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recomendáveis e respeitando os termos do contrato firmado com o cliente. 
 
  Por este motivo, a L3 Engenharia Ambiental Ltda. se isenta de 
qualquer responsabilidade perante o cliente e terceiros pela utilização deste 
trabalho, ainda parcialmente, fora do escopo para o qual foi preparado. 
 
  O presente relatório é confidencial e destinado ao uso exclusivo do 
cliente, não se responsabilizando a L3 Engenharia Ambiental Ltda. pela 
utilização do mesmo, ainda que em parte, por terceiros que dele venham a ter 
conhecimento. 
 
  A utilização do presente relatório só poderá ser feita com 
autorização prévia da L3 Engenharia Ambiental Ltda. ou do cliente. 
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1. INTRODUÇÃO AO PGIRSP  

O grande dilema atual acerca dos resíduos sólidos está relacionado com 

o aumento da sua geração, coleta e transporte, tratamento e disposição final, de 

forma a minimizar os impactos ambientais e urbanos decorrentes. Dilema esse, 

vem consumindo elevada dose de recursos humanos, tecnológicos e financeiros 

fazendo com que os resíduos ocupem um importante papel nos sistemas 

urbanos de saneamento, junto aos sistemas de abastecimento de água e 

tratamento do esgoto. 

Ilustrando este cenário, no ano de 2012, os resíduos sólidos produzidos 

diariamente no Brasil somaram 181.288 toneladas, gerando um total de 67 

milhões de toneladas de rejeitos, dos quais 42,02% tiveram destinação final 

inadequada, em lixões e aterros controlados, sendo 57,98% dispostos em 

aterros sanitários (ABRELPE, 2012). 

Quando gerenciados de maneira ineficaz, os resíduos sólidos tornam-se 

uma das expressões mais perceptíveis da poluição do meio, seus impactos 

ambientais estão presentes tanto no espaço urbano, quanto rural. Nesse sentido, 

considera-se impacto ambiental: 

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA 
(1986, s/p). 

A crescente ideia de preservação dos recursos naturais e a questão de 

saúde pública, associada aos resíduos, indicam que a gestão integrada de 

resíduos sólidos e os processos de tecnologia limpa são caminhos 

ambientalmente saudáveis e economicamente viáveis. 

Dessa forma, o Estado brasileiro instituiu por meio do Decreto 7.404, em 

02 de Agosto de 2010, a Lei 12.305 - Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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(PNRS), na tentativa de sistematizar a gestão integrada e o gerenciamento de 

resíduos sólidos, atribuir responsabilidades a todos os envolvidos no ciclo de 

vida dos produtos e nortear Prefeituras e empresas quanto ao saneamento e 

limpeza urbana, através dos princípios, objetivos e instrumentos que estabelece. 

Ela consagra um longo processo de amadurecimento de conceitos: princípios 

como o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da ecoeficiência, da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, do 

reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor social, do direito à 

informação e ao controle social, entre outros. 

O Brasil conta hoje com um arcabouço legal de diretrizes para a gestão 

dos resíduos sólidos que também envolvem a Lei Federal de Saneamento 

Básico (2007), Lei de Consórcios Públicos (2005), que permite estabilizar as 

relações de cooperação federativa para a prestação desses serviços, além de 

estar fortemente relacionada à Política Nacional de Meio Ambiente e de 

Educação Ambiental. 

A aprovação da PNRS marca uma forte articulação institucional 

envolvendo os três entes federados – União, Estados e Municípios, o setor 

produtivo e a sociedade em geral - na busca de soluções gerenciais para os 

problemas que envolvem todas as etapas do ciclo de vida dos resíduos sólidos. 

Embora a PNRS estabeleça o princípio da responsabilidade 

compartilhada, a Constituição Federal de 1988 esclarece que o gerenciamento 

dos resíduos sólidos produzidos nas cidades brasileiras é de competência do 

poder público local. Cabe à Prefeitura, organizar o sistema de limpeza urbana, o 

manejo dos resíduos sólidos e definir de que forma este sistema irá funcionar, 

considerando a coleta domiciliar, convencional e seletiva, transbordo, transporte, 

triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, e disposição final, 

entre outros eventuais serviços relacionados ao universo dos resíduos sólidos. 

Também cabe às Prefeituras elaborarem dispositivos legais para nortear o 

gerenciamento de resíduos por parte das empresas e dos munícipes, além de 

fiscalizar o funcionamento destes sistemas.  
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Art. 51 - Os Municípios com população total inferior a vinte mil habitantes, 

apurada com base nos dados demográficos do censo mais recente da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE, poderão adotar 

planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos.  

 

Nesse sentido, a PNRS exige dos municípios a elaboração de um Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). Estes Planos 

Municipais são apresentados como instrumentos de gestão que visam melhorias 

na qualidade socioambiental do meio urbano e rural. Neles, se estabelecem os 

limites das responsabilidades compartilhadas entre as esferas da sociedade. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Pratápolis 

(PGIRSP) está estruturado em 05 capítulos que contemplam os itens do 

conteúdo mínimo exigido para um PGIRS, conforme determina o artigo 51, § 1º, 

incisos I a XIV, do Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, abaixo 

transcrito:  

 

 

 

 

 

Segundo o §1º, os planos municipais simplificados de gestão integrada de 

resíduos sólidos deverão conter: 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no 
respectivo território, com a indicação da origem, do volume 
e da massa, a caracterização dos resíduos e as formas de 
destinação e disposição final adotadas;  
 
II - identificação das áreas favoráveis para disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano 
diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição e o 
zoneamento ambiental, quando houver;  
 
III - identificação da possibilidade de implantação de 
soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
Municípios, considerando a economia de escala, a 
proximidade dos locais estabelecidos e as formas de 
prevenção dos riscos ambientais;  
 
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores 
sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao sistema de 
logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 da Lei nº 
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12.305, de 2010, observadas as disposições deste Decreto 
e as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do 
SNVS;  
 
