de 
compostagem; 

Coleta parcial de óleo de cozinha; Falta de fiscalização; 

 Limpeza urbana: podas, corte de gramas 
em áreas públicas;  

Existência de áreas de 
bota-fora as margens da 
rodovia; 

A estrutura operacional atende os serviços 
de limpeza pública;  

Disposição de pneus, 
lâmpadas, pilhas e 
eletrônicos na UTC 
gerando um passivo 
ambiental; 

Gerenciamento adequado das embalagens 
de agrotóxicos;  

Disposição de resíduos 
sólidos na área do aterro 
controlado desativado; 

As receitas do município estão suprindo os 
gastos com limpeza pública. 

Passivo ambiental: 
lâmpadas fluorescentes 
sem descarte adequado. 

  Programa de coleta 
seletiva não abrange 
100% do território urbano 

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

A M B
I

E N T E
 

E X T E R N O
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
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Quadro 3 Análise do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 

 

 

 

 

 

Implantação da coleta seletiva no meio 
rural, através de PEV’s; 

Responsabilidades e 
competências mal 
direcionadas; 

Melhoria do sistema de triagem e 
compostagem-UTC. 

Falta de compromisso da 
população; 

Implantação do sistema de fiscalização; Contaminação de solo e 
água por destinação 
inadequada dos resíduos 
sólidos (lixão). 

Buscar convênios para melhoria da gestão 
dos resíduos; 

Passivos ambientais 

Organizar através de cronogramas, a coleta 
dos resíduos verdes e volumosos; 

 

Exigência por parte do poder público 
municipal o PGRS de indústrias, setor de 
comércio e serviços; 

 

Criar política municipal de resíduos 
passíveis de logística reversa 

 

Participação no Consorcio intermunicipal de 
São Sebastião do Paraíso 
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 7.5  SISTEMA URBANO E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Quadro 04 – Cenário Atual, Objetivos e Metas para a Gestão e o Manejo de 

Resíduos Sólidos 

CENÁRIO ATUAL OBJETIVOS METAS 
(IMEDIATO E 
CONTINUO 

CURTO, 
MÉDIO OU 

LONGO 
PRAZO)                                                                                            

 

 

PRIORIDADE 

 

RESÍDUOS 
DOMICILIARES E 

COMERCIAIS: problemas 
com disposição 

inadequada dos resíduos 
na UTC, bota-fora e 
aterro controlado 

desativado. 

1. Implantação de PEVs para 
coleta de resíduos recicláveis 
no meio rural. 

Imediato  

2. Elaboração de Projeto para 
recuperação ambiental do 
lixão. 

Imediato X 

3. Obras para recuperação do 
lixão. 

Curto Prazo  

4. Repassar a responsabilidade 
do gerenciamento dos RS para 
cada gerador (comércios e 
indústrias), através da 
apresentação e implantação do 
PGRS individual. 

Imediato X 

5. Criar legislações especifica 
para o setor definindo grandes 
geradores e suas 
responsabilidades. 

Imediato X 

6. Fiscalização para atender o 
sistema de limpeza pública.  

 

Imediato e 
Continuo 

X 

7. Criar um sistema de 
gerenciamento dos resíduos 

Curto Prazo  
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comerciais e industriais no 
município 

8. Elaboração de Inventários 
de Resíduos Sólidos Industriais 
de empresas geradoras no 
município.  

 

Curto Prazo  

RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL:  

9. Produzir material explicativo 
sobre os RCC e distribuir para 
a população, para que sejam 
alertados de que os RCC 
devem ser gerenciados pelos 
geradores, através da 
contratação de empresa 
privada para a coleta e 
destinação final destes 
resíduos,  

Imediato X 

10. Fiscalização do órgão 
público, em relação à 
disposição inadequada dos 
RCC gerados pelos munícipes. 

Imediato e 
Continuo 

X 

11. Fiscalização por parte do 
órgão público, para avaliar se a 
empresa privada terceirizada 
gerencia os RCC coletados 
adequadamente. 

Imediato e 
Continuo 

X 

12. Criação de política 
municipal para resíduos de 
construção civil, e regulamentar 
criando legislações especificas 
para a gestão desses resíduos. 

Imediato X 

13. Identificar e licenciar área 
para recebimento deste tipo de 
resíduo gerenciada pelo 
município visando a 
implantação futura de uma 
Usina de triagem de RCC. 

Curto Prazo  

14 Criação de sistema de 
utilização deste material em 
manutenção de estradas, 
reciclagem e reaproveitamento. 

Imediato X 

15 Adotar medidas de incentivo 
ao uso de locais legalizados. 

Imediato X 

RESIDUOS DE LIMPEZA 
URBANA: restos de 

16. Criação de calendário de 
coleta. 

Imediato X 
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poda, limpeza de terreno, 
varrição e limpeza de 
lagos, bueiros, praças, 
áreas públicas e feiras. 

Restos vegetais: 
problemas com relação 
ao acondicionamento (na 
rua, ou passeios, 
atrapalhando o trânsito 
de veículos e pedestres), 
queima destes resíduos 
em lotes baldios, e 
disposição inadequada 
na UTC.  

 

17. Fiscalização por parte do 
órgão público, em relação à 
disposição inadequada dos 
Resíduos verdes gerados pelos 
munícipes. 

Imediato e 
Contínuo 

X 

18. Resíduos gerados nas 
atividades de varrição e poda 
da arborização municipal 
tenham destinação 
ambientalmente adequada, 
com ênfase na compostagem e 
no seu aproveitamento 
energético. 

Médio Prazo  

19. Gestão dos resíduos 
gerados para tomar 
conhecimento das suas 
características como volume, 
tipologia, possibilidade de 
reutilização e reciclagem. 

Imediato X 

20  Realizar a caracterização 
físico química dos resíduos de 
poda e capinação visando a 
implantação de um processo 
de compostagem;  

 

Curto Prazo  

RESÍDUOS DE SERVIÇO 
DE SAÚDE: 

21 Fiscalização dos geradores, 
quanto a classificação, 
armazenamento e destinação 
dos RSS gerados. 

Imediato X 

 22 Desvincular a 
responsabilidade da Prefeitura 
quanto ao recolhimento, 
armazenamento e destinação 
do RSS.   

Imediato X 

 23 Aprovação dos PRSS Imediato X 

 24 Quantificar os RSS 
entregues por munícipes nas 
USF e os gerados no Asilo. 

Imediato X 

 25 Destinar os resíduos de 
cemitério Grupo A para a 
empresa contratada 

Imediato X 

 26 Destinar animais mortos 
para valas especiais 
devidamente licenciadas. 

Imediato X 
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 27 Regulamentação da 
Legislação Municipal de RSS. 

Imediato X 

EDUCAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL (não 
existem programas 
específicos de educação 
ambiental), somente 
iniciativas esporádicas e 
isoladas 

28 Criação de um calendário 
ambiental, tornando os eventos 
esporádicos e isolados em 
eventos anuais (Dia do Meio 
Ambiente, Dia Mundial da 
Água, eventos para 
recolhimento de materiais 
eletroeletrônicos, etc).  

 

Imediato X 

29 Eventos na área ambiental, 
buscando a conscientização da 
população rural e urbana, 
através de palestras, oficinas e 
seminários, realizados com a 
comunidade, ou eventos 
realizados em parcerias com as 
escolas municipais e estaduais 
do município, incentivando a 
compostagem da matéria 
orgânica. 

Imediato e 
Continuo 

X 

RESÍDUOS PASSÍVEIS 
DE LOGÍSTICA 
REVERSA: ausência de 
políticas públicas 
voltadas ao setor. Possui 
passivo ambiental em 
relação à disposição de 
resíduos passíveis de 
logística reversa no lixão, 
como pneus, e descarte 
inadequado de lâmpadas 
fluorescentes 

 

 

 

 

 

 

30 Estabelecer política pública 
de resíduos passíveis de 
logística reversa 

 

Imediato  

31 Resolver o passivo 
ambiental em relação à 
deposição de resíduos 
passíveis de logística reversa 
na UTC, como as lâmpadas. 

 

Imediato 

 

 

O 

X 

32 Repassar a 
responsabilidade do 
gerenciamento dos RS para 
cada gerador (comércios), 
através da apresentação e 
implantação do PGRS 
individual. 

 

Imediato X 

33 Implementar o 
gerenciamento para o controle 
da quantidade de pneus 
inservíveis coletados no 
município e encaminhados ao 
Eco ponto de São Sebastião do 

Imediato X 
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Paraíso e regularização do 
convênio com o mesmo. 

 

RESÍDUOS 
AGROSILVOPASTORIS – 
atividades de 
agroindústrias (não há 
fiscalização quanto aos 
resíduos gerados e 
destinados pelas 
atividades desenvolvidas 
nas agroindústrias) 

34 Repassar a 
responsabilidade do 
gerenciamento dos RS para o 
gerador, através da cobrança 
para apresentação e 
implantação do PGRS 
individual. 

 

Imediato X 

35 Implantar a gestão e 
gerenciamento dos mesmos 
pelo município. 

 

Imediato e 
Continuo 

X 

36 Elaboração de uma 
legislação local que discipline o 
armazenamento e descarte das 
embalagens de outros produtos 
tais como fertilizantes, 
praguicidas e vacinas.  

 

Imediato  X 

37 Programas de educação e 
conscientização ambiental 
voltados para a separação, 
armazenamento e devolução 
nos pontos de 
coleta/revendedor. 

 

Imediato  

38 Promover o incentivo ao 
processamento dos resíduos 
orgânicos por biodigestão, com 

geração de energia ou a 
compostagem para produção de 
adubo orgânicos; 

 

Curto prazo  

RESÍDUOS VOLUMOSOS 
(disposição inadequada e 
sem controle de resíduos 
volumosos em frente às 
residências e descarte 
inadequado. 

39 Estruturar a coleta de 
resíduos volumosos. 

 

Imediato X 

40 Criação de calendário de 
coleta 

 

Imediato X 
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41 Fiscalização por parte do 
órgão público, em relação à 
disposição inadequada dos 
Resíduos volumosos gerados 
pelos munícipes. 

 

Imediato e 
contínuo 

X 

42 Promover o incentivo ao 
reaproveitamento dos resíduos 
como iniciativa de geração de 
renda. 

 

Imediato X 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
(não há fiscalização 
quanto aos resíduos 
gerados e destinados 
pelas atividades 
industriais no município).  

 

43 Repassar a 
responsabilidade do 
gerenciamento dos RS para o 
gerador, através da cobrança 
para apresentação e 
implantação do PGRS 
individual. 

 

Imediato X 

44 Fiscalização e 
gerenciamento do correto 
manejo dos resíduos gerados 
empregando ferramentas e leis 
que possibilitem o efetivo 
controle dos mesmos. 

 

Imediato e 
continuo 

X 

45 Implantar a gestão para 
quantificação e caracterização 
dos mesmos pelo município. 

 

Imediato e 
continuo 

X 

Coleta Seletiva 

Coleta de materiais 
recicláveis e reutilizáveis 
separados previamente 

46 Estabelecer Politica Pública 
de Coleta Seletiva em 
logradouros públicos e 
privados.   

Imediato X 

47 Trabalhar programas de 
conscientização e educação 
ambiental com a população, 
focando escolas e associações, 
grupos de vida ativa, indústrias 
e comercio.  

Imediato X 

48 Identificação e 
aproveitamento de catadores 
de materiais recicláveis do 
município, pensando na 

Curto Prazo  
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formação futura  de Associação 
de Catadores. 

49 Realizar a caracterização 
gravimétrica do resíduos 
coletado na coleta seletiva, 
por circuito de coleta, com o 
objetivo de avaliar o teor de 
recicláveis presentes;  

 

Imediato  

50 Aumentar o volume de 
reciclável coletado pela 
coleta seletiva. 

Imediato  

51 Avaliar a qualidade e 
massa efetivamente 
coletada pela coleta 
seletiva; 

Imediato  

   

FISCALIZAÇÃO PÚBLICA 
DEFICIENTE (não há 
fiscalização quanto à 
gestão dos resíduos 
sólidos e limpeza pública 
no município). 

52 Estruturar fiscais de obras e 
posturas para a realização da 
fiscalização nas ruas, quanto 
ao correto gerenciamento dos 
resíduos sólidos produzidos 
pelos munícipes 

 

Imediato e Curto 
Prazo 

X 

LIMPEZA URBANA: 
atualmente os serviços 
realizados são: varrição 
de ruas, limpeza de 
terrenos podas de 
árvores e corte de grama. 
Os serviços estão 
atendendo a demanda do 
município de forma 
eficaz 

 

O município dispõe 
praticamente todos os 
resíduos úmidos (massa 
verde) na UTC 

53 Manutenção da qualidade 
das atividades que estão sendo 
executadas 

 

Imediato e 
Continuo 

X 

54 Gestão dos resíduos pelo 
município, quantificando e 
caracterizando os mesmos. 

 

Imediato X 

55 Realizar o gerenciamento 
da poda eficiente com 
mensuração m

2 
/podador/dia 

/para se avaliar a eficiência de 
um índice compatível com poda 
com roçadeira mecânica 
(avaliação de desempenho). 

 

Imediato X 

56 Realizar o gerenciamento 
da varrição eficiente com 

Imediato X 
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mensuração de extensão de 
rua varrida por gari dia, para se 
avaliar se está dentro dos 
índices de desempenho 
adequados; 

 

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

Coletar, triturar e 
compostar os 
resíduos úmidos 
do município na 
seguinte 
proporção: -  

32,5% até 2017;  - 
42,5% até 2023; e 

- 58,0% até 2034. 

 

Quadro 04 – Cenário Atual, Objetivos e Metas para a Gestão e o Manejo de Resíduos Sólidos 
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8. PROPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 8.1 AJUSTES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

Tendo em vista as diversas proposições do Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, o ideal é que as mesmas sejam formalizadas através de lei 

municipal, visando a sua continuidade, execução dentro dos prazos estabelecidos e 

disciplinamento das ações dos atores envolvidos. 

O Ministério do Meio Ambiente e o Conselho internacional para Iniciativas 

Ambientais Locais recomendam que sejam disciplinados por legislação municipal 

alguns aspectos relativos aos resíduos sólidos;  

 Posturas relativas às matérias de higiene, limpeza, segurança e outros 

procedimentos públicos relacionados aos resíduos sólidos, bem como os 

relativos à sua segregação, acondicionamento, disposição para coleta, 

transporte e destinação, disciplinando aspectos da responsabilidade 

compartilhada, e dos sistemas de logística reversa; 

 Limites de volume que diferenciam os pequenos geradores, dos grandes 

geradores de resíduos, bem como as regras de utilização dos serviços 

públicos de manejo dos resíduos; 
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 Enquadramento e procedimentos de atuação dos transportadores e 

receptores de resíduos privados (transportadores de entulhos, resíduos de 

saúde, resíduos industriais, sucateiros e “ferros velhos”, outros); 

 Apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos para serem 

analisados no âmbito local (municipal); 

 Procedimentos para a mobilização e trânsito de cargas perigosas no 

município ou na região; 

 Instrumentos e normas de incentivo para o surgimento de novos negócios 

com resíduos e iniciativas de boas práticas no gerenciamento dos resíduos; 

 Mecanismos de recuperação dos custos pelos serviços prestados por órgãos 

públicos (taxas, tarifas e preços públicos); 

 Programas específicos previstos no PMGIRS; 

 Controle social na gestão municipal dos resíduos sólidos (Consulta à 

população quanto as medidas a serem implementadas). 

As atualizações na legislação estadual ou federal referente aos resíduos sólidos que 

sejam pertinentes ao PMGIRS deverão ser consideradas, com adequação da 

legislação municipal. 

A seguir são descritas algumas outras propostas de ajustes na legislação municipal. 
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 8.2  APROVAÇÃO DO PMGIRS EM LEI MUNICIPAL 

 

Após a avaliação pela Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino, reuniões 

temáticas, reuniões setoriais e consulta pública, através de Audiência Pública, 

enfatiza-se que é recomendável o PMGIRS ser editado como legislação municipal 

específica, para que o mesmo seja exercido pela Administração Pública, 

independentemente das mudanças de governo, de forma que o PMGIRS seja 

revisado periodicamente, e em caso de qualquer alteração, a legislação atualizada. 

 

 

 8.3 COMPRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SUSTENTÁVEIS 

 

De acordo com a Política Estadual de Resíduos Sólidos (12300/2006), no seu Art. 

18: 

“A Administração Pública optará, preferencialmente, nas suas compras e 

contratações, pela aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental, 

que sejam não-perigosos, recicláveis e reciclados, devendo especificar 

essas características na descrição do objeto das licitações, observadas as 

formalidades legais.” 
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A administração pública municipal de São Tomás de Aquino deve incentivar a 

comercialização de produtos que utilizam materiais reaproveitados de resíduos 

sólidos, de forma a impulsionar esse mercado, conscientizando a sociedade para 

consumir esse tipo de produto, e também atrair empreendedores para 

beneficiamento de resíduos sólidos, de modo que seja iniciado um mercado de 

compra e venda de resíduos sólidos para beneficiamento e comercialização de 

produtos fabricados sutilizando-se desses materiais reciclados e recicláveis. 

Recomenda-se, que para iniciar esse tipo de mercado a Prefeitura Municipal seja 

primeira a utilizar materiais reaproveitados de resíduos sólidos e materiais que 

aposse tornarem resíduos sejam mais viáveis para reciclagem, através de compras 

públicas sustentáveis, adotando-se o sistema de compras de bens e serviços que 

possibilitem introduzir materiais de consumo e práticas sustentáveis, nas atividades 

e obras públicas. 

Propõe-se a aprovação de lei municipal, para que essa iniciativa seja permanente, 

visando incentivar compras e serviços públicos sustentáveis, através de 

especificações para contratos de terceiros e para as próprias obras e atividades 

executadas pela Prefeitura Municipal, das quais se destacam: 

 Cumprimento das exigências da Lei Federal 12.305 que tenham relação a 

qualquer atividade e obra pública; 

 Plano de gerenciamento de resíduos gerados em obras públicas, com 

garantia de destinação final ambientalmente adequada e ações que priorizem 

a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição 

final ambientalmente adequada; 
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 Utilização de produtos reaproveitados de resíduos sólidos em qualquer 

atividade e obra pública, como por exemplo, os agregados reciclados de 

resíduos de construção civil; 

 Utilização de materiais que após se tornarem resíduos, passam ter maior 

viabilidade e facilidade de serem reciclados. 

Com base nessas propostas, será necessária a atualização do Código de Obras 

Municipal. 

 

 

 8.4 PARECER E OU DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

MUNICIPAL 

 

Propõe-se a criação de lei municipal, atrelando-se ao alvará de funcionamento e 

certidão de conformidade ambiental a emissão de parecer e ou diagnostico 

ambiental, compete ao Município fiscalizar as atividades de impacto ambiental local, 

de modo que seja obrigatória a elaboração e apresentação de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados decorrentes de suas atividades 

(completo ou simplificado, conforme o porte e tipologia do empreendimento). 
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8.5  MODELO DE GESTÃO 

 

A implementação do PMGIRS requer mudanças no modelo atual de gestão 

municipal de resíduos sólidos, principalmente para executar e manter 

adequadamente as medidas proposta neste Plano. 

Para tanto, é necessário avaliar a capacidade da equipe existente, para que as 

funções não sejam acumuladas e nem sobrecarreguem os recursos humanos 

existentes, a ponto de trazer deficiências, ao invés de melhorias. Sendo assim, é 

necessária a ampliação dos recursos humanos, mesmo que temporário, além da 

capacitação de toda equipe. 

Recomenda-se que seja criado ou adaptado um setor específico com equipe dentro 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a responsabilidade de implantar, 

gerir, fiscalizar e avaliar o PMGIRS, tendo como responsável um profissional 

capacitado, de formação superior, que possua atribuições suficientes para tal 

função. 

As principais mudanças do modelo de gestão atual recomendadas são: 

 Acompanhamento da gestão administrativa e financeira das medidas do 

PMGIRS; 

 Aproximação e integração das secretarias envolvidas com resíduos sólidos, 

como de saúde e obras, e aquelas responsáveis pela comunicação e 

educação ambiental, para divulgação e orientação à população sobre o 

PMGIRS; 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

196 

 Capacitação dos recursos atualizações das legislações estaduais e federal, 

referentes aos resíduos sólidos; 

 Tecnologia de informação para facilitar, sistematizar e avaliar a execução das 

medidas propostas no PMGIRS, como formulários on-line, portal de resíduos 

sólidos, de modo a criar um banco de dados técnicos, jurídicos e financeiros, 

e permitir maior transparência pública. 

Com base em Associação Brasileira de Resíduos Sólidos de Limpeza Pública, 

ressalta-se que além dos ajustes na gestão pública de resíduos sólidos, estão sendo 

estudados os diversos modelos de gestão, considerando-se as questões técnicas, 

operacionais, financeiras e políticas, de modo que a solução escolhida possa suprir 

a qualidade dos serviços desejados, aliando-se a melhor relação custo-benefício. Os 

modelos considerados basicamente são: 

 Execução direta/centralizada pelo município; 

 Empresa pública específica (execução indireta/descentralizada); 

 Empresa de economia mista criada especificamente para desempenhar esses 

serviços (outorga ou delegação); 

 Concessão comum (Iniciativa privada – serviços e obras dissociadas); 

 Concessão tipo Parceria Público-Privada – PPP (iniciativa privada – serviços, 

obras e outras medidas interdependentes e inter-relacionadas, dinamismo, 

contraprestação pública atrelada a metas). 
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O modelo de gestão de resíduos sólidos utilizado em São Tomás de Aquino é 

Execução direta/centralizada pelo município, a proposta para o PMGIRS, é de 

elaboração de relatórios com dados inerentes a coleta seletiva e coleta de resíduos 

domésticos, avaliando recursos utilizados para execução quanto à eficiência e 

eficácia, estudando-se a possibilidade de otimização de rotas quanto à logística, 

horários, serviços e material coletado, tendo em vista o inicio da coleta seletiva 

apenas há quatro meses, e levando-se em consideração a formação de Associação 

de Catadores, com o objetivo de realizarem a coleta de materiais recicláveis no 

município como proposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

 

 8.6 RECEITAS 

 

Os custos relacionados à gestão de resíduos sólidos em São Tomás de Aquino 

estão embutidos no IPTU, de acordo com o Diagnóstico do PMGIRS, o que cria 

maior dificuldade da gestão municipal de desenvolver uma política de meta se 

aperfeiçoamentos técnicos do gerenciamento dos resíduos que sejam viáveis 

financeiramente. 

Desta forma, os recursos financeiros acabam se restringindo à manutenção das 

atividades de gerenciamento dos resíduos sólidos, não sobrando recursos para 

novos investimentos e aprimoramentos. 
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Nesse tipo de arrecadação, os custos não são proporcionais à quantidade e 

qualidade de resíduos gerada, portanto não há incentivo na redução de geração de 

resíduos na fonte.  

Sendo assim, para que o custo de gestão dos resíduos sólidos urbanos seja 

custeado, proporcionalmente a quantidade gerada, é desejável a cobrança de tarifa 

por volume removido de resíduos, de forma desvinculada do IPTU, como as contas 

de água, luz e telefone, o que muitas vezes colabora para a criação de uma cultura 

de redução de geração de resíduos. 

Nesse sentido, de acordo com o Art.51, 4º-B-VIII, da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos (Lei 18.031/2009), no se refere às políticas de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento, estabelecidas pelas leis de diretrizes orçamentárias 

ou por meio de incentivos creditícios, atuará com vistas a estruturar linhas de 

financiamento para atender prioritariamente as iniciativas à sustentabilidade dos 

serviços de limpeza urbana. 

A taxa de limpeza urbana é um instrumento que pode ser adotado pelos Municípios 

para atendimento do custo da implantação e operação dos serviços de limpeza 

urbana. 

Para efeito de cobrança da taxa de limpeza urbana, os critérios de mensuração dos 

serviços poderão ser fixados com base, entre outros, nos seguintes indicadores: 

 A classificação dos serviços; 

 A correlação com o consumo de outros serviços públicos; 

 A quantidade e frequência dos serviços prestados; 
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 A avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em cada região 

geográfica homogênea; 

 A auto declaração do usuário. 

Também poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais, 

referentes aos resíduos que: 

 Contenham substâncias ou componentes potencialmente perigosos à saúde 

pública e ao meio ambiente; 

 Por sua quantidade (pequenos e grandes geradores) ou suas características 

(tipo de resíduo), tornem onerosa a operação do serviço público de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos urbanos. 

De acordo com o Art. 29 da Política Nacional de Saneamento Básico, poderão será 

dotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários de localidades que não 

tenham capacidade de pagamento. 

Deve ser contemplado ainda, conforme o Art. 27 § 2° da Lei Federal n° 12.305/10, 

que os geradores sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos deverão remunerar o poder público, no caso destes realizarem as etapas do 

gerenciamento dos resíduos, desde que esteja de acordo com a respectiva licença 

ambiental ou normas estabelecidas pelos órgãos pertinentes. 
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 8.7 GRANDES GERADORES 

 

O diagnostico do PMGIRS do município de São Tomás de Aquino aponta que 

deverão ser enquadrados como grandes geradores de resíduos sólidos, aquele que 

produzir a 100L ou 50 kg/dia, independente do estabelecimento que produza se 

domiciliar, público, comercial industrial ou de serviços. 

Conforme estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, os grandes 

geradores serão responsáveis pelos serviços de acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte e tratamento final, responsabilizando-se também por 

custos gerados em todo o processo da gestão dos resíduos.  

Serão responsáveis pelos serviços de acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e destinação final, devendo custeá-las e terão também que 

elaborar seu Plano de Gerenciamento de seus resíduos sólidos conforme determina 

a Legislação Federal. 

Realizar o levantamento dos grandes geradores de resíduos de São Tomás de 

Aquino é de fundamental importância para a criação de projetos direcionados na 

conscientização dos grandes geradores e estabelecer um maior controle sobre estes 

geradores. 

Para identificação dos grandes geradores, recomenda-se que seja realizado um 

inventário de resíduos, através de sistemas auto declaratórios, questionários e/ou 

entrevistas, de modo que todos que possuam alvará de funcionamento sejam 

obrigados a participar, respeitando-se os dispositivos legais. 

Para disciplinar os grandes geradores de resíduos sólidos deverá ser aprovada pela 
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câmara, uma legislação municipal específica sobre esse tipo de gerenciamento dos 

grandes geradores ou estar contido na lei municipal que aprova o PMGIRS de São 

Tomás de Aquino. 

A partir da aprovação dessa lei, os grandes geradores deverão se cadastrar na 

Prefeitura Municipal para compor um banco de dados e possibilitar um controle 

sobre os mesmos. 

 

 

9.  MEDIDAS ESTRUTURAIS 

 

Demandam obras civis de infraestrutura, equipamentos e maquinários, visando a 

melhoria do gerenciamento dos resíduos sólidos, em São Tomás de Aquino, que 

podem ser divididas em preventivas e corretivas. 
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9.1 PREVENTIVAS 

 

 

As medidas estruturais preventivas são aquelas que irão antever futuros problemas 

b relacionados aos resíduos sólidos, como: 

 disposição inadequada de resíduos/rejeitos; 

  aumento da taxa de geração per capita de resíduos;  

 auto custo, para transporte de resíduos/rejeitos, entre outros. 

Tendo em vista previsões de problemas futuros, são propostas medidas estruturais 

que possam evitá-los, lembrando que qualquer medida a ser implantada deverá ser 

amplamente divulgada, esclarecendo e orientando os munícipes, trabalhando 

simultaneamente a educação ambiental. 
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9.1.1 Programa De Coleta Seletiva 

 

 

De acordo com o diagnóstico do PMGIRS em São Tomás de Aquino, a coleta 

seletiva de materiais recicláveis iniciou-se recentemente, estando em fase de 

implantação, sugere-se que seja regulamentado, através de lei municipal e 

implantado um Programa de Coleta Seletiva  observando os seguintes objetivos: 

 Segregação de resíduos sólidos na fonte de geração; 

 Implantação da coleta seletiva nos órgãos públicos; 

 Implantação da coleta seletiva nos comércios e nas indústrias; 

 Redução do volume de resíduos sólidos “recicláveis secos” encaminhados 

para UTC, coletados junto ao rejeito; 

 Valorização e reciclagem de resíduos sólidos “recicláveis secos” com inclusão 

social e geração de renda e empregos; 

 Instalação de Pontos de Entrega Voluntária-PEV; 

 Implantação da Coleta Seletiva na Zona Rural. 
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Os resíduos sólidos recicláveis secos que deverão ser destinados à coleta seletiva, 

segundo o Ministério do Meio Ambiente (2011),são: 

 Metais (latas de cerveja e refrigerante em alumínio, latas de alimentos em 

aço, canos, esquadrias, arame); 

 Papéis (folhas e aparas de papel, jornais, revistas, caixas, papelão); 

 Plásticos (garrafas PET, copos descartáveis, embalagens, tubos);  

 Vidros (utensílios, embalagens, recipientes). 

A coleta seletiva deverá ser ampliada, estendendo-se para outros tipos de resíduos, 

aproveitando a coleta diferenciada dos recicláveis secos, estimulando a segregação 

de outros tipos de resíduos e facilitando a destinação desses outros resíduos, como: 

  Óleo de cozinha usado; 

 Eletroeletrônicos; 

 Pilhas e baterias; 

 Lâmpadas fluorescentes; 

Para realização da coleta conjunta, os recicláveis secos e os outros tipos de 

resíduos devem ser acondicionados separadamente e adequadamente, bem como o 

manuseio para coleta e transporte, conforme o tipo de material, devendo-se adequar 

os caminhões de coleta com recipientes adaptados para o transporte seguro desses 

outros resíduos, além do treinamento dos funcionários coletores. 
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A coleta seletiva é apenas uma das etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos 

domiciliares recicláveis secos (não perigosos), devendo-se antes de tudo, planejar e 

definir toda a cadeia do gerenciamento, como segregação na fonte, 

acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, triagem, tratamentos 

intermediários, reciclagem e disposição final. 

Uma vez definida toda essa cadeia de gerenciamento, sua implantação e/ou 

ampliação deverá ser gradual, iniciando-se com um projeto piloto (no caso de 

implantação), de modo a identificar e corrigir rapidamente os problemas que poderão 

surgir. 

 

 

 9.1.2 Pontos de Entrega Voluntária de materiais recicláveis 

de RSD – PEVs (pequenos geradores) 

 

Pontos de Entrega Voluntária de materiais recicláveis de RSD – PEVs são 

recipientes específicos destinados à entrega voluntária realizada pelos munícipes de 

materiais recicláveis de RSD, como plástico, papel, metal e vidro. Em São Tomás de 

Aquino, conforme diagnóstico do PMGIRS não existem PEVs, portanto sugere-se a 

identificação de pontos estratégicos para a instalação de PEVs, com a finalidade de 

reduzir o descarte irregular destes materiais. 

Recomenda-se que num primeiro momento, os PEVs sejam voltados apenas para 

os resíduos sólidos domiciliares recicláveis secos (não perigosos) e futuramente, 
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baseado nas relações e parcerias municipais com empresas privadas responsáveis 

pelo gerenciamento de resíduos específicos, sejam instalados em locais fechados 

onde haja vigilância, como comércios e edificações públicas, podendo assim receber 

também pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos e óleos vegetais 

usados, desde que acondicionados em recipientes separados para cada tipologia de 

resíduo. 

Os Pontos de Entrega Voluntaria ou Ecopontos devem ser implantados em áreas 

públicas, comércios (parceria com a Prefeitura Municipal), próximos às escolas e 

áreas residenciais, de lazer, em locais de fácil acesso para o público e de acordo 

com as projeções de expansão e urbanização do município. 

 

 

 9.2 CORRETIVAS 

 

As medidas estruturais corretivas são aquelas que irão propor iniciativas para 

solucionar problemas ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos 

no município de São Tomás de Aquino e eventos danosos ocorridos pelo 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

Os principais problemas identificados pela disposição final inadequada de resíduos 

sólidos no município de São Tomás de Aquino são: 

 Presença de passivo ambiental; 
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 Disposição inadequada de RCC, RV, RPC e RP. 

Além disso, propõe-se ações corretivas de emergência e de contingência para 

outras atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

10  ÁREAS FAVORÁVEIS PARA DISPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE 

ADEQUADA DE REJEITOS 

 

Conforme apresentado no Diagnóstico do PMGIRS, em São Tomás de Aquino 

atualmente, existe apenas uma área para disposição adequada de rejeitos não 

perigosos, que é Unidade de Triagem e Compostagem Municipal – UTC, um 

equipamento de saneamento básico essencial ao município e que atende à 

parcialmente a PNRS, quanto a não disposição de resíduos em lixões ou em outros 

locais inadequados lembrando que a mesma não possui licença ambiental para 

dispor o rejeito que será enviado para o Aterro Sanitário de São Sebastião do 

Paraíso.  

Apesar disso, há de se considerar que para outros tipos de resíduos ainda não 

possuem áreas para disposição ambientalmente adequada, como é o caso dos 

resíduos de construção civil (RCC), resíduos volumosos (RV), resíduos de poda e 

capina (RPC), que representam os principais problemas de disposição inadequada 

de resíduos, segundo o Diagnóstico do PMGIRS. 