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas 
a serem adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos, em consonância 
com o disposto na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto n° 
7.217, de 21 de junho de 2010;  
 
VI - regras para transporte e outras etapas do 
gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da 
Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas editadas 
pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem como as 
demais disposições previstas na legislação federal e 
estadual;  
 
VII - definição das responsabilidades quanto à sua 
implementação e operacionalização pelo Poder Público, 
incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos;  
 
VIII - programas e ações de educação ambiental que 
promovam a não geração, a redução, a reutilização, a 
coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos; 
 
 IX - programas e ações voltadas à participação de 
cooperativas e associações de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda, quando houver;  
 
X - sistema de cálculo dos custos da prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses 
serviços, observado o disposto na Lei nº 11.445, de 2007; 
 
XI - metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;  
 
XII - descrição das formas e dos limites da participação do 
Poder Público local na coleta seletiva e na logística 
reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 12.305, 
de 2010, e de outras ações relativas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
 
XIII - identificação de áreas de disposição inadequada de 
resíduos e áreas contaminadas e respectivas medidas 
saneadoras;  
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XIV - periodicidade de sua revisão. 
 

Diante destas exigências e buscando adequar o gerenciamento de 

resíduos sólidos aos padrões sustentáveis e ambientalmente adequados, o 

Município de Pratápolis/MG elaborou, junto a empresa L3 Engenharia Ambiental, 

o PGIRSP contemplando as demandas expostas pela Lei nº 12.305/10 através 

de seu Diagnóstico, Prognóstico, Objetivos, Ações e Metas. 

1.1 Princípios do PGIRSP  

O manejo ambientalmente adequado e socialmente justo dos resíduos 

sólidos são princípios bases deste Plano e devem ir para além da gestão, devem 

ir à busca da resolução da causa fundamental do problema, procurando mudar 

os padrões não sustentáveis de produção e consumo, estabelecendo hierarquia 

e reforçando a adoção dos conceitos de não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.  

1.2    Lista de conceitos a serem observados 

Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público 

e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; 

Ciclo de vida dos produtos: série de etapas que envolvem o 

desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o 

processo produtivo, o consumo e a disposição final; 

Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição ou composição; 

Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 
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observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a 

evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos; 

Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 

ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 

Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 

busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 

premissa do desenvolvimento sustentável; 

Logística reversa: 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; 

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto 

de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 

volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 

impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 

ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei; 
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Figura 01: O Ciclo de vida dos produtos.  

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. 

 

 

1.3   Legislação e Normas 

 A elaboração do PGIRSP, enquanto documento de gestão 

integrada e responsabilidade compartilhada, observou: 
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                               Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

 

 

1.4   Classificação de resíduos sólidos 

A Lei nº 12.305/10 definiu e distinguiu, num claro estímulo ao 

reaproveitamento e reciclagem dos materiais, os termos REJEITO e RESÍDUO 

SÓLIDO, respectivamente, como sendo: 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas 
todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e economicamente 
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada (BRASIL. Cap. 
II, Art. 3º); 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem 
descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
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d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível  (BRASIL, Cap. II, Art. 3º). 

Outra relevante classificação, a Norma Brasileira Reguladora (NBR) nº 

10.004 – Resíduos Sólidos – da Associação Brasileira de Normas e Técnicas 

(2004), tem por objetivo classificar os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais para o ambiente e para a saúde pública, a fim de que estes possam 

ser manuseados e terem destino adequado. Segundo a Norma, os resíduos 

foram subdivididos em duas classes:  

Resíduos classe I – Perigosos: são resíduos que 
apresentam periculosidade, dadas as suas propriedades 
físicas, químicas ou infectocontagiosas, sendo passíveis 
de promover riscos tanto à saúde pública, causando 
mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus 
índices, quanto ao meio ambiente, nos casos de 
gerenciamento inadequado. Apresentam inflamabilidade, 
corrosividade, toxicidade e patogenicidade. 
 
Resíduos classe II – Não perigosos. Divididos em dois 
grupos: 
 
Classe II A – não inertes: são os resíduos que apresentam 
como propriedades a biodegradabilidade, combustibilidade 
ou solubilidade em água; 
 
Classe II B – inertes: são resíduos que ao serem 
amostrados de forma representativa e entrarem em contato 
com água destilada ou desionizada, dinâmica ou 
estaticamente, em temperatura ambiente, não sofrem 
solubilização. 

Segundo a Lei nº 12.305/10, legitimados e definidos no Artigo 13º, os 

resíduos sólidos têm a seguinte classificação:  

I - quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades 

domésticas em residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, 

limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza urbana;  
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c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas 

“a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento 

básico: os gerados nessas atividades, excetuados os 

referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos 

produtivos e instalações industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos 

serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou 

em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas 

atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de 

portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 

ferroviários e passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de 

pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;  

 

II - quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade 

ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 

técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na 

alínea “a”.  

  
O PGIRSI utilizou da classificação quanto à origem, exposta da Lei nº 

12.305/10, para sistematizar o Diagnóstico do gerenciamento de resíduos 
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sólidos no município, assim como para organizar os Objetivos, Programas, 

Ações e Metas.  

1.5 Gestão integrada de resíduos sólidos e responsabilidade 
compartilhada 

A partir do mês de agosto de 2010, baseado no conceito de gestão 

integrada, a sociedade como um todo – cidadãos, governos, setor privado e 

sociedade civil organizada – passou a ser responsável pela gestão 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. A gestão integrada requer o 

conhecimento dos tipos de resíduos que são gerados no município, bem como 

a identificação de quem os produz e para que local estão sendo destinados. 

Gestão é o modo de conduzir esse processo, que inclui implementação 

de soluções, procedimentos e regras para organizar a geração, a coleta, o 

armazenamento, o transporte e a destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos, de modo a não trazer consequências indesejáveis à saúde dos 

indivíduos, da comunidade e do ambiente em geral.  

Nesse sentido, o conceito de responsabilidade compartilhada trazido pela 

PNRS inova ao identificar a responsabilidade dos consumidores, do poder 

público e do setor privado no manejo de resíduos sólidos, desonerando o que 

antes era responsabilidade apenas do poder público.  
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Figura 02: Tripé da responsabilidade compartilhada 
 pelo ciclo de vida dos produtos. 

 

 

 
 

No Artigo 30º da PNRS é exposta a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos a todos os fabricantes, importadores, distribuidores de 

resíduos sólidos, assim como os comerciantes, os consumidores e os titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

implementada de forma individualizada e encadeada na sociedade.  

A responsabilidade compartilhada traz, portanto, um dos “porquês” da 

gestão dos resíduos sólidos ser integrada. Outro porquê reside na exigência, 

também à luz da Lei n° 12.305/10, de que todas as tipologias de resíduos sólidos, 

previstas no Artigo 13º da PNRS, devam ser investigadas no PGIRS.  

1.6 Das responsabilidades 
 

Conteúdo abordado (Decreto Nº 7.404/2010): Inciso VII 

De maneira geral, na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, aos geradores caberá a segregação e o descarte adequado dos 

resíduos sólidos em seus domicílios; ao poder público, a limpeza pública e 

manejo de resíduos sólidos; e, ao setor privado, a logística reversa. 
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1.6.1 Das responsabilidades dos munícipes 

 Estando o munícipe domiciliado na área de abrangência da coleta 

seletiva, ele será obrigado a separar os resíduos sólidos, no mínimo, em 

orgânicos e recicláveis, sendo que, observadas as metas estabelecidas 

neste Plano e as orientações da Prefeitura, a separação dos resíduos 

sólidos recicláveis poderá se estender a parcelas específicas. Nesse 

sentido, o Artigo 35º da Lei 12.305/10 estabelece, quando em 

funcionamento no município um sistema de coleta seletiva, 

responsabilidades aos usuários consumidores de embalados obrigando-

os a: 

I - acondicionar adequadamente e de forma 
diferenciada os resíduos sólidos gerados; 
  
II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. 

 O munícipe residente em áreas rurais deverá dispor seus resíduos em 

contentores públicos estrategicamente disponibilizados pela Prefeitura; 

 Os resíduos perigosos ou aqueles de que trata o artigo 33 da Lei n° 

12.305/10 (pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas 

fluorescentes e eletroeletrônicos) deverão ser devolvidos/descartados em 

Pontos de Entrega Voluntária ou outros locais disponibilizados pelo setor 

privado ou pelo poder público especificamente para este fim;  

 Resíduos perigosos jamais poderão ser dispostos à coleta convencional 

ou seletiva ou mesmo descartados no meio ambiente.  

 Antes de efetuar a entrega das embalagens vazias de agrotóxicos nos 

estabelecimentos comerciais onde foram adquiridas, o usuário poderá 

acondicioná-las temporariamente em sua propriedade, em local coberto e 

arejado, de modo a garantir a não contaminação de pessoas, animais, 

alimentos, rações e/ou medicamentos. 

 Em caso de descumprimento de suas obrigações o munícipe estará 

sujeito ao pagamento de multas, a serem definidas em lei específica, 

estabelecendo forma de fiscalização e cobrança. 
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1.6.2 Das responsabilidades da Prefeitura de Pratápolis 

 Proceder à coleta convencional dos rejeitos em frequência não inferior a:  

I - 1 vezes por semana nos domicílios localizados em 
áreas urbanas (Sistema porta a porta);  
 
II - 1 vezes por semana nos contentores públicos 
localizados em áreas rurais (Sistema ponto a ponto);  

 Caberá à Prefeitura dimensionar equipes e equipamentos necessários, 

definir setores e roteiros de coleta, e demais procedimentos operacionais 

específicos. 

 Proceder à coleta seletiva dos resíduos sólidos (recicláveis e orgânicos) 

em frequência não inferior a: 

 I - 2 vez por semana nos domicílios localizados em 
áreas urbanas (sistema porta a porta); 
 
 II - 2 vez por semana nos contentores públicos 
localizados em áreas rurais (sistema ponto a ponto); 
 
 III - 2 vez por semana nos Pontos de Entrega 
Voluntária e outros locais definidos para receber os 
materiais recicláveis (Mercearias e supermercados, 
postos de combustíveis, lojas de material de 
construção, escolas, etc); 

 Estimular a formação e a capacitação de cooperativas e associações de 

catadores de resíduos sólidos recicláveis, contribuindo para a sua 

instalação com a adequada infraestrutura, veículos e equipamentos para 

que os serviços previstos no item 5 sejam prestados adequadamente;  

 Contratar cooperativas e associações de catadores de resíduos sólidos 

para a prestação dos serviços de coleta, triagem, beneficiamento e 

comercialização de resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis e 

orgânicos, mediante permissão total ou parcial da atividade;  

 Garantir, mediante prestação direta ou terceirização, o serviço de 

disposição ambientalmente adequada dos rejeitos em aterro sanitário 

dotado de licença ambiental válida; 



 

 

 

 

23 

 

___________________________________________________________________________________________ 
L3 Engenharia Ambiental Ltda.   www.l3ambiental.com.br 
Avenida Armando Biagioni, 1079     l3@l3ambiental.com.br 
Araraquara/SP   Tel.: (16) 3461-1366  
    
           
 

 Desenvolver modelagem econômico financeira dos programas e ações 

atinentes à educação ambiental, garantindo assim a sua implementação 

e, consequentemente, a conscientização e participação efetiva da 

população na gestão dos resíduos sólidos; 

 Dimensionar as equipes e respectivos equipamentos necessários, bem 

como definir setores de varrição e demais procedimentos operacionais 

específicos.  