Frente a isso, a PNRS exige a proposição de áreas favoráveis para a disposição 

ambientalmente adequada de rejeitos, observados o plano diretor e o zoneamento 

ambiental municipal. 
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Porém, segundo a PNRS, não basta apenas a implantação de áreas para a 

disposição ambientalmente adequada de rejeitos, uma vez que tais áreas só devem 

dispor materiais não recicláveis (rejeitos), portanto, sendo necessário que os 

resíduos sejam previamente triados, com separação dos materiais recicláveis dos 

rejeitos. 

Sendo assim, é urgente a necessidade de implantação de uma área licenciada de 

disposição de RCC Classe A (concreto, argamassa, cerâmica e solos), com prévia 

triagem de RCC. 

Dessa forma, é necessário que haja um acompanhamento do desenvolvimento 

dessa área de disposição de RCC classe A, para que após seu encerramento, haja 

continuidade na disposição final de RCC classe A, em novo local, em área 

licenciada. 

 

Com relação ao Aterro Sanitário de São Sebastião do Paraíso, estima-se que sua 

vida útil seja até 2030 considerando-se o projeto de encerramento previsto, Sendo 

assim, dentro do horizonte de 20 anos deste PMGIRS, será necessária nova área 

para disposição ambientalmente adequada de rejeitos sólidos 

domiciliares/comerciais, que deverá ser definida, em tempo suficiente, para dar 

continuidade à disposição final ambientalmente adequada desses rejeitos, quando o 

aterro sanitário do consórcio tiver sua vida útil esgotada. Porem é recomendado que 

em médio prazo se identifique uma área para construção de um aterro sanitário de 

pequeno porte no município. 

 

Pode se aproveitar área próxima à instalação atual da UTC para a previsão do aterro 
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sanitário previsto que se dispõe como uma alternativa de disposição final de rejeitos 

domiciliares/comerciais, no entanto, é recomendável que o aterro sanitário 

municipal, bem como sua ampliação em área contígua seja priorizado, em função da 

existência da UTC e também para não impactar uma nova área, principalmente 

situada em região e zoneamentos não adequados. 

 

 

 10.1    IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS 

AMBIENTAIS 

 

Passivo ambiental pode ser entendido, em um sentido mais restrito, o valor 

monetário necessário para custear a reparação do acúmulo de danos ambientais 

causados por um empreendimento, ao longo de sua operação. Todavia, o termo 

passivo ambiental tem sido empregado, com frequência, para conotar, de uma forma 

mais ampla, não apenas o custo monetário mas a totalidade dos custos decorrentes 

do acúmulo de danos ambientais, incluindo os custos financeiros, econômicos e 

sociais. 

Com o objetivo de elencar os danos ambientais associados e estabelecer planos de 

ação condizentes que procurem sanar a questão dos passivos ambientais do 

município de São Tomás de Aquino, foram levantados os principais pontos críticos, 

reais e potenciais, relacionados à disposição final de resíduos sólidos. Dessa forma, 

foi considerado como passivo ambiental o ponto de disposição de resíduos sólidos o 

antigo Lixão. 
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De acordo com o levantamento realizado na fase de diagnostico identificou se como 

o maior passivo do município a área do antigo lixão que possui hoje a característica 

de lixão a céu aberto, 

Diante do exposto, convém informar que a primeira diretriz estabelecida no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos para os RSU prevê a eliminação de lixões até 2014. 

 

EMPREENDIMENTO PASSIVO AMBIENTAL 

 

 

ANTIGO LIXÃO 

Meio possivelmente impactado: 

 Solo, águas superficiais e 
subterrâneas. 

Possíveis causas da contaminação: 

 Contaminação por chorume 
proveniente do depósito irregular de 
resíduos sólidos. 

 Odor desagradável proveniente dos 
gases gerados na decomposição da 
matéria orgânica. 

Consequências: 

 Contaminação ambiental do solo, e 
provavelmente da água subterrânea e 
superficial de recurso hídrico 
localizadas próximas a área em 
questão. 

Quadro 5 Identificação e Recuperação de Passivos Ambientais 

   

O antigo lixão de São Tomás de Aquino, está localizado no Bairro Rural Barro Alto 

com uma área de 32.360 m2 pertencente à Prefeitura. No local observa-se a 

presença de líquidos percolados da decomposição de lixo e mau cheiro proveniente 
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dos gases gerados na decomposição de matéria orgânica. Sendo que a legislação 

vigente entende que medidas efetivas de remedição devam ser planejadas para 

finalização adequada do local. 

Diante do exposto, faz-se urgente e imprescindível unir esforços e recursos para a 

regularização da situação apontada no quadro acima. São necessários estudos 

técnicos específicos e profundos que busquem definir meios para remediar esta 

área, visto que os cenários evidenciados estão em desacordo com as legislações 

ambientais aplicáveis e contribuem de forma significativa para a degradação 

ambiental local. 

 

 

 10.2  ÁREAS DE DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Conforme apresentado no diagnóstico que aborda as distintas tipologias de resíduos 

sólidos gerados no município de São Tomás de Aquino, podem-se evidenciar 

diversas formas de disposição final indevida, por vezes, decorrente da ausência de 

locais adequados, ou por falta de informação da própria população, Nesse sentido, 

este item visa propor medidas corretivas, que viabilizem a correta destinação final 

destes resíduos, conforme apresentado no item a seguir. 
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 10.3  RESÍDUOS DE PODA E CAPINA – RPC 

 

Atualmente, o município de São Tomás de Aquino tem uma produção per capita de 

0,48 kg/hab/dia baseado na população de 7.093 habitantes (IBGE/2010), e de 

acordo com a PNRS é necessário que o Plano vise à redução da geração dos 

resíduos: pela redução na fonte, reutilização e reciclagem, mudança de hábitos e 

consumo do cidadão, execução de campanhas contínuas de educação ambiental, 

envolvimento da comunidade na gestão dos resíduos, que serão detalhados no 

decurso desse trabalho.   

Também, se faz necessária à estruturação do sistema de manejo de resíduos 

sólidos urbanos do município de São Tomás de Aquino, quanto à estrutura 

administrativa, técnica, financeira, e física, de forma a possibilitar a implementação 

do PMGIRS, conforme previsto na Política de Resíduos.    

Essa estruturação do sistema se dará por meio da execução de um programa de 

coleta de resíduos e limpeza pública eficiente, igualitário e sustentável de manejo de 

resíduos sólidos, por meio do incentivo da adoção da coleta seletiva, reutilização e 

reciclagem na comunidade e no setor privado. Essas ações devem ser fiscalizadas 

pelo poder público a fim de assegurar os preceitos da eficiência e universalidade, 

que será possível com implantação de equipe de fiscalização para atender o sistema 

de limpeza pública.   

O município deverá, ainda, elaborar os Planos de Coleta de Resíduos Sólidos 

domiciliares, o Plano de Varrição e Limpeza Pública (os requisitos básicos para a 

elaboração do Plano de Coleta e de Varrição se encontram no ANEXO A e B 

concomitante com a elaboração do termo de referência para a nova contratação dos 

serviços de limpeza urbana a luz do PMGIRS.   
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É necessário, ainda, na visão da Política Nacional de Resíduos, garantir que os 

resíduos gerados nas atividades de varrição e poda da arborização municipal 

tenham destinação ambientalmente adequada, com ênfase na compostagem e no 

seu aproveitamento energético, desde que identificada alternativa técnica ou 

ambientalmente viável.   

Com a finalidade de melhorar a gestão dos resíduos gerados e tomar conhecimento 

das suas características como volume, tipologia, possibilidade de reutilização e 

reciclagem sugere-se a realização de um cadastro para os estabelecimentos 

comerciais, principalmente, grandes geradores e outros estabelecimentos que 

atualmente têm seus resíduos recolhidos pelo sistema municipal de limpeza pública.   

Como pôde ser evidenciado no diagnóstico realizado, os resíduos de poda e capina 

são levados para UTC e transformados em composto orgânico junto com a matéria 

orgânica, não é feito uma compostagem orgânica, para aproveitamento potencial do 

mesmo. 

Propõe-se, que seja criado um programa de coleta e/ou de entrega voluntária e 

destinação voltada aos RPC gerado pelos munícipes, que atuará no destino destes 

resíduos para tratamento e disposição adequada e ainda a construção de uma área 

de compostagem de resíduos verdes junto a UTC. 
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 10.4  RESÍDUOS PERIGOSOS – RP  

 

Nem todos os resíduos perigosos identificados no diagnóstico, cujos principais 

considerados foram pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos e 

óleos vegetais usados, apresentam adequada destinação. 

O óleo vegetal usado, parte é recolhido pela COPASA mais a maior parte e 

descartado de forma irregular, os eletro eletrônicos são recolhidos pela empresa Led 

Reciclagem Tecnológica, através de Termo de Compromisso com a Prefeitura por 

prazo indeterminado, localizada na Rua José Pedro de Carvalho Lima, 495 – Jd. 

São Domingos Mococa-SP, que recolhe o lixo eletrônico (televisores, computadores, 

celulares, geladeiras, etc.) sem custos gerados no município, atendendo o poder 

publico e toda comunidade, realizando também campanhas de conscientização e 

divulgações nos meios de comunicação sobre o cronograma de coleta e área para 

deposito, fornecendo ainda certificação da destinação correta dos mesmos.  

Conforme abordado no PMGIRS a PNRS destaca-se que os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes deverão implementar sistemas de 

logística reversa, visando restituir os resíduos sólidos ao setor empresarial, para que 

sejam encaminhados ao reaproveitamento, nos ciclos produtivos ou em outra 

destinação final ambientalmente adequada. 

Por assim ser, a iniciativa pública poderá atuar por meio da implantação de 

programas de responsabilidade pós-consumo, que visem reunir os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes gerando acordos setoriais e parcerias 

que viabilizem a coleta para fins de tratamento e destinação final de tais resíduos. 
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 10.5  AÇÕES CORRETIVAS DE EMERGÊNCIA E DE 

CONTINGÊNCIA 

 

As ações para emergência e contingência têm como objetivo identificar as estruturas 

disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, procurando 

aumentar o grau de segurança e a continuidade operacional dos serviços referentes 

ao gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

As medidas corretivas, de emergência e contingência foram propostas com o intuito 

de orientar a atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os 

impactos causados por situações críticas não esperadas. Assim, a seguir são 

apresentadas algumas dessas ações a serem adotadas para os serviços de manejo 

de resíduos sólidos. 

Ações corretivas de emergência e contingência propostas para gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos 
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OCORRENCIAS AÇÕES 

 

Paralisação do sistema de varrição. 

 

 

- Acionar funcionários públicos e/ou contratar 
funcionários para efetuarem a limpeza dos 
pontos mais críticos e centrais da cidade. 

 

 

 

Paralisação dos serviços de podas, capina e 
roçada. 

 

 

 

- Acionamento da concessionária de energia 
elétrica para mobilização do setor de poda. 

- Acionamento do corpo de bombeiros. 

 

 

Paralisação do serviço de coleta domiciliar. 

 

 

- Contratação de empresa especializada em 
caráter de emergência. 

- Empresas e veículos previamente 
cadastrados deverão ser acionados para 
assumirem de forma emergencial a coleta nos 
roteiros programados, dando continuidade 
aos trabalhos. 

Paralisação do serviço de coleta de resíduos 
de serviço de saúde. 

 

 

 

- Celebrar contrato emergencial com empresa 

especializada na coleta desses resíduos. 

 

Paralisação total da UTC. 

 

- Os resíduos deverão ser transportados e 
dispostos no aterro sanitário do consórcio. 

 

Interrupção da Coleta por Paralisação dos 
Garis 

- Estabelecer circuitos e entidades prioritárias 
(hospitais e escolas) para se efetuar a coleta, 
bem como diminuir a frequência de coleta. A 
coleta poderia utilizar a equipe da PMSTA 
para dirigir os veículos e coletar resíduos. No 
entanto, a operação do caminhão coletor tem 
particularidades operacionais. Uma sugestão 
seria treinar alguns motoristas na sua 
operação, de forma que se houver problema 
com um deles o outro passa a dirigir este tipo 
veículo. Caso haja problemas com este 
motorista adicional, utilizar caminhão 
caçamba convencional na coleta. Neste caso, 
é importante que haja documentação formal 
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sobre os roteiros de coleta de forma a 
informar aos motoristas substitutos o percurso 
a ser feito. Este material tem que estar com a 
Secretaria Gestora do contrato 

Excesso de Chuva ou Problemas 
Operacionais na UTC que Impeçam o 
Recebimento de Resíduos. 

A PMSTA deve buscar junto ao Consórcio de 
São Sebastião do Paraíso aterros 
alternativos, ou seja, se houver problemas 
operacionais com um aterro, transportar o 
resíduo para outro. 

Acidente Natural que Gere uma Quantidade 
Muito Grande de Resíduos 

Esta situação compreende dois problemas: o 
primeiro é a retirada dos resíduos do local 
onde se encontra, pois se está em grande 
quantidade haverá necessidade de um 
grande número de pessoas e equipamentos 
para remoção e limpeza. O outro é onde 
colocar este grande volume.   

Quanto à primeira questão, haverá 
necessidade de um planejamento prévio das 
ações no sentido de alocar recursos 
adequados e estabelecer uma sequência de 
locais a serem limpos. Para isto, a equipe da 
Defesa Civil deverá planejar e coordenar a 
execução dos trabalhos de limpeza. Esta 
equipe deverá ter poderes para requisitar 
equipamentos de outras secretarias para o 
serviço, ou mesmo contratar, em regime de 
emergência, uma empresa para a execução 
deste trabalho.   

Quanto à destinação, o melhor local é o 
aterro. Esta é uma característica da 
tecnologia do aterro, que comporta cargas de 
choque com alguma facilidade. Também 
haverá necessidade de planejamento sobre o 
local do terreno que deve ser utilizado para a 
deposição do resíduo da emergência (o 
aconselhável é que seja fora da frente de 
trabalho atual). 

Disposição irregular de resíduos não 
perigosos em áreas particulares 

Notificar e multar o autor do despejo se 
identificado ou o proprietário da área. 
Determinar a limpeza e vedação da área, 
determinar destinação adequada dos 
resíduos. 

Disposição irregular de resíduos não 
perigosos em áreas publicas, autor 
conhecido. 

Notificar e multar o autor do despejo. 

Determinar a limpeza e determinar destinação 
adequada dos resíduos. 

Disposição irregular de resíduos não 
perigosos em áreas publicas, autor 
desconhecido. 

Limpar a área. 
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Disposição irregular de resíduos perigosos. Identificar o produto, isolara e sinalizar a área, 
determinar a limpeza e destinação adequada 
aos resíduos, determinar e acompanhar a 
recuperação ambiental, multar o responsável 
pelo dano ambiental. 

Acidentes envolvendo produtos perigosos. Identificar o produto isolar e sinalizar a área; 

Determinar a limpeza do local e a destinação 
adequada dos resíduos; determinar e 

acompanhar a recuperação ambiental; 
multar o responsável pelo dano 
ambiental. 

 

Quadro 6 – Ações corretivas de emergência e contingência propostas para gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos.  

 

 

 10.6 AÇÕES PREVENTIVAS DE PLANEJAMENTO 

 

Para implantação do plano deve-se:  

1)Treinar motoristas e coletores para operar o caminhão coletor, bem como nos 

roteiros de coleta;  

2) Estabelecer de forma gráfica os roteiros de coleta;  

3) Estabelecer formalmente junto ao Consórcio de São Sebastião do Paraíso aterros 

alternativos; que possam em emergências  receber grandes volumes de resíduos; 
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4) Estabelecer em conjunto com a defesa civil Planos de Ação de Controle de  

Emergenciais. 
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11    MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS (PLANOS E PROGRAMAS) 

 

As ações que darão sustentação e apoio às medidas estruturais, planejadas para 

mobilizar determinados seguimentos da sociedade para se atingir objetivos 

específicos, que venham a contribuir na gestão de resíduos sólidos proposto no 

PMGIRS, são as medidas não estruturais. 

 

 11.1 DIVULGAÇÃO 

 

Previsto na Politica Nacional de Resíduos Sólidos, a divulgação do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos é um instrumento de relevante importância, 

pode ocorrer por meio da comunicação em massa, através da utilização do site da 

Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino, rádios locais, televisão, jornais, 

divulgação por meio de cartazes, folhetos, faixas, banners e outdoors, espalhados 

pelo município, de forma que sejam apresentadas com o objetivo de obter uma 

maior eficiência na divulgação plano. 

O PMGIRS é um documento oficial, que deverá ser seguido por toda a população, 

ou seja, todos os geradores de resíduos sólidos do município de São Tomás de 

Aquino, sendo possível ainda, para promover a sensibilização do público alvo, se 

valer da apresentação de cartilhas, folders, guias e manuais de fácil entendimento. 
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É importante que sejam divulgados também os planos e programas que venham a 

ser apresentados e executados, objetivando o atendimento das metas neles 

estabelecidos, que vem corroborar com o correto manejo dos resíduos e rejeitos, 

esta divulgação deverá ser de forma simples, direta e eficiente, podendo ser através 

de palestras e reuniões. 