 Elaborar e manter atualizado cadastro único de empreendimentos e 

atividades com geração diferenciada de resíduos sólidos de que trata o 

Artigo 20º da Lei n° 12.305/2010, bem como exigir os seus devidos Planos 

de Gerenciamento; 

 Manter a fiscalização sistemática dos empreendimentos e atividades com 

geração diferenciada de resíduos sólidos; 

 Executar temporariamente o serviço de coleta e de destinação adequada 

dos resíduos que ainda não são objeto de Logística Reversa 

implementada;  

 Conduzir, junto às entidades responsáveis elencadas abaixo, negociação 

para a implementação da Logística Reversa das cadeias já definidas por 

acordo setorial ou regulamento (Leis ou resoluções CONAMA). 

 Providenciar alternativas para a comercialização do material proveniente 

da coleta seletiva;  

 Cumprir obrigações estabelecidas em contrato de consórcio; 

 Caberá ao município a elaboração e revisão do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) das unidades públicas de 

saúde existentes. 

 O conteúdo do PGIRS deve contemplar o Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) previsto na Resoluções 

CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012. A coleta e a destinação dada aos 

RCC observará, além da Resoluções CONAMA n° 307/2002 e n° 

448/2012, as Normas ABNT NBR 15112/2004, 15113/2004, 15114/2004, 

15115/2004 e 15116/2004, quando couber; 
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 Providenciar o adequado manejo dos resíduos dos serviços públicos de 

saneamento básico, notadamente aqueles provenientes do sistema de 

drenagem urbana e de Estações de Tratamento de Água e de Esgoto 

(ETAs e ETEs), estabelecendo critérios e rotinas especificas. 

1.6.3 Das responsabilidades do setor privado  

 

 Os geradores de resíduos sólidos enquadrados no Artigo 20º da Lei n° 

12.305/2010 deverão elaborar os seus respectivos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS);  

 Providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos provenientes dos seus processos produtivos ou decorrentes dos 

seus serviços, consoante legislação aplicável. 

 Desenvolver junto à Prefeitura os canais de Logística Reversa para os 

resíduos perigosos ou aqueles de que trata o Artigo 33º da Lei n° 

12.305/2010: pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas 

fluorescentes e eletroeletrônicos. 

 Desonerar o poder público dos custos envolvidos na gestão dos resíduos 

sólidos, consoante Logísticas Reversas já implementadas;  

 Participar dos acordos setoriais para implementação das cadeias da 

Logística Reversa;  

 Pagar pelos serviços executados pela prefeitura, quando couber; 

1.7    Objetivos do PGIRSP 
  

 Contemplar o conteúdo mínimo exigido para um PSGIRS conforme 

determina o Artigo 51º, § 1º, incisos I a XIV, do Decreto n° 7.404, de 23 

de dezembro de 2010; 

 Garantir o cumprimento das exigências previstas nos pedidos da Ação 

Civil Pública e Medida liminar instaurado pelo Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais; 

 Definir estratégia para a universalização da prestação dos serviços;  
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 Definir as ações preventivas e corretivas das atividades a serem 

praticadas, incluindo a fiscalização sobre o seu cumprimento; 

 Propor melhor estruturação para a equipe responsável pelo 

gerenciamento de resíduos no município; 

 Definir estratégias para a gestão dos resíduos de responsabilidade 

privada; 

 Propor o compartilhamento de responsabilidades e os processos de 

logística reversa previstos na PNRS;  

 Incorporar novas alternativas tecnológicas de destinação de resíduos; 

 Potencializar parcerias com agentes sociais e econômicos envolvidos no 

ciclo de vida dos materiais; 

 Priorizar a inclusão social e econômica dos catadores de materiais 

recicláveis;  

 Modernizar a gestão dos resíduos pela formação e capacitação 

profissionais; 

 Definir programas e estratégias para a educação ambiental; 

 Propor o encerramento das atividades de destinação final de resíduos 

sólidos no aterro controlado do município. 

 Implementar as condições necessárias para viabilizar a gestão integrada 

por meio do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 

Sustentável da Região de São Sebastião do Paraíso, conforme disposto 

na Lei Municipal nº 1.791/2014; 

 O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de 

Pratápolis (PGIRSP) é instrumento de gestão coletiva, que através de 

seus programa, ações e metas propõem o diálogo entre as esferas 

privada e pública, contemplando a população e garantindo 

responsabilidades compartilhadas diante o ciclo de vida dos produtos e o 

saneamento do espaço urbano. A Figura 03, busca representar a 

intersecção das esferas envolvidas no gerenciamento de RSD pelo 

PGIRSP, assim como apresentar o produto destas interações. 
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Figura 03: Intersecções previstas pelo PGIRSP e a  
gestão integrada de resíduos sólidos. 

 
 
 

1.8 Metodologia para o Diagnóstico e elaboração do PGIRSP 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do PGIRSP apoiou-se em 

processo democrático e participativo na tomada de decisões coletivas e na 

sistematização contínua dos resultados dos processos. O levantamento de 

informações foi organizado em áreas temáticas:  

1. infraestrutura e serviços; 

2. Aspectos jurídico institucionais; 

3. aspectos econômicos; 

4. aspecto ambientais 

5. aspectos sociais. 

Os trabalhos foram estruturados por fases, desenvolvendo-se inicialmente 

o Diagnóstico e o Prognóstico. O Diagnóstico foi realizado por meio de pesquisa 

bibliográfica, recuperação de documentos disponíveis na Prefeitura e reuniões 

com os setores públicos. O Diagnóstico foi realizado envolvendo lideranças e 

agentes sociais que puderam fornecer informação sobre a situação a ser 

diagnosticada. Uma ficha foi elaborada para o preenchimento de informações 
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relevante seguida de pesquisa de campo ao aterro controlado e centro de 

triagem do município. Em campo buscou-se informações complementares para 

o Diagnóstico preciso da disposição final de resíduos no município. 

O gerenciamento de resíduos no município foi sistematizado em seis 

etapas conforme esquema abaixo: 

 

Figura 04: Etapas do gerenciamento de resíduos 
 sólidos para organização do PGIRSP. 

 

  
 

Os dados e informações coletados foram tratados (tabulados) e 

analisados, de modo a traçar um panorama atual da situação dos diferentes tipos 

de resíduos e subsidiar as etapas de Prognóstico e as proposições de 

Programas, Projetos, Ações e Metas indicadas para a mitigação, melhoria ou 

solução de situações. 

Metas imediatas (de 1 a 2 anos) e de curto prazo (de 2 a 4 anos) foram 

estabelecidas para a viabilidade e fiscalização do cumprimento dos programas 

e ações propostos. 
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A L3 Engenharia Ambiental foi contratada pela Prefeitura, por processo 

de licitação, para elaboração deste Plano. Foram realizados quatro encontros 

com o Comitê Diretor para a Elaboração do PGIRSP, onde estiveram presentes: 

Henrique Rodarte Fernandes (Secretário Municipal de Administração), Vinícius 

Augusto Ribeiro Borges (Fiscal Sanitário), Samara Reis Bordignão (Chefe do 

setor de Licitação), Alexandre Queiróz Pereira da Cruz (Secretário de Esporte, 

Cultura e Lazer), Rogério Peres Pires (Diretor do SAAE) e                                                                                             

Reagildo Reis (Secretario de Infraestrutura). 

Visando a participação de envolvidos e interessados na elaboração do 

PGIRSP, fator essencial para universalização das ações do Plano, uma 

Audiência Pública foi realizada no dia 19 de novembro de 2015, às 14h00 na 

Câmara dos Vereadores de Pratápolis. Na ocasião, um pré-plano foi 

apresentado aos participantes e aberto ao diálogo e aperfeiçoamento dos seus 

Programas, Ações e Metas.  
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Figuras 05, 06 e 07: Audiência Pública.  
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Fotos: L3 Ambiental. 

 

A última etapa de implementação do PGIRSP foi a aprovação do Plano 

pela Câmara dos Vereadores na data de  _/_/_  dando início ao processo de 

implementação das propostas ao gerenciamento de resíduos sólidos no 

município. Em suma, as etapas metodológicas para elaboração do PGIRSP são 

apresentadas pela Figura 08: 

Figura 08: Etapas da elaboração do PGIRSP. 

 
 
 
 
 

Estudo do 
meio e 

Diagnóstico

Proagnóstico
Projetos  e 

Ações 
futuras

Metas e 
Prazos 

Aprovação e 
Prática



 

 

 

 

31 

 

___________________________________________________________________________________________ 
L3 Engenharia Ambiental Ltda.   www.l3ambiental.com.br 
Avenida Armando Biagioni, 1079     l3@l3ambiental.com.br 
Araraquara/SP   Tel.: (16) 3461-1366  
    
           
 

2. DIAGNÓSTICO 

 
Conteúdo abordado (Decreto Nº 7.404/2010): Incisos I, II, III, IV, XIII. 

 

2.1 O município de Pratápolis/MG 
 

O município de Pratápolis (figura 09) está à Sudoeste do estado Minas 

Gerais e se estende por 215,5 km². As coordenadas geográficas do município 

indicam Latitude 20° 44' 42'' Sul e Longitude 46° 51' 53” oeste. Situado a 695 

metros de altitude, faz divisa com os municípios de Itaú de Minas, Cássia e São 

Sebastião do Paraíso. Pratápolis está a 23 km de São Sebastião do Paraíso, a 

maior cidade da microrregião. 

Figura 09: Localização do município de Pratápolis no estado de Minas Gerais. 

 

Fonte: IBGE 2010. 

 

 Segundo o IBGE, no ano de 2010 o município possuía 8.808 habitantes 

dos quais 1.014 residem no meio rural, organizados principalmente no bairro 

Três Fontes, representando 11,5% da população total. A densidade demográfica 

é de 40,9 habitantes por km² no território do município. 
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Figura 10: Igreja Matriz localizada na praça central. 

 
 

Fonte: Prefeitura de Pratápolis 

 

O índice de Desenvolvimento Humano, que combina simultaneamente o 

quadro de educação, renda e expectativa de vida é de 0,729 no município, sendo 

1,000 o valor máximo. Este dado indica homogeneidade no desenvolvimento 

humano da região que apresenta valores semelhantes para todos os municípios 

vizinhos. 

A atividade agropecuária destaca-se pela sua importância social, 

econômica e ambiental, contribuindo de forma expressiva para criação de 

oportunidades de trabalho e renda, principalmente nas culturas de feijão, milho, 

café e criação de animais. Segundo o IBGE (2010), o Produto Interno Bruto do 

município é de R$ 132.545.261,00. Deste total, o segmento agropecuário 

participa com R$ 68.027.000,00, o que equivale a 52% do PIB. Vale destacar 

que, se forem incorporados os demais segmentos do agronegócio: serviços, 

insumos, máquinas, impostos, embalagem, agroindústria, esse percentual será 

bem mais expressivo. 
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Entre as festas e festejos populares destacam-se a Festa do Peão, em 

homenagem ao Aniversário da Cidade (14/09), com tradicional Desfile de Carros 

Alegóricos e Cavalhada. A Festa de Final de Ano, (25 a 31 de Dezembro), 

tradicional Festa Religiosa/ Folclórica/ Típica, traz há mais de cem anos desfile 

com “Ternos” de Congadas louvando o Menino Jesus, Nossa Senhora do 

Rosário, São Benedito, São Domingos, Santa Efigênia, São Vicente e Nossa 

Senhora Aparecida. Há também shows todas as noites na Barraca da Festa, 

localizada ao lado da Rodoviária e um Show Pirotécnico no dia 31 de dezembro, 

atraindo milhares de expectadores, de outras cidades e regiões. 