 

 11.1.1 Objetivos 

 

A divulgação do PMGIRS, visa contribuir com o esclarecimento do público alvo, 

orientando a população, comércios e indústrias dos objetivos e metas traçados para 

o correto gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no município, inserindo-os 

como responsáveis pelo correto gerenciamento dos resíduos, os colocando no papel 

de agente fiscalizador às irregularidades cometidas, ajudando a municipalidade no 

cumprimento das metas estabelecidas no plano, e reforçando a responsabilidade 

sócio ambiental dos geradores. O programa de divulgação, serve de instrumento de 

interação entre os atores desse processo, ou seja, população, comércio e indústria, 

órgãos públicos locais e as representações civil  de São Tomás de Aquino no que 

tange à eventuais dúvidas na fase de implantação dos planos traçados no PMGIRS, 

contribuindo para o conhecimento do público sobre o que é o plano, bem como seus 

programas e metas, mantendo a comunidade informada  das fases da implantação. 
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 11.1.2 Estruturação do Programa de Divulgação 

 

Tendo em vista a diversidade do público alvo deverão ser desenvolvidos 

instrumentos de informação apropriados a cada situação, que permitam 

disponibilizar as informações em nível e conteúdo adequados ao entendimento de 

todos, como realização de reuniões, distribuição de folhetos, boletins informativos e 

criação de central de atendimentos e denuncias, sugere-se que seja regulamentado 

em legislação municipal como de utilidade pública a divulgação de ações 

relacionadas ao meio ambiente. 

 

 

 11.2  PLANO PRELIMINAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A educação ambiental é uma importante ferramenta para a gestão e adequação do 

processo de gerenciamento de resíduos no município de São Tomás de Aquino. 
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No PMGIRS serão definidas as diretrizes e estratégias, para a elaboração das 

atividades de educação ambiental, objetivando a conscientização e envolvimento de 

todos os segmentos da sociedade do município. 

 

 

 11.2.1 Fundamentação e Justificativa 

 

A Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, descreve que: 

 

“entendem-se por educação ambiental 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”. 

Estabelece ainda que a educação ambiental deve estar presente em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo de maneira articulada, e em caráter formal e 

não formal. 

Os programas e as ações desenvolvidos com a população, visando educação 

ambiental voltado para resíduos sólidos, são fundamentais para a gestão e o 
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gerenciamento adequado desses resíduos, uma vez que os moradores de um 

município são os principais geradores de resíduos sólidos domiciliares. 

O processo de manejo e disposição dos resíduos sólidos domiciliares tem inicio nas 

residências, portanto se a população não estiver consciente de seus deveres para 

com a limpeza urbana e o manejo dos resíduos, não disponibilizando 

adequadamente para coleta, nem retornando aos comerciantes e distribuidores os 

resíduos passíveis de logística reversa, todos os subprocessos como o transporte, 

tratamento e destinação, serão comprometidos. 

A educação ambiental vem a conscientizar a população da importância de cumprir 

com suas responsabilidades no gerenciamento dos resíduos, bem como quais são 

exatamente tais responsabilidades. Mesmo após a instituição em lei da logística 

reversa, grande parte da população ainda não sabe que é seu dever retornar os 

produtos passíveis do processo aos comerciantes e distribuidores, e que a 

administração pública não é obrigada a coletar tais produtos na coleta convencional. 

A politica Nacional de Resíduos Sólidos preconiza que todos tem direito a educação 

ambiental cabendo ao poder público, as instituições educativas, os órgãos 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), os meios de 

comunicação em massa, bem como as empresas e a sociedade como um todo a 

incumbências desta modalidade de educação. 

Naturalmente, a educação ambiental realizada nas escolas é de extrema 

importância, uma vez que as crianças acabam introduzindo os temas lá abordados 

no ambiente familiar, prestando-se ao papel de difusores do conhecimento. Porém, 

as escolas não são o único local em que a educação ambiental pode surtir o efeito 

desejado. Outros ambientes estratégicos, como associações de moradores de 

bairros, sindicatos, associações comerciais, entre outros, também devem ser 

considerados. 
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Ribeiro e Günther (2003 apud Lopes, 2006) afirmam que é necessário, dentro dos 

programas de educação ambiental, seja abordada também a educação para a 

cidadania, visto que boa parte dos problemas de limpeza pública ocorre devido à 

atitude da população de conservar os espaços privados e cobrar da prefeitura a 

limpeza do espaço público. 

Os programas de educação ambiental são voltados a conscientizarem as pessoas a 

o lixo, entretanto, conforme a própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos deve-

se observar a seguinte ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento dos 

resíduos sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Os programas que enfoquem somente a necessidade de separação do material para 

reciclagem e não enfatizem a necessidade de se seguir essa ordem de prioridade 

dada na PNRS acabam difundindo a ideia errônea de que quanto mais resíduos 

forem produzidos (para serem destinados à reciclagem), melhor.   

A educação ambiental tem a finalidade de auxiliar e garantir uma efetiva participação 

da população no gerenciamento dos resíduos e na construção de novos valores na 

busca por uma sociedade ambientalmente sustentável 

 

 11.2.2 Objetivos 

 

Conforme previsto na Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental, abaixo seguem expressos os objetivos 

fundamentais da educação ambiental: 
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 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; 

 Garantia de democratização das informações ambientais; 

  Estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

 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; 

 Estímulo à cooperação entre as diversas cidades da região, 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; 

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

 Fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da população; 

 Enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

 Concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade; 
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 Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi 

e transdisciplinaridade; 

 Vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

 Garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

 Permanente avaliação crítica do processo educativo; 

 Reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

Cultural. 

 

 11.2.3 Diretrizes Básicas 

 

Em São Tomás de Aquino, é preciso que o programa de educação ambiental voltado 

aos resíduos sólidos, a ser implementado já em prazo imediato (em até 2 anos), 

aborde, no mínimo, algumas questões básicas e fundamentais que motivem uma 

maior participação dos moradores no sistema público de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, a saber quais as consequências ambientais, econômicas e 

sociais de atos simples e diários, como: 

 Acondicionar corretamente os resíduos sólidos domiciliares; 

 Observar os horários das coletas regular e seletiva; 
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 Não jogar lixo sobre vias públicas, terrenos baldios, a beira dos corpos 

d’água; 

 Varrer e conservar limpas as calçadas, logradouros, terrenos baldios, vias de 

acesso, à beira dos corpos d’água; 

 Importância de se buscar a não geração, a redução, a reutilização, a 

reciclagem, o tratamento de resíduos e a disposição ambientalmente 

adequada de rejeitos, necessariamente nessa ordem de prioridade; 

 Informações sobre coleta seletiva, reciclagem e compostagem; 

 Esclarecimentos em relação à logística reversa, tais como: quais os produtos 

passíveis desse processo; como e a quem realizar a devolução; quais as 

suas responsabilidades e deveres em relação ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos, segundo a PNRS: 

 Acondicionar e disponibilizar adequadamente os resíduos para as coletas 

regular e seletiva e de forma diferenciada; 

 Realizar a devolução dos produtos passíveis de logística reversa aos 

comerciantes e distribuidores desses produtos; 

 Por que é importante o envolvimento dos moradores na gestão e no 

gerenciamento dos resíduos sólidos e quais as formas de participação 

popular; 

 Legislação pertinente; 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

229 

 A quem recorrer em caso de gerenciamento inadequado de serviços por parte 

de qualquer agente (poder público, indústrias, cooperativas, comércio, 

empresas e pessoas físicas). 

Por meio da abordagem dessas e de outras questões que os organizadores do 

programa julgarem pertinentes, procura-se fazer a população entender o que é e 

como deve funcionar um sistema de limpeza urbana em toda a sua complexidade. 

Ressalta-se que é recomendável não se ater apenas a cursos teóricos relacionados 

ao tema, mas investir também em práticas que apresentem os moradores à questão 

dos resíduos de maneira mais atrativa. Podem-se realizar, por exemplo, visitas a 

campo, como à unidade de triagem, aterro sanitário de São Sebastião do Paraíso; 

oficinas de compostagem; oficinas de reaproveitamento de PET e outros materiais; 

mostra de artesanato com reaproveitamento de resíduos; apresentações artísticas e 

culturais, como teatro educativo; gincanas nas escolas; entre outros. 

 

 11.2.4  Público  Alvo 

 

 Órgãos Municipais  

 Sociedade civil não organizada; 

 Educação formal (alunos e professores); 

 Poder Legislativo local; 
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 Associações de classe (Associação Comercial, Sindicato, etc); 

 Caçambeiros e Demolidores; 

 Catadores de materiais recicláveis (formal e informal); 

 

 11.2.5 Temas Abordados 

 

Resíduos da Construção Civil 

 Conscientização da população em geral; 

 Ação específica com os caçambeiros e demolidores; 

 Ação específica com os carroceiros; 

 Ação específica com engenheiros/Conselho de Classe(CREA) 

 

Resíduos da Coleta Seletiva (Resíduos Secos) 

 Conscientização da população em geral; 
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 Projeto para inclusão de catadores informais; 

 Ação específica com os catadores de resíduos; 

 Projeto de capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde. 

 Ação específica nas escolas e órgãos públicos; 

 

Resíduos de Serviços de Saúde 

 Ação específica com os profissionais de saúde da Prefeitura; 

 Ação específica com os profissionais de saúde da rede privada; 

 Ação específica com os catadores de resíduos. 

 

Resíduos Orgânicos 

 Conscientização da população em geral; 

 Ação específica com as escolas municipais (profissionais da cozinha); 

 Ação específica com as Indústrias Alimentícias. 
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Resíduos de Logística Reversa 

 Conscientização da população em geral; 

 Ação específica com as revendedoras de lâmpadas; 

 Ação específica com as revendedoras de pilhas e baterias; 

 Ação específica com as revendedoras de eletroeletrônicos; 

 Ação específica com as revendedoras de agrotóxicos; 

 Ação específica com as revendedoras de óleos lubrificantes; 

 Ação especifica com indústrias alimentícias geradoras  de produtos em 

embalagens sujeitos a logística reversa. 

 

Resíduos Industriais 

 Ação específica com os diretores/proprietários; 

 Ação específica com a Associação Comercial e Industrial. 
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 11.2.6 Quadro-resumo do Programa 

 

Instrumentos 

 

Cursos teóricos e práticos de educação ambiental e educação para a 
cidadania, realizados em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo de maneira articulada e em caráter formal e não formal. 

 

Contextos 

Desejáveis 

Existência de lei municipal para regulamentar a educação ambiental. 

Integração das Secretarias Municipais, com atribuições específicas de cada 
uma. 

Estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada. 

Educação formal: todas as escolas; 

 

Abrangência 

 

Educação não formal: todo o município de São Tomás Aquino, sendo 
implementado por partes em associações de bairros, sindicatos, igrejas etc. 
para atender a todos os setores. 

 

Possibilidades 
de fomento à 
participação 
popular. 

 

Propaganda nos setores com faixas, carros de som etc., e divulgação em 
escolas, igrejas, sindicatos etc. 

 

Diretrizes 
básicas 

 

Vide item que aborda as diretrizes básicas expressos neste plano. 

 

Início 

 

Imediato. 

Frequência 

 

Educação formal: permanente; 

Educação não formal: anual em cada setor. 

 

Avaliação dos 
resultados 

 

Relatórios das atividades desenvolvidas. 

Mensuração de indicadores de participação da população na gestão e no 
gerenciamento dos resíduos. 
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Questionários aplicados à população. 

 

Aprimoramento 
do programa 

 

Ênfase nas deficiências constatadas na avaliação dos resultados para a 
preparação dos cursos dos anos seguintes. 

Quadro 7. Resumo do programa preliminar proposto de educação ambiental. 

 

 

 11.2.7 Resultados Esperados 

 

Dessa maneira, fomenta-se a reciclagem, próximo nível da ordem de prioridade 

legalmente estabelecida. 

Quanto aos dois outros níveis tratamento dos resíduos sólidos e disposição por meio 

da educação ambiental formal e informal aplicada por partes nos diferentes setores 

de São Tomás de Aquino, espera-se, antes de tudo, que haja uma evolução na 

visão geral sobre o consumo. 

A população passaria a consumir de maneira consciente e dando prioridade a 

produtos ambientalmente adequados e que possuam menos proporção de 

embalagem em relação à mercadoria propriamente dita, favorecendo a não geração 

resíduos e à redução na produção de outros, fazendo cumprir com o artigo 9º da Lei 

12.305, que estabelece a seguinte ordem de prioridade na gestão e no 

gerenciamento dos resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
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tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

Com realização de oficinas de reaproveitamento de materiais e das mostras de 

objetos de artesanato feitos a partir de resíduos, espera-se caminhar em direção ao 

nível seguinte da ordem de prioridade estabelecida no artigo 9º da Lei 12.305 acima 

descrito, isto é, a reutilização de alguns resíduos sólidos. 

É esperado também que haja uma maior adesão da população à coleta seletiva, 

uma vez que as pessoas estarão mais conscientes da importância de seu papel 

separador dos resíduos para o bom funcionamento do programa. 

Final ambientalmente adequada dos rejeitos, uma vez que a população esteja mais 

sensibilizada para a questão dos resíduos sólidos, provavelmente exercerá com 

maior afinco a cobrança do poder público e do prestador dos serviços tanto o 

tratamento quanto à disposição adequada dos resíduos. 

A cobrança por melhorias por parte de uma população mais conscientizada poderá 

acarretar também em melhores práticas de gestão e gerenciamento dos resíduos 

por parte de todos os atores envolvidos: poder público, setor empresarial (incluindo 

os grandes geradores de resíduos e os fabricantes, importadores, comerciantes e 

distribuidores de produtos passíveis de logística reversa) e até dos próprios 

moradores. 

Para verificar se os resultados esperados estão efetivamente sendo obtidos, pode-

se utilizar indicadores de participação da população na gestão, auxiliando nas 

tomadas de decisões do poder público, e no gerenciamento dos resíduos sólidos, 

aderindo aos programas de redução na geração de resíduos, reciclagem, com 

postagem, logística reversa, entre outros. 
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 11.2.8  Cooperação Técnica e Financeira 

 

Para que o PMGIRS seja implementado adequadamente e de maneira que se 

sustente financeiramente, é preciso que todos os atores envolvidos sejam 

capacitados se as medidas propostas sejam executadas e operadas através da 

arrecadação de recursos financeiros suficientes. 

Nesse sentido, a prestação de cooperação técnica e financeira à Prefeitura 

Municipal se mostra bastante vantajosa e eficiente, para atingir seus objetivos, uma 

vez que tal celebração irá auxiliar na superação de barreiras que inevitavelmente 

surgirão durante implementação do PMGIRS, que dificilmente poderiam ser 

equacionadas pelo poder público municipal, devido as suas limitações, 

principalmente referentes aos aspectos técnicos específicos e financeiros, que o 

PMGIRS requer. 

 

 

 11.2.9 Recursos Financeiros 

 

Além dos títulos municipais cobrados através do IPTU, ISSQN, ISS, ITBI, ICMS 

(repasse do estado), FMP, existem diversas fontes potenciais para captação de 

recursos, que devem ser utilizadas para financiar os planos/programas e projetos de 
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infraestrutura proposto no PMGIRS. 

Segundo a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos de Limpeza Pública os 

municípios podem ter acesso a recursos financeiros advindos da União, caso 

venham a atender o conteúdo mínimo previsto no PNRS, por meio de instruções 

financeiras federais ou de fomento, mediante a solicitação de linhas de crédito. 

Atualmente existem programas de financiamento, reembolsáveis ou não, cujos 

Requerentes podem ser órgãos públicos, sociedades empresariais, cooperativas, 

associações ou demais atores da PNRS, dependendo da instituição que financiará. 

Conforme citado pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos de Limpeza 

Pública dos programas de financiamento nacionais podem-se destacar: 

 Programas de Financiamento reembolsáveis: Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal 

(CEF), Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC); 

 Programa de financiamento não reembolsava: Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA), Ministério da Saúde, Ministério das Cidades/Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental, Ministério da Justiça – Fundo de Direito 

Difuso (FDD). 

 

Além do governo Federal, os estados também possuem a possibilidade de 

recorrer acrogramas de financiamento, dos quais são citados alguns do Estado de 

Minas Gerais, FHIDRO (Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 
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Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais) 

 

 

 11.2.10 Incentivos Fiscais, Financeiros E Creditícios 

 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é uma premissa para que o 

Município tenha acesso aos incentivos e financiamentos dos órgãos federais de 

Crédito para a área de Resíduos Sólidos. 