2.2 Estruturas de gestão 
 

A administração Municipal compreende: 

I – Administração direta: Secretarias, Departamentos ou órgãos 

equiparados; 

II – Administração indireta e fundacional: entidades dotadas de 

personalidade jurídica própria (somente poderão ser criadas através de leis 

específicas vinculadas aos Departamentos ou órgãos equiparados, em cuja área 

de competência estiver enquadrada sua principal atividade). 

A administração municipal abrange o Prefeito, órgão de assessoramento 

direto e imediato ao Prefeito e Secretarias. Departamentos, Divisões e 

comissões especiais constituídas por decretos, totalizando 381 funcionários em 

17 prédios públicos. 

O município não possui Setor ou Secretaria de Meio Ambiente, o que 

dificulta a organização e responsabilizações diante demandas ecológicas, de 

saneamento e saúde pública. A Prefeitura não possui Planilha Geral de Custos 

específica para os resíduos sólidos, dispersos no orçamento na forma de gastos 

com saneamento e limpeza pública. Outro agravante é a ausência do Plano 

Diretor, o que poderia estabelecer diretrizes para o saneamento municipal. 
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O órgão responsável pelos sistemas de saneamento de água e esgoto é 

a Superintendência de Água e Esgoto (SAE). O município possui uma Estação 

de Tratamento de Água (ETA) para o abastecimento urbano, que trata um 

volume de 55 m³ dia, porém carece de uma Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE) que é despejado in natura nos corpos hídricos, principalmente no Rio 

Palmeiras, a jusante da área de captação de água para abastecimento. 

A Prefeitura de Pratápolis é responsável pela coleta convencional de 

resíduos domésticos e também pela coleta e triagem dos resíduos 

potencialmente recicláveis. O município realiza coleta diária em todo o município, 

sendo às segundas, quartas e sextas-feiras realizada a coleta convencional e às 

terças e quintas-feiras a coleta seletiva. A Prefeitura também é responsável pelo 

funcionamento de uma usina de triagem de materiais recicláveis onde trabalham 

catadores contratados. 

O poder público também realiza os serviços de varrição e podas de 

árvores e limpeza de terrenos e se responsabiliza pela coleta, transporte e 

destinação final de resíduos de construção civil, o que se característica como 

uma irregularidade segundo a PNRS que determina ser de responsabilidade do 

gerador a destinação final dos resíduos de construção e demolição. A geração 

de resíduos sólidos no município de Pratápolis caracteriza-se pelo baixo volume 

e peso de materiais produzidos, pois se trata de um município com população 

inferior a dez mil habitantes. 

O Município não é membro do Comitê de Bacias Hidrográficas, porém, a 

Prefeitura assinou protocolo de intenção e aprovou a Lei nº 1.789, de 

08/04/2014, que autoriza o município a participar do Consórcio Intermunicipal 

para o Desenvolvimento Sustentável da Região de São Sebastião do 

Paraíso/MG. O consórcio está em fase de implementação na região. 
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2.3 O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da 
Região de São Sebastião do Paraíso/MG   

Na busca de soluções práticas para os problemas de gerenciamento de 

resíduos sólidos, as administrações públicas devem procurar agir em 

cooperação, seja entre si, seja com outros setores da sociedade, minimizando 

custos e impactos negativos.  Nesse sentido, a Lei 12.305/10 incentiva a 

formação de Consórcios Intermunicipais como alternativas para financiamento 

do gerenciamento de resíduos pelas Prefeituras (disposto no Art. 18º, § 1º, inciso 

I). A Lei 11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos e Gestão Associada) garante a 

legalidade das parcerias. 

Nesse sentido, o município de Pratápolis assinou protocolo de intenção e 

aprovou a Lei nº 1.789, de 08/04/2014, que autoriza o município a participar do 

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região de São 

Sebastião do Paraíso/MG, abrangendo mais sete cidades: São Sebastião do 

Paraíso, Itamogi, São Tomás de Aquino, Monte Santo de Minas, Jacuí, Itaú de 

Minas e Fortaleza de Minas.  

As Prefeituras envolvidas, junto a SEDRU (Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional e Política Urbana), propõem a implantação de 

programas e ações que promovam e assegurem a economia de escala, 

propiciando condições mais favoráveis para a universalização da oferta dos 

serviços com qualidade e custos reduzidos. O objetivo do Consórcio é viabilizar 

o acesso da população das cidades participantes aos serviços públicos para o 

desenvolvimento sustentável, além de promover a cooperação interfederativa. 

 A partir de entendimentos preliminares entre as sete cidades 

participantes, foi iniciado o processo de negociação que definiu a criação de uma 

entidade regional de cooperação, na forma de um consórcio intermunicipal, 

integrante da administração e descentralizada dos municípios.  

Com a criação do consórcio intermunicipal, os resíduos sólidos de 

Pratápolis serão encaminhados para a disposição final no aterro sanitário de São 

Sebastião do Paraíso/MG, dando início ao processo de encerramento das 
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atividades do aterro controlado de Pratápolis, recuperação da área degradada e 

garantindo destinação ambientalmente adequada para os resíduos produzidos 

na cidade.  

2.4 Dados gerais do sistema de saneamento de resíduos sólidos 

 Responsável pela coleta convencional: Prefeitura de Pratápolis/MG. 

 Responsável pela coleta seletiva de matérias recicláveis: Prefeitura 

de Pratápolis/MG. 

 Responsável pela Usina de Triagem: Prefeitura de Pratápolis/MG. 

 Responsável pelos Sistemas de Saneamento de Água e Esgoto: SAE 

 Gastos anuais com atividades da limpeza pública (pessoal, materiais 

e manutenção): R$ 1.011.096, 54 

 Gastos anuais com atividades da usina de triagem (pessoal, 

materiais e manutenção): R$ 197.277, 15 

 Gasto anuais com limpeza pública (coleta de resíduos sólidos) e 

usina de triagem (pessoal, materiais e manutenção): R$ 1.208.323,69 

 Gastos com gerenciamento de resíduos sólidos por habitante/ano: 

R$ 134, 63  

 Gastos com gerenciamento de resíduos sólidos por habitante/mês: 

R$ 11,22 

 Produção total de resíduos domiciliares:  Média de 2.835 ton/ano 

 Produção total de resíduos sólidos: Média de 3.780 ton/ano. 

315 ton/mês; 

 Produção de resíduos sólidos/hab/dia: Média de 1,2 kg (IBGE, 2010);  

 Forma de cobrança pelo serviço prestado: Não há cobrança específica 

para o gerenciamento de resíduos sólidos. 

 Trabalhadores remunerados alocados por tipos de serviço no 

gerenciamento de Resíduos Sólidos: 
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 Equipamentos: 

 

01 caminhão do tipo basculante compactador com prensa  

Modelo: IVECO/TECTOR 170E22  

Ano: 2013 

Placa: ORC-8583                                                        

01 caminhão do tipo baú  

Modelo: M.B/M. BENZ L 1113 

Ano: 1984 

Placa: HMM-0880 

 
 

 

Coleta Convencional e 

Seletiva 

 

 

06 

 

Varrição 

 

23 

 

 

Capina e Roçada 

 

02 

 

 

Usina de triagem 

 

08 

 

 

Gerência ou administração 

 

02 

 

 

Total geral de 

trabalhadores: 
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2.5 Diagnóstico por tipo de resíduo segundo a origem 

O Diagnóstico do PGIRSP foi organizado de acordo com a origem dos 

resíduos, segundo o Art. 13º da Lei 12.305/10. 

a) Resíduos Domiciliares  

Os Resíduos Domiciliares foram divididos em 3 (três) grupos: Coleta 

Convencional, Coleta Seletiva e Logística Reversa. 

 

Coleta convencional  
 

Geradores:  
 
3.073 Domicílios urbanos e rurais. 
254 Estabelecimentos comerciais. 
 

Geração Orgânicos:  
 
2147 toneladas/ano. 
 

Acondicionamento:  
 
A população acondiciona os resíduos sólidos domésticos em sacolas 
plásticas. 
 

Responsável pela coleta:  
 
Prefeitura de Pratápolis. 
 

Frequência da coleta:  
 
Segundas, Quartas e Sextas-feiras. 
 

 
Gasto mensal: Não especificado. 
Gasto anual: Não especificado. 
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Transporte:  
 
Os resíduos são transportados pela Prefeitura em um caminhão 
basculante compactador. A coleta inicia-se às 6 horas da manhã e 
termina ao meio dia. 
  
Às quartas-feiras, após a coleta urbana, o caminhão se desloca para o 
distrito afastado de Três Fontes e coleta os resíduos orgânicos e 
recicláveis.  
 

Tratamento e Destinação final:  
 
Não passam por tratamento e são destinados ao Aterro Controlado 
Municipal, dispostos em valas no solo. 
 
 

 

 
Coleta Seletiva 
 

Geradores:  
 
3073 Domicílios urbanos e rurais. 
254 Estabelecimentos comerciais. 
 

Geração de recicláveis:  
 
1687 toneladas/ano. 
 

Acondicionamento:   
 
A população acondiciona os resíduos domésticos recicláveis em 
sacolas plásticas. 
 

Responsável pela coleta: 
 
Prefeitura de Pratápolis. 
 

Frequência da coleta: 
 
Terças e Quintas-feiras. 
 

 
Gasto mensal: Não especificado. 
Gasto anual: Não especificado. 
 

Transporte: 
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Os resíduos são transportados pela Prefeitura, em caminhão baú, para a 
Usina Municipal de Triagem. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
Os resíduos sólidos recicláveis são triados, prensados, enfardados e 
vendidos para empresa Sucata Santo Expedito Ltda do município de São 
Sebastião do Paraíso/MG. 
 
Os resíduos de logística reversa não são comercializados com a empresa 
e permanecem estocados na Usina Municipal de Triagem, aguardando 
compradores ou valorização do preço do material. 
 

 

 
Resíduos domiciliares da zona rural (Bairro Três Fontes) 

Na entrada das do município existe um ponto estratégico, próximo ao 

aterro controlado, para que os moradores descartem seus resíduos. Esse local 

se localiza a 01 quilometro de qualquer estrada rural. Ao todo, estão disponíveis 

04 caçambas abertas. A Prefeitura realiza a coleta semanal desses resíduos com 

um caminhão baú e destina os resíduos para o Aterro Controlado Municipal.  

Catadores autônomos: O município possui histórico de catação 

autônoma de materiais recicláveis. Quatro catadores realizam a coleta porta a 

porta pelos bairros e armazenam os resíduos em suas residências. Esses 

catadores são potenciais participantes de uma cadeia organizada de logística 

reversa no município, porém não possuem interesse em se organizarem em uma 

associação de catadores de matérias. Realizam principalmente a coleta e venda 

do alumínio e do papelão com atravessadores e ferros-velhos.  
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Logística Reversa (Lâmpadas, Pilhas e Baterias, Embalagens de óleo 

lubrificantes e Agrotóxicos, Pneus e Resíduos Eletrônicos). 
 

Geradores:  
 
3.073 Domicílios urbanos e rurais. 

254 Estabelecimentos comerciais.  

 
 

Geração: 
 
A Prefeitura não possui essa informação específica. 
 

Acondicionamento:  
 
Separados irregularmente em sacolas plásticas para a coleta seletiva, 
destino inapropriado de resíduos de logística reversa. Em algumas escolas 
há caixas de papelão onde podem ser descartadas pilhas e baterias.  
 

Responsável pela coleta:  
 
Prefeitura de Pratápolis. 
 