Como presente na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o município de São 

Tomás de Aquino poderá instituir normas para a concessão de incentivos fiscais, 

financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Federal Complementar nº 

101, de 04 de maio de 2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal. 

Cabe ressaltar algumas diretrizes para o estabelecimento de metas e prioridades 

para planejamento orçamentário anual como: 

 Desenvolvimento de pesquisas com objetivo de melhorar tecnologicamente o 

manejo dos resíduos sólidos; 

 Promoção de medidas de prevenção e redução da geração de resíduos 
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sólidos voltados para a melhoria dos processos produtivos; 

 Incentivo a segregação dos resíduos sólidos, através descontos nos impostos 

e com benefícios para as atividades de triagem objetivando diminuição dos 

custos envolvidos na coleta; 

 Incentivo as Indústrias e entidades dedicadas ao manejo correto de resíduos 

sólidos; 

 Implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para 

iniciativas de reaproveitamento; 

 Incentivo a projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos 

produtos, prioritariamente com iniciativas de reaproveitamento; 

 Incentivo a empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades correlatas; 

 Estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa; 

 Gerenciamento das áreas contaminadas, incluindo as áreas abandonadas. 

O poder público municipal, na forma de lei municipal, pode instituir incentivos 

econômicos para os munícipes que vierem a participar do sistema de coleta seletiva 

proposto no PMGIRS. Uma prática de incentivo às praticas sustentáveis que tem 

viabilidade de aplicação pode destacar o IPTU Ecológico que seria uma forma de 

incentivar financeiramente os munícipes que tivessem iniciativas de forma a reduzir 

o volume de resíduos colocado para a coleta pública. (desde que realizado em 

conformidade com procedimentos estabelecidos pela Prefeitura Municipal) 

recebendo em troca, descontos no pagamento do IPTU. 
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Outra prática de incentivo financeiro concedido a quem tem boas práticas 

sustentáveis e a aplicação do ISSQN Verde (Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza), que tem como objeto de aplicação a redução do valor das tarifas públicas 

municipais para contribuintes ou empresas que utilizem tecnologias que causem 

menos impactos ao meio ambiente além de valer como um selo de qualidade 

ambiental que dará incentivos fiscais aos empreendedores dos setores produtivos, 

os quais contarem com a elaboração de um programa para a sua gestão 

sustentável, e que objetive a eliminação de fatores potencialmente poluidores e 

geradores de riscos ambientais. 

Com a possibilidade de instituir incentivos a empresas que tem em seus objetivos a 

reutilização, tratamento e a reciclagem de resíduos sólidos o município de São Toma 

de Aquino abrangerá esse apoio a iniciativas de reciclagem ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e com empresas de 

limpeza urbana e a atividades correlatas, além de priorizar contratações públicas, 

sendo assim, dando prioridade para aquisição de bens reciclados e recicláveis; bens 

de serviços e obras ambientalmente sustentáveis. 
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12  PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é um documento, que através de um 

conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, visa à 

gestão integrada dos resíduos do município. O plano de gerenciamento também é 

parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou 

atividade pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA. 

Conforme Art. 20 da PNRS (Lei n° 12.305/2010) estão sujeitos à elaboração de 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos: 

 

 Os geradores de: 
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a) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os geradores nessas 

atividades, excetuados os resíduos domiciliares e os resíduos de limpeza urbana; 

b) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

c) Resíduos de serviço de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e 

do SNVS; 

d) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 

 

 Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

 

a) Gerem resíduos perigosos; 

b) Gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 

natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal; 

 

 As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA; 
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 Os responsáveis pelos terminais e outras instalações de serviços de 

Transportes, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos 

do SISNAMA e, se couber do SNVS, as empresas de transporte; 

 Os responsáveis por atividades agrosilvopastoril, se exigido pelo órgão  

 Competente do SISNAMA, do SNVS ou do Suasa. 

No Art. 21 da PNRS ficam estabelecidos o conteúdo mínimo para o plano de 

gerenciamento. Além disso, o plano de gerenciamento deverá atender ao disposto 

no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A ausência de Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não obsta a elaboração de 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

No caso específico dos resíduos industriais, de acordo com a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos (Lei n°12.300/2006), no seu Art. 21 é definido que: 

“Os gerenciadores de resíduos industriais deverão seguir, na                 

elaboração dos respectivos Planos de Gerenciamento, as gradações de 

metas estabelecidas pelas suas associações representativas setoriais e 

pelo órgão ambiental”. 

Cabe a todos os geradores citados anteriormente, apresentar o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos para a prefeitura, assim como, cabe à prefeitura 

de São Tomás de Aquino, exigir a apresentação dos mesmos e fiscalizar o 

gerenciamento dos resíduos desses geradores, conforme estabelecido no plano de 

gerenciamento de cada gerador. 

Uma das atitudes relevantes, nos procedimentos de gerenciamento adequado dos 
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resíduos sólidos conforme PNRS e para pequenos geradores, seria a instituição de 

lei municipal que estabeleça bases para o controle no gerenciamento dos resíduos 

das empresas privadas, atrelando ao seu alvará um Sistema Declaratório 

(simplificado dos procedimentos a serem tomados com seus resíduos, ficando esta 

suscetível a perder sua licença de funcionamento se não acatado aos 

procedimentos legislativos municipais. 

 

 12.1 GERENCIAMENTOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

 

Segundo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei Nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que 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 em seu artigo 64, prescreve: 

 

“Art. 64. Consideram-se geradores ou operadores de resíduos perigosos 
empreendimentos ou atividades: 

I – cujo processo produtivo gere resíduos perigosos; 

II – cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar 
resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do órgão 
ambiental; 

III – que prestam serviços que envolvam a operação com produtos que 
possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do 
órgão ambiental; 

IV – que prestam serviços de coleta, transporte, transbordo, 

Armazenamento, tratamento, destinação e disposição final 

De resíduos ou rejeitos perigosos; ou 
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V – que exercerem atividades classificadas em normas 

Emitidas pelos órgãos do SISNAMA, SNVS ou SUASA 

“Como geradoras ou operadoras de resíduos perigosos.” 

 

Ainda em seu artigo 65, estabelece que as pessoas jurídicas que operam com 

resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a 

elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão 

competente do SISNAMA e, quando couber, do SNVS e do SUASA, observadas as 

exigências previstas neste Decreto ou em normas técnicas específicas. 

Sendo assim, no âmbito deste PMGIRS, exige-se que sejam apresentadas À 

prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino os planos de gerenciamento de 

resíduos perigosos, a serem elaborados pelos geradores e operadores de resíduos 

perigosos, conforme os Art. 64 e 65 do Decreto Federal 7.404/10. 

Os geradores e/ou operadores, citados anteriormente, somente podem ser 

autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável 

comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para 

prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos, 

Conforme estabelecido na PNRS e no Decreto n° 7.404/2010, qualquer pessoa 

Jurídica que utilizar resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, é 

obrigada a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos 

Perigosos. 

Para realizar o cadastro, a pessoa jurídica precisa de um responsável técnico pelo 

gerenciamento dos resíduos perigosos, devidamente habilitado, na qual os dados 

serão mantidos atualizados no cadastro. 

O cadastro é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades 
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Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais e do Sistema de 

Informações. O cadastro é coordenado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e implantado de forma conjunta pelas 

autoridades federais, estaduais e municipais. 

A prefeitura municipal de São Tomás de Aquino deverá exigir que todas as 

empresas industriais geradoras de resíduos sólidos (perigosos e não perigosos) 

elaborem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS, conforme o Art. 

20 da Lei da PNRS) até final de 2015. O Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos é parte integrante do licenciamento ambiental (art. 24 da Lei da PNRS) 

devendo ser elaborado pelos geradores dos resíduos nos processos produtivos e 

instalações industriais (art. 20–I da PNRS). 

Nos PGRS deverão ser estabelecidas metas de redução, reutilização, reciclagem, 

entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados 

para disposição final ambientalmente adequada.  

Devem ainda adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos 

resíduos sob sua responsabilidade, bem como aperfeiçoar seu gerenciamento. 

Destaca-se que o plano de gerenciamento de resíduos perigosos pode estar inserido 

no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Os resíduos potencialmente perigosos devem ser encaminhados para destinação 

final ambientalmente adequada, como empresas recicladoras, beneficiadoras ou 

para aterros específicos, devendo todos estarem devidamente licenciados. 

Cabe à prefeitura de São Tomás de Aquino fiscalizar o gerenciamento dos 

geradores e operadores de resíduos perigosos, conforme seu plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, assim como verificar se os mesmos estão 
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cadastrados no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. 

 

 

 12.2 Logísticas Reversas 

 

Os processos de controle e fiscalização têm como objetivo melhorar o manejo, 

armazenamento, coleta e destinação final dos resíduos, diminuindo conflitos. Neste 

item serão apresentados os meios de controle e fiscalização dos resíduos passíveis 

de Logística Reversa. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) a logística 

reversa é definida como sendo: 

 

“Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada” 

 

O artigo 33 da PNRS estabelece que sejam obrigados a estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos após o uso pelo 
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consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciais de: 

 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso constituam resíduo perigoso observado 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; 

 Pilhas e baterias; 

 Pneus; 

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

 

Outros produtos como embalagens plásticas, metálicas, de vidro ou outros, poderão 

ser contemplados na logística reversa, conforme definido pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

Assim, conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos precisamente em 

seu Art. 10º incube ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos 

resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências 

de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do SISNAMA, do SNVS e 
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do SUASA, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de 

resíduos, consoante o estabelecido na lei. 

Segundo a Resolução SMA nº 38/2011, os fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes deverão implantar programa de responsabilidade pós – consumo 

para fins de recolhimento, tratamento e destinação final de resíduos de significativo 

impacto ambiental. 

Através de iniciativas da prefeitura, por meio de implantação de programas de 

responsabilidade de pós-consumo e parcerias pretende-se reunir os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes para concretizar um plano para fins de 

gerenciamento, tratamento e destinação final de resíduos perigosos. Assim devem-

se levar em consideração os seguintes aspectos: 

 Planejar e incentivar, via acordos setoriais e termos de compromisso entre o 

setor público e o setor empresarial, a estruturação e implementação de 

sistemas de logística reversa por parte dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes conforme a tipologia dos resíduos sólidos; 

 Fiscalizar o processo e andamento das ações de Logística Reversa; 

 Planejar e incentivar via acordos setoriais e termos de compromisso entre o 

setor público e o setor empresarial; 

 Fiscalizar se os comerciantes e distribuidores efetuam a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidas ou 

devolvidas, bem como se os fabricantes e os importadores encaminham à 

destinação final ambientalmente adequada os referidos materiais descartados 

e os rejeitos provenientes destes materiais; 
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 Exigir que setor privado disponibilize ao órgão municipal informações 

completas e periódicas sobre a realização das ações de Logística Reversa; 

 Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o 

retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 Incentivar o setor empresarial a contemplar os agentes ambientais (catadores 

de materiais recicláveis) na articulação da logística reversa. 

 

O intuito da implantação de programas, convênios e parcerias com os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes é que o gerenciamento destes resíduos 

não fique a cargo da prefeitura, tanto operacionalmente, como financeiramente, a 

não ser que a Prefeitura seja ressarcida pelos responsáveis da logística reversa. 

Portanto, a prefeitura teria apenas o papel de auxiliar os geradores no 

gerenciamento adequado desses resíduos, para a realização de uma correta 

destinação. 

Ressalta-se que cabe à prefeitura de São Tomás de Aquino divulgar aos 

consumidores, quais os resíduos que se enquadram no sistema de logística reversa, 

e quais os postos e locais de entrega dos mesmos. 
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 12.3 Métodos De Controle 

 

O método de controle proposto para São Tomás de Aquino está embasado na 

Gestão Compartilhada, podendo utilizar-se dos seguintes instrumentos: 

 Planilha de Controle Operacional: é um instrumento utilizado para 

acompanhar a realização diária dos serviços, possibilitando verificar a 

compatibilidade da mão de obra, equipamentos e materiais com os 

quantitativos dos serviços executados. 

 Planilha de Pesquisa de Satisfação e Qualidade e Indicadores de Satisfação 

e Qualidade: permite aferir, junto à população, os indicadores de satisfação 

da oferta dos serviços e sua qualidade. Esta verificação poderá ser feita 

através de pesquisas mensais que serão transformadas em boletins 

estatísticos. Pode ser realizada de forma alternada em todas as regiões do 

município. Durante a execução da pesquisa será realizada a inspeção de 

campo para verificação da qualidade dos serviços prestados naquela região, 

evitando que a informação colhida com os moradores seja incompatível com 

a realidade. 

 Avaliação de Eficiência e Eficácia e Tabulação de Dados: esse instrumento 

permitirá a tabulação dos dados dos dois instrumentos de gestão 

anteriormente apresentados, demonstrando se os serviços executados têm a 

eficiência, universalidade, frequência e continuidade esperada; e se a eficácia 

está sendo atingida. 
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  13  INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Visando manter um adequado acompanhamento do desempenho da implementação 

do PMGIRS, propõe-se formas de avaliação através da utilização de indicadores de 

desempenho. 

Estes indicadores deverão contribuir para averiguar o atendimento às metas 

propostas no presente Plano, atuando sobre o novo modelo de gestão proposto, por 

meio da retro análise de dados, remodelando as ações necessárias para que as 

metas sejam devidamente cumpridas. Para tal, propõe-se a utilização dos 

indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, cujos 

dados são atualizados anualmente, perante o preenchimento de formulários junto 

aos órgãos municipais encarregados da gestão do manejo de resíduos sólidos. 

Estes dados são publicados anualmente nos Diagnósticos do Manejo de Resíduos 

Sólidos Urbanos – Tabela de Informações e Indicadores – e têm como principais 

objetivos: 

 Planejamento e execução de políticas públicas; 

 Orientação da aplicação de recursos  

 Avaliação de desempenho dos serviços; 

 Aperfeiçoamento (da gestão; elevando os níveis de eficiência e eficácia;) 

orientação de atividades regulatórias, de fiscalização e de controle social. 
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O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS foi criado e é 

administrado pelo Governo Federal, sendo vinculado à Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades (MCIDADES). 

A consolidação do SNIS ao longo dos últimos anos permite a utilização dos seus 

indicadores como referência para a comparação e como guia para medição de 

desempenho. Sendo este o maior e mais importante sistema de informações do 

setor saneamento brasileiro. 

O Sistema apoia-se em um banco de dados, que contém informações de caráter 

operacional, gerencial, financeiro e de qualidade, sobre a prestação de serviços de 

manejo de resíduos sólidos urbanos. 

As informações coletadas referem-se a inúmeros aspectos dos vários serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos existentes nos municípios, os quais 

são tratados separadamente: 

 Ge – informações de caráter geral; 

 Co – informações sobre o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares e 

públicos; 

 Cc – informações sobre a coleta dos resíduos sólidos da construção civil; 

 Cs – informações sobre a coleta seletiva e processos de triagem; 

 Rs – informações sobre a coleta de resíduos sólidos de serviços de atenção à 

saúde; 
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 Va – informações sobre serviços de varrição; 

 Cp – informações sobre serviços de capina e roçada; 

 Os – informações sobre outros serviços de manejo de resíduos sólidos 

urbanos; 

 Up – informações sobre unidades de processamento de resíduos sólidos 

urbanos; 

 Coleta experimental de dados sobre consórcios intermunicipais de resíduos 

sólidos. 

 

Com base no conjunto de informações coletadas são calculados indicadores, os 

quais são também agrupados por tema: 

 Indicadores de caráter geral; 

 Indicadores específicos sobre a coleta de resíduos domiciliares e públicos; 

 Indicadores específicos sobre a coleta seletiva; 

 Indicadores específicos sobre a coleta de resíduos dos serviços de atenção à 

saúde; 

 Indicadores específicos sobre a varrição e capina de vias e logradouros 

públicos. 
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Desta forma, os indicadores do SNIS contribuirão na avaliação do atendimento às 

Metas estabelecidas proporcionando ações de aperfeiçoamento, quando 

necessárias, elevando a eficiência e eficácia, orientando ainda na aplicação de 

recursos, conforme a avaliação de desempenho dos serviços. 

Entretanto, os indicadores do SNIS atendem a alguns serviços, não contemplando 

todas as tipologias de resíduos geradas no município de São Tomás de Aquino, de 

modo que deverão ser complementados pela própria Prefeitura, através de uma 

análise interna junto aos serviços de coleta de resíduos específicos, não atendidos 

pela abordagem do sistema. Os resíduos que apresentam indicadores determinados 

pelo SNIS são, porém, bastante representativos em termos de quantidade a ser 

gerenciada, de modo que os resíduos que deverão ser avaliados para determinação 

de indicadores internos, não provenientes do sistema, são os elencados a seguir: 

 Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico – RSB; 

 Resíduos Volumosos – RV; 

 Resíduos Agrosilvopastoril – RAG; 

 Resíduos Industriais – RI; 

 Resíduos de Serviços de Transporte – RTR; 

 Resíduos Perigosos – RP. 

Além disso, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos – SINIR – um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), instituída pela Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e regulamentada pelo 
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Decreto Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, deverá, sob a coordenação e 

articulação do Ministério do Meio Ambiente, coletar e sistematizar dados relativos 

aos serviços públicos e privados de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, 

possibilitando, conforme as determinações do Art. 71, do referido decreto: 

I. Coletar e sistematizar dados relativos à prestação dos serviços 

públicos e privados de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive 

dos sistemas de logística reversa implantados; 

II. Promover o adequado ordenamento para a geração, armazenamento, 

sistematização, compartilhamento, acesso e disseminação dos dados e 

informações de que trata o inciso I; 

III. Classificar os dados e informações de acordo com a sua importância e 

confidencialidade, em conformidade com a legislação vigente; 

IV. Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes, 

inclusive visando à caracterização da demanda e da oferta de serviços 

públicos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos; 

V. Permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da 

eficiência da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, 

inclusive dos sistemas de logística reversa implantados; 

VI. Possibilitar a avaliação dos resultados, dos impactos e o 

acompanhamento das metas dos planos e das ações de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas 

de logística reversa implantados; 

VII. Informar a sociedade sobre as atividades realizadas na implementação 
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da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

VIII. Disponibilizar periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação 

dos resíduos sólidos no País, por meio do Inventário Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

IX. Agregar as informações sob a esfera de competência da União, 

Estados Distrito Federal e Municípios. 

 

A PNRS está basicamente ancorada neste Sistema de Informações e a evolução de 

sua concepção envolverá o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente 

(SINIMA) e o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento Básico (SINISA), 

atual SNIS coordenado pelo Ministério das Cidades, cujos indicadores foram aqui 

propostos à utilização, como ferramenta de suporte. 

Ao SINIR serão somados os dados do Inventário de Resíduos que se somarão ao 

Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos, que será preenchido e atualizado 

pelas indústrias, sinalizando a origem, transporte e destinação final dos resíduos. 

O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos é outro instrumento da 

PNRS onde as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer 

fase do seu gerenciamento, serão obrigadas a se cadastrar. 

O IBAMA será responsável por coordenar esse cadastro e já está promovendo a sua 

integração com o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais e na sequência ao SINIR. 

Todos os dados compilados sobre a gestão de resíduos sólidos no país serão 
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disponibilizados anualmente ao SINIR, que atuará junto aos estados de forma 

articulada para atender a objetivos tais como: 

 Identificar as microrregiões, regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 

que integram a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo 

de municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos; 

 Identificar e monitorar a implementação da gestão consorciada dos      

resíduos sólidos; 

 Informar e monitorar sobre a demanda e a oferta de serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na escala microrregional 

 Identificar os principais fluxos de resíduos no Estado, relativos à geração e 

destinação; disposição final; 

 Controlar e monitorar as atividades de geradores de resíduos sólidos sujeitos 

a licenciamento ambiental e de áreas de destinação final, em particular as de 

disposição final; 

 Monitorar tendências em relação às metas de redução, reutilização, coleta 

seletiva e reciclagem de resíduos sólidos a serem alcançadas por sistema de 

logística e de serviços públicos de coleta seletiva; 

 Monitorar tendências em relação às metas de eliminação e recuperação de 

lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

 Identificar e monitorar as zonas favoráveis para a localização de unidades de 
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tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos; e as áreas 

degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos 

a serem objeto de recuperação ambiental; 

 Monitorar tendências em relação às metas para o aproveitamento energético 

dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos; 

 Manter atualizadas e disponíveis informações completas sobre a 

implementação e a operacionalização de planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos, a partir de sistema declaratório com periodicidade, no mínimo, anual; 

 Manter atualizadas e disponíveis informações completas sobre a 

implementação e a operacionalização de sistemas municipais de informações 

sobre resíduos sólidos. 

Já nos municípios, consórcios e microrregiões os seus Sistemas de Resíduos devem 

refletir a sua gestão e manejo, permitindo: 

 Caracterização das condições da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Caracterização da oferta de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; 

 Caracterização da demanda de serviços públicos de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos tendo em vista a universalização desses serviços; 

 Monitoramento da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; 
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 Avaliação a eficiência dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos; 

 Avaliação a eficácia dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos; 

 Avaliação dos resultados e dos impactos dos planos de resíduos sólidos; 

 Comparação com padrões e indicadores de qualidade da entidade 

reguladora; 

 Monitoramento de custos; 

 Monitoramento da sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Caracterização anual dos resíduos dispostos em aterros sanitários na 

microrregião, para fins de monitoramento dos produtos obrigados à logística 

reversa; 

 Monitoramento de passivos ambientais; 

 Monitoramento dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos por meio de indicadores ambientais; 

 Monitoramento de condições e tendências em relação às metas de redução, 

reutilização, coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos. 

Desta forma, os dados e informações coletadas irão embasar a tomada de decisão, 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

261 

permitindo projeções para eventos futuros e de indicadores de monitoramento para 

análise de decisões passadas, em um processo sistemático, ininterrupto quanto à 

coleta, tratamento, análise e disseminação da informação estratégica, viabilizando 

seu uso no processo decisório, que poderão ser utilizados como base, em conjunto 

com os indicadores já mencionados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS, conforme o SINIR desenvolver uma base consolidada de 

dados. 

 

 

 13.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Tomás de 

Aquino propõe que seja fornecido aos gestores um sistema de informações 

municipais que auxilie o gerenciamento do próprio PMGIRS. 

O sistema proposto é um Sistema de Informação Estratégico (SIE), também 

conhecido como Sistema de Informação Executivo ou Sistema de Suporte à Decisão 

Estratégica. 

Tal sistema consiste no processamento de grupos de dados e das atividades 

operacionais e transações gerenciais, transformando-os em informações 

estratégicas, visando subsidiar os processos de tomada de decisão. 

No âmbito, do PMGIRS o sistema de informação proposto possibilita a inserção de 
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dados brutos (operacionais e gerenciais), tais como: número de habitantes, número 

de domicílios, quantidade total de resíduo coletado por tipo de resíduo, número de 

reclamações, etc., que, uma vez inseridos, subsidiam o cálculo automático de 

indicadores tais como: índice de coleta de resíduos sólidos; índice de atendimento 

por serviços públicos, índice de recuperação de resíduos recicláveis, índices de 

reclamação/denúncias etc. 

Esses indicadores recebem um processamento para formar análises tabulares e 

principalmente gráficas, que servirão para análise instantânea da evolução dos 

indicadores e, assim, proporcionar a geração de relatórios. 

Na Figura 2 a seguir é apresentado o fluxograma do sistema proposto. 

 

 

Figura 46 Fluxograma Do Sistema Proposto 

 

Com essa finalidade, a Tabela Dinâmica e o Gráfico Dinâmico são recursos bastante 

interessantes para bancos de dados com muitas informações, como é o caso do 

sistema de informação para gerenciamento de resíduos sólidos municipal, no qual a 

simples visualização é prejudicada pela grande quantidade de informações. Sendo 

assim, é indicado para que aqueles que estejam interessados na geração de 
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relatórios de maneira fácil, eficiente e precisa. 

Esses recursos possibilitam: 

 Analisar dados rapidamente; 

 Visualizar apenas informações relevantes; 

 Alterar rapidamente a estrutura de visualização das informações; 

 Geração de relatórios diversos e de maneira quase que instantânea. 

Nesse sistema de informações desenvolveram-se tabelas dinâmicas diferenciadas 

para cada eixo do gerenciamento de resíduos sólidos. Essas tabelas servirão de 

base de dados para um gráfico dinâmico que se atualiza automaticamente. 

A geração de relatórios é dada pela combinação dessas ferramentas, 

disponibilizando alternativas de distintos relatórios com finalidades e formas de 

distribuição diferentes. 

 

 

 13.2 FISCALIZAÇÕES, CONTROLE  E MONITORAMENTO 

 

Para que haja uma melhor gestão dos resíduos sólidos gerados no município de São 
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Tomás de Aquino, é importante que a prefeitura estabeleça uma nova estratégia de 

fiscalização sobre os geradores e gerenciadores dos resíduos, no sentido de manter 

a conformidade com as diretrizes do PMGIRS e da PNRS. 

Aponta-se como método eficaz, a implantação de uma fiscalização atrelada a um 

sistema de educação ambiental efetivo, tornando assim ambos eficientes, o que 

contribuirá para a redução significativa da quantidade de descartes irregulares no 

município, além de coibir as infrações impostas. 

A ação proposta tende a promover a redução da poluição ambiental, e 

consequentemente, promover a redução dos custos do município com limpeza 

urbana. 

O diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos no município promoveu a 

identificação de pontos frágeis em relação ao gerenciamento dos resíduos. Diante 

do exposto, foram determinados os pontos necessários para intensificar e melhorar 

a fiscalização ambiental em relação ao manejo, armazenamento, coleta e destinação 

final de resíduos, conforme apresentado a seguir: 

 Exigir e analisar periodicamente os planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos e suas atualizações; 

 Identificar, cadastrar e regularizar os grandes geradores de RCO, RSB, RSS, 

RCC, RV, RAG, RI, RTR e RP; 

 Identificar, cadastrar, georreferenciar e monitorar as áreas de depósito 

irregular de resíduos no município; 

 Cadastrar e fiscalizar profissionais autônomos prestadores de serviço de 

coleta de resíduos, empresas de reciclagem e empresas de beneficiamento 
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de resíduos; 

 Verificar e exigir as licenças de empresas privadas terceirizadas prestadores 

de serviços e empresas privadas gerenciadoras (que compram ou recebem) 

os resíduos gerados em São Tomás de Aquino. 

 Criação de um canal/home Page no site da prefeitura, contendo informações 

orientadoras sobre o gerenciamento de diversos tipos de resíduos, disponível 

para o acesso de toda a população. 

 Atualizar e/ou criar legislação municipal que torne efetiva a fiscalização, 

controle e monitoramento relativos à gestão e ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos; 

 Verificar e exigir a apresentação do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos individuais das empresas/comércio instaladas e/ou que virão a se 

instalar no município de São Tomás de Aquino 

 

14  PERIODICIDADES DE REVISÃO DO PLANO OBSERVANDO 

PRIORITARIAMENTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PLANO 

PLURIANUAL MUNICIPAL. 

 

Conforme a Lei Federal n° 12.305/2010, que institui a PNRS, dispõe em seu Art. 19, 

item XIX, que a periodicidade de revisão do PMGIRS deve observar prioritariamente 

o período de vigência do plano Plurianual Municipal, que no caso de São Tomás de 
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Aquino é a cada quatro anos. 

Assim, o PMGIRS de São Tomás de Aquino, deve ser revisado a cada quatro anos, 

anteriormente ao Plano Plurianual. 

O propósito de revisar constantemente o PGIRS é adequá-lo com o contexto 

temporal, ambiental, econômico e social no qual o município encontra-se e também, 

traçar objetivos e metas condizentes com estas realidades, de modo que a gestão 

dos sistemas integrantes do plano de resíduos sólidos atenda às necessidades e 

dificuldades evidenciadas e seja cada vez mais eficaz, garantindo o atendimento às 

leis ambientais aplicáveis. 

No intuito de incluir os programas, metas e ações do PMGIRS nos Planos 

Plurianuais (PPA), sugere-se que este seja revisado sempre um ano antes do PPA. 

 

 

 

15 SÍNTESES DO PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES DO PLANO 

MUNICIPAL DE GESTÃO. 

 

A seguir serão descritas, resumidamente, as ações que serão realizadas 

observando as metas e os prazos estipulados na PNRS de forma gradativa, quando 

da revisão do plano. 
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Essas ações foram dividas em quatro macros ações que são: Gestão Institucional, 

Operacional, Sócio participativo e Arcabouço Legal, para melhor entendimento do 

plano. 

As proposições fazem parte do processo de desenvolvimento da responsabilidade 

compartilhada e da atualização periódica do PMGIRS, que preconiza o prazo de 

quatro anos conforme art. 15 da Lei 12.305/2010. 

A macro ação de gestão institucional referenciada nesse plano de gestão baseia- se 

no planejamento e nas diretrizes a serem implantadas cabendo à coordenação da 

Prefeitura, em conjunto com os demais órgãos municipais na esfera das suas 

competências legais, de forma a atender a política nacional de resíduos, Lei 

12.305/2010.   

A macro ação operacional refere-se às ações de execução dos planejamentos e 

diretrizes que serão realizadas na macro ação de gestão institucional, dentro das 

metas e prazos estipulados para a efetivação dessas atividades. 

A macro ação sócio participativa descreve quais serão os programas de educação 

ambiental, de capacitação técnica e profissionalizante dos diversos atores 

envolvidos com o manejo de resíduos, que darão base para a sensibilização da 

população e capacitação da equipe técnica, quanto na gestão de resíduos e suas 

responsabilidades, atingindo a sociedade civil, pública e privada. 

Dentro da esfera social convém ressaltar a responsabilidade e inserção social dos 

catadores e carroceiros na gestão integrada dos resíduos. 

A macroação arcabouço legal detalha as ações no âmbito jurídico, que serão 

concretizadas para a validação do PMGIRS respeitando as limitações legais no 

município. 
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16 QUADRO DE METAS 

PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO. 

MACRO AÇÃO: 

GESTÃO 

INSTITUCIONAL 

CENÁRIO 

ATUAL 

PROPOSIÇÕE

S - CENÁRIO 

FUTURO 

INDICADOR 

 

META EM 

CURTO 

PRAZO 1 A 4 

ANOS 

META EM 

MÉDIO 

PRAZO 5 A 9 

ANOS 

META EM 

LONGO 

PRAZO 10 A 

20 ANOS 

DIRETRIZ 

GESTÃO E MANEJO 

DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

DOMICILIARES E 

URBANOS 

Não há plano 

para 

redução/coleta 

seletiva parcial 

Execução de um 

plano de coleta 

de RSD eficiente, 

igualitário e 

sustentável de 

manejo de 

resíduos sólidos. 

Incentivo a 

instalação 

voluntária de 

PEV´S para 

recebimento dos 

resíduos secos 

nos 

estabelecimentos 

comerciais, 

destinando a 

UTC 

Elaboração do 

plano de coleta 

de RSD 

 

Ampliação da 

cobertura e 

melhoria da 

qualidade e 

eficiência dos 

serviços 

prestados. 

Elaboração do 

Plano de Coleta 

de RSD 

Revisão do 

Plano de Coleta 
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 Não há 

fiscalização para 

atender o 

sistema de 

limpeza pública 

Criar equipe de 

fiscalização para 

atender o sistema 

de limpeza 

pública. 

Quantidade de 

fiscais por frente 

de trabalho 

Realizar 

concursos para 

fiscais para 

atender o 

sistema de 

limpeza pública 

Ter pelo menos 

dois fiscais 

concursados 

para frente de 

trabalho de a 

coleta domiciliar 

 

Capacitação 

continuada e 

manutenção do 

quadro de 

fiscais 

NOVO MODELO DE 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À 

POPULAÇÃO DO 

MUNICÍPIO 

VISANDO 

ASSEGURAR 

QUALIDADE, 

REGULARIDADE E 

ABRANGÊNCIA EM 

SUFICIÊNCIA 

- Ausência de 

um canal de 

comunicação. 

- Deficiência dos 

serviços de 

coleta RSD e 

limpeza pública: 

- Ausência dos 

serviços de 

varrição e coleta 

especial em 

alguns bairros. 

- Adoção de 

medidas 

organizacionais, 

operacionais  e 

legais para 

modernização da 

gestão e da 

prestação dos 

serviços, 

associadas aos 

processos 

educativos e de 

participação da 

sociedade para 

aprimoramento 

dos serviços.  

- Execução de 

um programa de 

manejo de 

resíduos sólidos, 

que assegure 

qualidade, 

regularidade, 

suficiência e 

sustentabilidade 

da prestação de 

serviços à 

população. 

- Serviço de 

ouvidoria. 

- Nº de 

reclamações 

referentes ao 

sistema de coleta 

de RSD. 

- Avaliação 

positiva da 

população sobre 

os serviços. 

 

-Redução do 

número de 

reclamações 

 -Avaliação 

satisfatória dos 

serviços de 

limpeza pela 

população 

Implantação de 

um canal 

permanente de 

comunicação 

entre o cidadão e 

ao PMGIRS  

- Serviço de 

ouvidoria linha 

 

 

 

 

 

 

 

- 50% dos 

bairros 

atendidos com 

avaliação 

positiva dos 

serviços 

prestados.  

- 20% da área 

rural atendida 

pelos serviços 

de coleta 

domiciliar. 

- Resultado da 

- 75% dos 

bairros e 

atendidos com 

avaliação 

positiva dos 

serviços 

prestados. 

- 30% da área 

rural atendida 

pelos serviços 

de coleta 

domiciliar.  

-- Redução em 

50% das 

reclamações 

registradas no 

Serviços de 

Ouvidoria.  

 - Resultado da 

pesquisa de 

avaliação, com 

60% das 

respostas 

satisfatórias com 

os serviços. 

- 100% dos 

bairros e 100% 

da área rural 

atendidos com 

avaliação 

positiva dos 

serviços 

prestados. - 

Redução de 

70% das 

reclamações 

registradas no 

Serviço de 

Ouvidoria.  

- Resultado da 

pesquisa de 

avaliação, com 

80% de 

respostas 

satisfatórias. 
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 - Realização de 

pesquisas anuais 

de avaliação dos 

serviços e, 

sistematização e 

avaliação dos 

registros do 

Serviços de 

ouvidoria. 

telefone e site PM 

(montar uma série 

histórica das 

reclamações). 

pesquisa de 

avaliação, com 

50% das 

respostas 

satisfatórias com 

os serviços. 

 

GESTÃO DO 

SISTEMA DE 

COLETA SELETIVA 

- Existem 

poucas 

iniciativas da 

prefeitura com a 

comunidade 

para a coleta e 

reaproveitament

o dos resíduos 

passíveis de 

serem 

reciclados 

-A coleta esta 

inserida 

parcialmente em 

apenas alguns 

bairros  

- Administração e 

gerenciamento 

da coleta seletiva 

na UTC por 

cooperativas ou 

outras formas de 

associação de 

catadores de 

materiais 

reutilizáveis e 

recicláveis, 

formadas por 

pessoas físicas 

de baixa renda. 

- Incentivar e 

promover 

parcerias entre 

empresas e 

prefeitura 

inserindo-as em 

programas  de 

coleta seletiva. 

- Fomento a 

reciclagem e a 

implantação da 

coleta seletiva 

nas comunidades 

com parcerias 

(iniciativa 

privada, 

associações de 

moradores, 

- Nº de empresas 

inseridas no 

programa de 

coleta seletiva. - 

Recursos 

materiais, 

financeiros e 

humanos 

alocados para o 

programa de 

coleta seletiva e 

central de 

triagem/ ano.  

- Avaliação 

positiva da 

população 

concernente à 

coleta seletiva. 

 

 - Nº de Entidades 

envolvidas com a 

coleta seletiva 

municipal. 

- 20% das 

grandes 

empresas do 

município 

inseridas no 

programa de 

coleta seletiva. 

- 40% de 

grandes 

empresas do 

município 

inseridas do 

programa de 

coleta seletiva - 

Implantar na 

Central de 

triagem: 

processos de 

beneficiamento 

de 30% do 

material 

recebido 

- 100%das 

empresas com 

programa de 

coleta seletiva. - 

Implantar na 

Central de 

triagem: 

processos de 

beneficiamento 

de 100% do 

material 

recebido   
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igrejas e PM).  

- Aportar 

recursos 

municipais e 

consorciados ou 

captados junto ao 

governo, visando 

à elaboração de 

projetos para a 

otimização da 

coleta seletiva. 

- Fomentar a 

implantação de 

indústrias de 

processamento 

de materiais 

recicláveis e 

cooprocessament

o e 

transformação de 

rejeito na região.   

 

GESTÃO DE 

RESÍDUOS 

INDUSTRIAIS 

- Não há 

cadastro dos 

geradores de 

resíduos 

industriais. - Não 

existem 

diretrizes e 

procedimentos 

municipais para 

o gerenciamento 

de resíduos 

industriais. 

- Exigir a 

elaboração do 

plano de 

gerenciamento 

de RSI com a 

quantidade e 

tipologia de 

resíduos gerados 

e encaminhar ao 

órgão municipal 

competente.  

- Elaboração de 

Inventários de 

Resíduos Sólidos 

Industriais de 

- Quantidade de 

empresas 

cadastradas X nº 

de planos de 

gerenciamento 

recebidos pelo 

órgão 

competente. - 

Liberação de 

licença de 

operação 

mediante 

apresentação do 

plano de 

gerenciamento de 

100% das 

empresas 

cadastradas. 

100% dos 

empreendimento

s com programa 

de coleta 

seletiva 

Manutenção do 

cadastro e 

revisão das 

exigências do 

manejo de 

resíduos 

industriais 
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empresas 

geradoras no 

município.  

- Incentivar e 

promover 

parcerias entre 

geradores de  

resíduos 

industriais e 

prefeituras 

inserindo- as nos 

programas de 

coleta seletiva. 

resíduos. 

GESTÃO DE 

RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

- Não há banco 

de dados dos 

geradores de 

resíduos de 

saúde privados, 

embora os   

PGRSS, sejam 

apresentados 

para a 

aprovação do 

município  

Atualização de 

dados junto a 

Vigilância 

Sanitária 

Municipal, que 

permita o 

controle e 

monitoramento 

do quantitativo e 

qualitativo dos 

resíduos de 

serviços e 

inserção dos 

dados SMIRS. 

Nº de 

estabelecimentos 

de serviços de 

saúde 

cadastrados 

Exclusão da 

responsabilidad

e de coleta do 

município dos  

geradores de 

resíduos de 

saúde 

Exclusão de 

100% dos 

geradores de 

RSS do sistema 

de coleta da 

PMSTA. 

 

GESTÃO DE 

RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

- Não há 

cadastro pelo 

município dos 

geradores de 

RCC bem como 

das empresas 

de coleta e 

transporte.  

- Inexistência de 

um programa 

integrado entre 

município, 

-Identificar e 

licenciar área 

para recebimento 

de RCC, gerido 

pelo município 

- Realizar o 

cadastro das 

empresas 

geradoras e de 

coleta e 

transporte de 

RCC. - Exigir a 

- Nº de 

estabelecimentos 

geradores e 

empresas de 

coleta e 

transporte 

cadastrados -  

fiscalizar a 

geração de RCC 

e os pontos 

irregulares. - 

Avaliação positiva 

da população 

sobre os serviços. 

Atualização dos 

cadastros das 

empresas 

geradoras e de 

empresas 

coletoras e de 

transporte de 

RCC. – 

Atualização de  

cadastro dos 

carroceiros 

existentes no 

Atualização dos 

cadastros das 

empresas 

geradoras e de 

coleta e 

transporte de 

RCC. - 
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geradores e 

transportadores 

de RCC, que 

viabilize o 

armazenamento 

adequado, a 

reciclagem e o 

beneficiamento 

de RCC.  

- Segundo as 

lideranças 

municipais,  

Carroceiros 

contratados por 

particulares para 

destinação de 

pequenos 

volumes de 

entulho e 

móveis suprem 

a demanda de 

forma irregular, 

contribuindo 

significativament

e para a 

disseminação de 

pontos 

irregulares de 

resíduos 

elaboração pelos 

grandes 

geradores dos 

planos de 

gerenciamento 

dos RCC e 

regularização da 

licença ambiental 

dos geradores, 

transportadores e 

áreas de 

destinação. - 

Instituir Plano de 

Fiscalização para 

orientar e 

inspecionar os  

geradores, 

transportadores e 

receptores de 

RCC. 

- Incentivar a 

reutilização e 

reciclagem de 

RCC passíveis 

de serem 

reciclados 

(Classe A e 

Classe B). 

 

- Implantar 

Serviço Disque– 

coleta de 

pequenos 

volumes de RCC 

para 

agendamento do 

serviço de 

transporte às 

Unidades de 

Recebimento de 

Pequenos 

- Controle do 

número de 

chamadas ao 

serviço de 

Disque-Coleta/Nº 

de agendamentos 

e coleta 

realizados 

município 
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Volumes – URPV 

da Prefeitura 

Municipal 

- Cadastrar e 

organizar os 

carroceiros para 

realização do 

serviço de 

transporte de 

pequenos 

volumes de RCC 

GESTÃO DOS 

RESÍDUOS DE 

LOGÍSTICA 

REVERSA: 

• Resíduos 

eletrônicos  

• Pneumáticos  

• Pilhas e baterias 

•Lâmpadas 

- Não há 

cadastro de 

comerciantes, 

fabricantes, 

importadores, 

distribuidores.  

- Não há 

implantado 

programa de 

fiscalização 

concernente 

sistema de 

logística 

reversa.  

- Não há 

diretrizes 

municipais 

específicas para 

o gerenciamento 

desses resíduos 

- Criação do 

cadastro de 

fabricantes, 

importadores, 

distribuidores e 

comerciantes.  

- Criação de 

diretrizes 

municipais para o 

gerenciamento 

de resíduos com 

implantação de 

logística reversa.  

- Exigir a pontos 

de coleta dos 

resíduos de 

logística reversa 

e fiscalização da 

sua implantação.  

- Fomento de 

projetos com 

parceria entre 

prefeitura, 

comunidade e 

setor privado que 

priorizem a 

- Nº de 

estabelecimentos 

com logística 

reversa 

implantada.  

- Nº de programas 

que trabalham 

com reciclagem 

de resíduos de 

logística reversa.  

- Nº Pontos de 

Coleta de 

resíduos de 

logística 

Cadastrar 100% 

dos 

estabelecimento

s que 

comercializam 

os resíduos de 

logística 

reversa. 

Tornar 30% dos 

setores 

administrativos 

como pontos de 

entrega de 

resíduos da 

logística reversa 

- Manutenção do 

cadastro -- 

100% dos 

setores 

administrativos 

como pontos de 

entrega de 

resíduos da 

logística reversa 
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reciclagem e 

reuso desses 

resíduos. 

 

GESTÃO DE 

RESÍDUOS 

VOLUMOSOS 

- Não há central 

para 

recebimento de 

resíduos 

volumosos 

(móveis e 

eletrodoméstico

s) no município. 

A demanda 

existente hoje 

no município 

desse tipo de 

resíduo e 

disposto na UTC 

- Instituir 

programa de 

coleta de 

resíduos 

volumosos 

(móveis e 

eletrodomésticos)

. 

 - Fomentar a 

implantação de 

indústrias 

recicladoras 

desses materiais.  

- Criação de 

canal direto com 

a população para 

atendimento da 

demanda.  

- Implantação do 

Programa de 

Resíduos 

Volumosos com a 

parceria dos 

Carroceiros  

- Criar Pontos de 

Entrega 

Voluntária  

– PEVs para 

acumulação 

temporária de 

- Avaliação 

positiva da 

população sobre 

os serviços de 

coleta de 

eletrodomésticos 

e móveis.  

 - Quantidade de 

resíduos 

volumosos 

coletados /mês. - 

Redução do 

quantitativo de 

eletrodomésticos 

e móveis 

enviados a UTC. 

- Implantação da 

central de 

recepção e 

recuperação de 

materiais 

volumosos. 

 - Criação do 

canal direto para 

atendimento da 

demanda.  

 

 Atendimento da 

demanda em 

10% das 

comunidades 

Implantação em 

25% das 

comunidades 

- Implantação 

em 50% das 

comunidades 
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resíduos 

volumosos 

(móveis e 

eletrodomésticos)

.  

- Criar unidades 

de recebimento e 

revenda de 

materiais 

servíveis 

 

EFICIÊNCIA NA 

GESTÃO DOS 

PROCESSOS E 

RECURSOS 

- A atual 

estrutura (física 

e de recursos 

humanos) da 

Secretaria de 

Obras e Meio 

Ambiente, 

responsáveis 

pela gestão de 

limpeza publica 

do município 

consegue 

atender a 

demanda dos 

serviços de 

limpeza pública 

do município. - 

Não há 

evidência da 

utilização de 

rotinas 

padronizadas de 

planejamento e 

controle de 

processos; 

acompanhament

o sistemático 

dos resultados 

- Reestruturação 

das Secretarias.-  

Implantação    de 

equipes de 

aprimoramento" e 

"rotinas de 

gestão" dos 

diversos serviços 

de manejo de 

resíduos sólidos.   

-- Padronização 

da gestão em 

outras áreas da 

administração 

pública municipal 

e, 

consequentement

e, a eficiência e 

qualidade dos 

serviços públicos 

- Criação de 

equipes de 

aprimoramento 

com 

sistematização 

de reuniões  

com equipe 

técnica  

pertinente ao 

manejo e gestão 

dos resíduos 

sólidos de São 

Tomás de 

Aquino 

- Implementação 

de 50% dos 

aprimoramentos 

propostos 

EFICIÊNCIA NA 

GESTÃO DOS 

PROCESSOS E 

RECURSOS 
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etc 

 

EFICIÊNCIA NA 

OPERAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE 

LIMPEZA URBANA 

- A varrição é 

realizada em 

quase todas as 

ruas 

pavimentadas  

em malha 

urbana, pela 

equipe de 

limpeza. - Média 

mensal de 

varrição de 

312km/mês. 

- Os resíduos de 

poda e varrição 

são destinados 

para UTC. 

- Atender de 

forma eficiente 

toda área 

pavimentada do 

município com os 

serviços de 

varrição. - 

Elaboração do 

Plano de Varrição 

- Extensão de 

ruas varridas por 

funcionário, por 

dia (Produtividade 

– km/empregado 

x dia).  

- Quantidade de 

ruas varridas 

manualmente e 

por máquina /mês 

e dia.  

- Quantidade de 

resíduos sólidos 

coletados por dia.  

- Nº de 

reclamações 

referentes ao 

serviço de 

varrição 

 

Elaboração do 

Plano de 

Varrição das 

vias públicas.  

Redução em 

30% das 

reclamações 

referentes à 

varrição e outros 

serviços de 

limpeza urbana 

Redução em 

50% das 

reclamações 

referentes à 

varrição e outros 

serviços de 

limpeza urbana 

Redução em 

80% das 

reclamações 

referentes à 

varrição e outros 

serviços de 

limpeza urbana.   

FISCALIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS 

INDUSTRIAIS 

Não há 

conhecimento e 

controle da 

geração de 

resíduos 

industriais, das 

tipologias de 

resíduos 

industriais 

Fiscalizar a 

execução dos 

planos de 

gerenciamento 

de RSI. 

Quantidade de 

empresas com 

planos de 

gerenciamento de 

resíduos sólidos 

industriais – RSI 

implantados 

30% das 

empresas com 

PGRSI 

implantados 

50% das 

empresas com 

PGRSI 

implantados. 

100% das 

empresas com 

PGRSI 

implantados 
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gerados 

 

FISCALIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

Não existe  

normas 

específicas para 

o gerenciamento 

de RSS, e nem 

fiscalização 

quanto ao 

PGRSS. 

- Exigir a 

elaboração do 

PGRSS de 

acordo com a 

RDC ANVISA 

306/04 e 

fiscalizar a sua 

execução.   

- Exigir a 

separação 

adequada dos 

RSS, de acordo 

com as normas 

vigentes, na fonte 

geradora, 

inclusive com 

separação de 

resíduos 

passíveis de 

serem reciclados 

inserindo-se no 

programa de 

coleta seletiva.  

- Adequar os 

abrigos de 

armazenamento 

temporário de 

RSS nos 

estabelecimentos 

públicos e 

privados de 

saúde do 

Município. - 

Intensificar as 

ações de 

fiscalização nos 

serviços de 

Quantidade de 

RSS por tipologia 

de acordo com a 

RDC ANVISA 

306/2004, 

gerados em 

período 

determinado. 

- 20% de 

redução da 

geração de 

RSS.  – 

Encaminhament

o para 

reciclagem de 

25% dos RSS 

passíveis de 

reciclagem.    

- Fiscalização da 

execução do 

PGRSS de 

100% dos 

grandes 

geradores 

- 40% de 

redução da 

geração de 

RSS.   – 

Encaminhament

o  para 

reciclagem de 

50% dos RSS 

passíveis de 

reciclagem.  - 

Fiscalização da 

execução do 

PGRSS de 50% 

dos 

estabelecimento

s de médio e 

grande porte 

- 60% de 

redução da 

geração de 

RSS.  –

Encaminhament

o para 

reciclagem de 

100% dos RSS 

passíveis de 

reciclagem.  - 

Fiscalização da 

execução do 

PGRSS de 

100% de todos 

os 

estabelecimento

s de saúde. 

mailto:sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com


      
 
 
 

 

   

 

                         Prefeitura de São Tomás de Aquino - MG 

SGA Consultoria Ambiental 
Rua Monsenhor Mancini,166 – São Sebastião do Paraíso - Cep 37950-000 

sgaconsultoriaemmeioambiente@gmail.com 
(35)3531-5989 / (35)8855-5989/8849-5989 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

280 

saúde, referente 

ao manejo, 

armazenamento, 

coleta e 

destinação final 

dos resíduos. 

 

FISCALIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

- Não há 

controle pelo 

município da 

geração de 

RCC, bem como 

das empresas 

geradoras  

- Inexistência ou 

deficiência na 

prestação do 

serviço de coleta 

de resíduos 

especiais 

(entulhos). Há 

apenas uma 

Unidade de 

Recebimento.  

- Descarte de 

resíduos 

domiciliares e de 

pequenas obras 

(entulhos) em 

pontos diversos. 

 -Existem vários 

pontos de 

disposição 

irregular de 

RCC.  

- Eliminação dos 

pontos 

irregulares de 

resíduos.  

- Fiscalização e 

monitoramento 

das áreas 

passíveis de se 

tornarem pontos 

irregulares de 

RCC.  

- Criação de 

alternativas para 

coleta especial e 

destinação de 

RCC/pequenos 

volumes com 

inclusão de 

carroceiros 

organizados.  

- Implantar 

Unidades de 

recebimento de 

Pequenos 

Volumes  

- Reutilização e 

reciclagem de 

RCC pelo apoio 

- Quantidade de 

pontos irregulares 

no município.  

- Quantidade de 

RCC reciclado por 

mês/Quantidade 

de RCC gerado 

por mês.  

 

- Estudo de 

viabilidade 

técnica e 

financeira para 

implantação de 

central de 

reciclagem de 

RCC.  

- Implantação de 

novo aterro de 

inertes 

gerenciado pelo 

município.  

Identificação de 

100% dos 

pontos 

irregulares. 

Redução de 

60% dos pontos, 

no município. 

Destinação 

adequada de 

entulho e 

resíduos em 

30% dos bairros.  

 

- Implantação da 

central de 

recebimento e 

triagem de RCC. 

- Redução de 

100% dos 

pontos 

irregulares de 

RCC. - Redução 

de 80% dos 

pontos 

irregulares de 

RCC. - 

Destinação 

adequada de 

entulho e 

resíduos em 

30% dos bairros. 

 - Redução de 

100%dos pontos 

irregulares de 

RCC.  

- Destinação 

adequada de 

entulho e 

resíduos em 

80% dos bairros. 

- Reutilização de 

50% dos RCC 
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- Totalidade dos 

RCCs é 

descartada sem 

reaproveitament

o ou reciclagem 

no município. 

às cooperativas, 

associações ou 

pequenas 

fábricas de 

reciclagem e 

produção de 

tijolos ecológicos 

entre outros, 

objetivando 

agregar valor e 

renda para 

população de 

baixa renda 

FISCALIZAÇÃO 

DOS RESÍDUOS DE 

RESPONSABILIDAD

E DO GERADOR:   

• Resíduos 

Agrosilvopastoril 

• Resíduos de 

serviços de 

transporte  

• Resíduos 

agroindustriais 

- Não há 

cadastro pelo 

município os 

geradores 

desses 

resíduos.  

- Não há 

diretrizes 

municipais 

específicas para 

o gerenciamento 

desses 

resíduos.  

- Não há 

controle pelo 

município da 

geração desses 

resíduos.   

- Elaboração de 

diretrizes para o 

gerenciamento 

desses resíduos 

incluindo 

alternativas para 

o 

reaproveitamento 

e reciclagem dos 

resíduos 

passíveis de 

serem reciclados. 

  - Criar cadastro 

dos geradores.  

- Exigir a 

elaboração do 

Plano de 

Gerenciamento 

de Resíduos 

Sólidos de 

estabelecimentos 

passíveis de 

licenciamento 

ambiental.  

- Fiscalização do 

correto manejo 

Nº de 

estabelecimentos 

cadastrados 

geradores de 

resíduos 

Agrosilvopastoril-

ris, de serviços de 

transporte,, 

agroindustriais 

junto a órgãos 

afins da PMSTA. 

Realizar 

cadastro dos 

geradores 

desses resíduos 

100% dos 

geradores do 

município 

cadastrados 

-Manutenção do 

cadastro 
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dos resíduos em 

toda a área do 

município e 

fiscalizar a 

execução dos 

Planos de 

Gerenciamento 

de Resíduos 

desses 

estabelecimentos

. 

FISCALIZAÇÃO 

DOS RESÍDUOS DE 

LOGÍSTICA 

REVERSA: • 

Resíduos 

eletrônicos • 

Pneumáticos • 

Pilhas e baterias 

•Lâmpadas 

- Não há 

controle e 

fiscalização pelo 

município, da 

geração de 

resíduos de 

logística 

reversa. – 

 O sistema de 

logística reversa 

dos resíduos, 

ainda, não foi 

implementado 

no município 

Exigir a 

implantação de 

Pontos de 

Entrega 

Voluntária – 

PEVs -, para 

devolução e 

acumulação 

temporária de 

resíduos com 

logística reversa 

no comércio 

- Nº de PEVs 

implantados no 

município para o 

recebimento de 

resíduos da 

Logística 

Reversa.  - 

Quantidade de 

resíduos que 

retornaram ao 

sistema produtivo 

e/ ou tiveram 

disposição final 

adequada/ ano.  

- Quantidade de 

resíduos 

reaproveitados 

com programas 

direcionados para 

o banco de dados 

do município. 

 

Implementação 

de 30% dos 

empreendimento

s com sistema 

de logística 

reversa com 

fiscalização pelo 

município 

Implementação 

de 60% dos 

empreendimento

s com sistema 

de logística 

reversa 

implementado 

com fiscalização 

pelo município 

Implementação 

de 100% dos 

empreendimento

s com sistema 

de logística 

reversa 

implementado 

com fiscalização 

pelo município 

MONITORAMENTO 

DAS ÁREAS DE 

PASSIVO 

AMBIENTAL 

O município tem 

como passivo 

ambiental a 

antiga área de 

aterro do 

Aportar recursos 

visando à 

eliminação e 

recuperação do 

passivo 

ambiental 

Recuperação da 

área de passivo 

- Elaboração do 

Programa e 

Recuperação de 

Áreas 

Degradadas. - 

Início do 

Monitoramento e 

Implantação de 

medidas para 

recuperar 100% 

da área 

Preservação da 

área. 
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município existente. - 

Implantar 

Programas 

Municipais de 

Recuperação 

Ambiental de 

Áreas 

Degradadas – 

PRADES. - 

Monitoramento 

contínuo dos 

impactos 

ambientais das 

áreas de passivo. 

- Recuperação 

das áreas 

.degradadas. 

 

monitoramento 

dos impactos 

causados pelo 

órgão 

competente 

degradada 

Mudança de 

comportamento da 

população Por meio 

de Programas e 

Campanhas 

Educativas visando 

o correto 

acondicionamento e 

disposição dos 

resíduos nos dias e 

horários da coleta 

domiciliar 

- Disposição de 

resíduos para a 

coleta domiciliar 

fora dos horários 

e dias de coleta 

 -Descarte de 

resíduos 

domiciliares em 

pontos diversos.  

- Adesão pela 

população ao 

programa de 

coleta seletiva. 

- Educação 

Ambiental e 

Campanhas 

contínuas para o 

correto 

acondicionament

o e disposição 

dos resíduos nos 

dias e horários da 

coleta domiciliar.  

- Respeito aos 

dias e horários de 

coleta.  

-Realização de 

ações educativas 

e de fiscalização 

periódicas 

visando à 

eliminação dos 

pontos 

Irregulares de 

Mudança de 

comportamento 

da população 

quanto à 

disposição dos 

resíduos para a 

coleta domiciliar.    

- Disposição 

correta de 

resíduos nos 

horários e dias 

da coleta em 

30% dos bairros.   

- Disposição 

correta de 

resíduos nos 

horários e dias 

da coleta em 

50% dos bairros. 

- Disposição 

correta de 

resíduos nos 

horários e dias 

da coleta em 

100% dos 

bairros 
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Resíduos. 

 

MUDANÇA DE 

COMPORTAMENTO 

DA POPULAÇÃO 

EM RELAÇÃO À 

RECICLAGEM E 

SEGREGAÇÃO DE 

RESÍDUOS 

A reciclagem e a 

coleta seletiva 

são incipientes 

no município 

com poucas 

iniciativas 

espontâneas.    

- Fomento a 

reciclagem e a 

implantação da 

coleta seletiva 

nas comunidades 

com parcerias 

(iniciativa 

privada, 

associações de 

moradores, 

igrejas e 

PMSTA).   

- Realizar 

Campanhas 

Educativas sobre 

reciclagem 

segregação de 

resíduos e 

implantação de 

coleta seletiva 

 

Número de 

programas de 

coleta seletiva 

implantados. 

Atendimento de 

30% dos bairros 

do município 

Atendimento de 

60% dos bairros 

do município 

Atendimento de 

80% dos bairros 

do município 

MUDANÇA DE 

COMPORTAMENTO 

DA POPULAÇÃO 

EM RELAÇÃO À 

RECICLAGEM E 

SEGREGAÇÃO DE 

RESÍDUOS 

Lideranças e 

representantes 

locais receptivos 

à realização de 

campanhas e 

programas 

- Realizar 

Campanhas de 

Logística 

Reversa junto 

aos 

consumidores 

para devolução 

aos fabricantes, 

distribuidores ou 

comerciantes dos 

resíduos. 

Mudança de 

comportamento 

da população 

assumindo seu 

papel enquanto 

geradora de 

resíduos e 

responsáveis por 

sua correta 

destinação. 

Campanhas 

anuais 

referentes à 

logística reversa 

a partir do 2º 

ano. 

Revisar o 

conteúdo e 

abrangência da 

campanha 

Manter a 

continuidade 

das campanhas 
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CONTROLE 

SOCIAL: criar 

Comitê Municipal de 

Gestores e dos 

Comitês Regionais 

Comunitários, como 

instâncias de 

participação no 

PMGIRS 

Ausência de um 

canal de 

comunicação 

com a PMSTA e 

de instâncias de 

representação 

da sociedade na 

Gestão dos 

Resíduos 

Sólidos 

(Demanda 

apontada como 

de grande 

relevância). 

- Criar e dar 

posse por meio 

de instrumento 

legal ao Comitê 

Municipal de 

Gestores 

contemplando as 

regiões 

Administrativas e 

a área rural do 

município, 

buscando a 

integração com 

as demais 

instâncias 

representativas 

municipais. - 

Definir calendário 

periódico de 

reuniões e de 

capacitação dos 

membros do 

comitê sobre o 

PMGIRS. 

- Avaliação 

Positiva dos 

serviços e 

programas 

implantados. - 

Cumprimento do 

calendário 

50% dos bairros 

e áreas 

prioritárias rurais 

atendidas com 

avaliação 

positiva dos 

serviços 

prestados 

75% dos bairros 

e localidades 

(área rural) 

atendidos com 

avaliação 

positiva dos 

serviços 

prestados 

100% dos 

bairros e 

localidades 

(área rural) 

atendidos  com 

avaliação 

positiva dos 

serviços 

prestados 

MUDANÇA DE 

COMPORTAMENTO 

DA POPULAÇÃO E 

ACESSO À 

INFORMAÇÃO: 

Programa de 

Comunicação Sócio 

Ambiental para 

lançamento e 

divulgação 

progressiva e 

permanente das 

principais 

estratégias do 

PMGIRS 

Lideranças e 

representantes 

locais receptivos 

à realização de 

campanhas e 

programas 

- Implantar um 

programa de 

Comunicação 

objetivando 

Incentivar a 

participação e 

adesão da 

população aos 

novos programas 

e serviços do 

PMGIRS:  

Acondicionament

o adequado de o 

lixo domiciliar e 

dias /horários de 

coleta em cada 

- Avaliação 

satisfatória dos 

serviços de 

limpeza pela 

população.  

. - Número de 

programas de 

coleta seletiva 

implantados. 

 - Redução dos 

pontos irregulares 

de lixo. 

- Veiculação no 

jornal e Rádio e 

site PMSTA.   

-Implantar o 

programa de 

comunicação. 

Veiculação no 

jornal, material 

impresso (folder) 

e site PMSTA. 

Reavaliar 

campanhas 
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bairro/localidade - 

Instalação do 

Comitê Municipal 

de Gestores. 

 

 -Redução de 

resíduos enviados 

ao aterro sanitário 

Quadro 8 Quadro de Metas -  PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE 

GESTÃO. 
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ANEXO A - PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE COLETA 

 

O Plano de coleta deve contemplar:   

Descrição da concepção do plano, incluindo a justificativa da alternativa técnica  

adotada e como será a execução de cada etapa, se houver, mostrando os tipos de 

resíduos que serão coletados.   

Apresentar o projeto em planta de arruamento do município, mostrando os roteiros 

de coleta e/ou a localização de equipamentos para acondicionamento.   

Frequência da coleta, especificando horários e tipos de equipamentos empregados e 

pessoal envolvido.    

Parâmetros básicos para elaboração do plano de coleta:  

 População urbana; 

 Variáveis físicas, demográficas e urbanas: topografia; sistema viário;  

 Tamanho da cidade; adensamento urbano; zoneamento da ocupação do solo;  

 Densidade demográfica média (hab/ha) da área de projeto (ano)   

 Condições topográficas e o sistema viário urbano, registrados em mapas, 

devendo caracterizar o tipo de pavimentação das vias, declividade, sentido e 

intensidade de tráfego; e definição das zonas de uso e ocupação do solo da 
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área urbana do município.   

As áreas delimitadas em mapas indicarão os usos predominantes, 

concentrações populacionais, comerciais e industriais, áreas de baixa renda e áreas 

de difícil acesso. 

 Percurso e distância percorrida em cada setor ao efetuar a coleta; e percurso 

e distância percorrida para o transporte do lixo dos locais de coleta aos locais 

de disposição final;  

 Planta/Mapas de arruamento do município, mostrando os roteiros de coleta 

e/ou a localização de equipamentos para acondicionamento.  

 Descrição da infraestrutura de apoio, a quantificação e caracterização dos 

equipamentos, veículos e pessoal utilizado:  

 Coleta domiciliar e comercial (convencional e seletiva e compostagem, 

quando houver) e coleta de resíduos especiais (industriais, serviços de saúde 

e entulhos);   

 Aspectos da destinação final:  

 Regulamento e normas sanitárias existentes no município;  

 Caracterização dos resíduos, estimativas de quantidade de lixo gerado;  

 Composição física percentual (média) dos diversos tipos de resíduos sólidos 

urbanos  
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 Tipos de veículos e equipamentos empregados;  

 Guarnição de coleta  

 Especificações técnicas dos equipamentos empregados na execução da 

coleta  

 Quadro geral com o resumo dos serviços coletados, contendo os itinerários, 

quilometragem e as regiões atendidas, os veículos, com suas características 

e as frequências utilizadas;  

 Formulários de controles operacionais, com o objetivo de acompanhar o bom 

funcionamento da coleta e a necessidade de ajustes no Plano. 
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ANEXO B – SÍNTESE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE VARRIÇÃO 

 

Os pontos que devem ser considerados no plano de varrição.   

Frequência da Varrição.    

A frequência de varrição depende diretamente dos fatores seguintes:  

 Ocupação do solo;  

 Topografia do logradouro;  

 Importância dada pelo administrador municipal, com relação ao grau de 

limpeza e disponibilidade de recursos.  

 Velocidade da Varrição   

É a velocidade expressa em metro linear de sarjeta, por homem, por dia. Deve-se 

considerar que a velocidade depende do tipo de logradouro e das suas características 

como:  

 Trânsito intenso de veículos;  

 Existência ou não de estacionamento;  

 Se pavimentada ou não;  
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 Se é calçadão;  

 Se há circulação intensa de pedestre.   

 Produtividade da Varrição   

Por essa razão a produtividade está condicionada aos seguintes fatores:  

 Sexo do varredor; 

 Faixa etária;  

 Saúde do varredor;  

 Incentivos oferecidos ao varredor; 

 Local de guarda e distribuição do equipamento;  

 Tipos de veículos que transportam o pessoal do local de guarda – do 

equipamento no ponto de início da varrição; grau de arborização do 

logradouro;  

 Circulação de veículos com carga solta;  

 Planejamento técnico do serviço.   

A todos esses aspectos junte-se o principal:  

 Grau de instrução da população.   
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 Composição da equipe. Cada equipe de varrição, também, chamada de 

guarnição, pode ser constituída por:  

 Um só gari, que varre, recolhe e vaza no ponto de acumulação;  

 Dois garis, onde um varre e junta o outro recolhe e vaza. 
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ANEXO C – PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO GRUPO DE ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE SÃO 

TOMÁS DE AQUINO
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 ANEXO D  – PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA – PLANO MUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO TOMÁS DE AQUINO 

Ata da Audiência 
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Fotos da 1ª Audiência Pública 
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Sugestões e Críticas – 1ª Audiência 
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ANEXO E – SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA – PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

TOMÁS DE AQUINO 
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Fotos da 2ª Audiência Pública 
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ANEXO F – PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA EQUIPE GESTORA DO PLANO 

MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESSÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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ANEXO G – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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