Frequência da coleta: 
 
Às terças e quintas-feiras através da coleta seletiva. 
 

 
Gasto mensal: Não especificado. 
Gasto anual: Não especificado. 
 

Transporte:  
 
Transportado por caminhão baú da Prefeitura. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
Os resíduos são encaminhados à Usina de Triagem e separados. 
Permanecem na usina enquanto aguardam comercialização. 
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Com base na pesagem dos resíduos realizada pela Prefeitura para a 

elaboração do PGIRSP e na literatura que discorre sobre a produção de resíduos 

sólidos em municípios com menos de 20.000 habitantes se obteve a composição 

gravimétrica dos resíduos domiciliares produzidos em Pratápolis. 

Tabela 01: Composição gravimétrica dos principais Resíduos Sólidos 

Domésticos coletados do Município de Pratápolis 

 
 
 

 

                  Tipo de Material 

 

     Porcentagem 

       (Em peso) 

                  Matéria Orgânica             55,34 

                   Papel - Papelão             14,68 

                        Plásticos             13,70 

                    Metal Ferroso               2,87 

                        Alumínio               0,20 

                          Vidros               2,08 

                        Madeiras               0,95 

           Couro/Tecidos/Madeiras               2,97 

                   Outros rejeitos               7,29 
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Os índices apresentados demostram que 55,34% dos resíduos coletados 

têm potencial para serem compostados, enquanto a recuperação das matérias 

por meio da coleta seletiva poderia abarcar 43,45% do peso total (figura 11). 

 

Figura 11: Potencial de reaproveitamento dos Resíduos Sólidos Domésticos 

(exceto rejeitos) Pratápolis/MG. 

 

 
 

 

Tabelas de responsabilidades: Coleta, transporte e destinação final 

dos RSD 

Duas tabelas foram desenvolvidas para ilustrar o diagnóstico do 

gerenciamento de resíduos sólidos domésticos no município. Os principais 

resíduos gerados em ambiente doméstico (que inclui os resíduos de Logística 

Reversa, com exceção das embalagens de óleos lubrificante e agrotóxicos que 

são menos comuns no lixo doméstico) foram organizados e sistematizados em 

tabelas de responsabilidades. A primeira (tabela 02) referente à coleta e 

transporte dos RSD e a segunda (tabela 03) quanto à destinação final. Através 

destas tabelas é possível entender a distribuição de responsabilidades pelo ciclo 

de vida dos produtos no município de Pratápolis. 

Parcela Orgânica Parcela Reciclável
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Tabela 02: Tabela de responsabilidades quanto à coleta e transporte de rejeitos e 

RSD no município de Pratápolis 

  

 

Resíduos e 

Rejeitos Domésticos 

   

Residências 

 

Poder 

Público 

 

Empresas 

 

Coletor 

 

Alimentos 
  

X 

  

Prefeitura 

 

Plásticos 
  

X 

  

Prefeitura 

 

Vidros 
  

X 

  

Prefeitura 

 

Metais 
  

X 

  

Prefeitura 

 

Papéis 
  

X 

  

Prefeitura 

 

Óleos 
 

 

 

X 

  

Prefeitura 

 

Pilhas e Baterias 
 

 

 

X 

  

Prefeitura 

 

Madeiras 
 

 

 

X 

  

Prefeitura 

 

Tecidos e Espumas 
 

 

 

X 

  

Prefeitura 

 

Resíduos de Construção 

Civil 

  

X 

 

 

 

Prefeitura 

 

Remédios Vencidos 
 

 

 

X 

  

Prefeitura 

 

Resíduos Eletrônicos 
 

 

 

X 

  

Prefeitura 

 

Lâmpadas 
 

 

 

X 

  

Prefeitura 

 

Podas e Resíduos Verdes  
  

X 

  

Prefeitura 

 

Tintas, Solventes e 

Vernizes 

 

 

 

X 

  

Prefeitura 

Fraudas, Absorventes, 

Preservativos e Papéis 

Higiênicos 

   

X 

  

Prefeitura 
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Tabela 03: Tabela de responsabilidades quanto à destinação final de RSD no 
município de Pratápolis 

 

Resíduos e 

Rejeitos Domésticos 

   

Residências 

 

Poder 

Público 

 

Empresas 

 

Destino Final 

 

Alimentos 

  

X 

  

Aterro 

 

Plásticos 

  

X 

 

 

 

Reciclagem/aterro 

 

Vidros 

  

X 

 

 

 

Reciclagem/aterro 

 

Metais 

  

X 

 

 

 

Reciclagem/aterro 

 

Papéis 

  

X 

 

 

 

Reciclagem/aterro 

 

Óleos 

  

X 

 

 

 

Aterro 

 

Pilhas e Baterias 

  

X 

 

 

 

Reciclagem/Aterro 

 

Madeiras 

  

X 

  

Aterro  

 

Tecidos e Espumas 

  

X 

  

Aterro 

 

Resíduos de Construção 

Civil 

  

X 

 

 

 

Aterro 

 

Remédios Vencidos 

  

X 

 

 

 

Aterro 

 

Resíduos Eletrônicos 

  

X 

  

Reciclagem/aterro 

 

Lâmpadas 

  

X 

 

 

 

Reciclagem/Aterro 

 

Podas e Resíduos 

Verdes  

 

 
 

X 

  

Aterro 

 

Tintas, Solventes e 

Vernizes 

  

X 

 

 

 

Aterro 

Fraudas, Absorventes, 

Preservativos e Papéis 

Higiênicos 

   

X 

  

Aterro  
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As tabelas de responsabilidades ilustram o cenário da gestão de resíduos 

na cidade e demonstram que a Prefeitura é hoje realiza a coleta e destinação de 

todos os resíduos, ficando produtores, distribuidores, comerciantes e 

consumidores isentos de qualquer responsabilidade pelo ciclo de vida do 

produto. O cenário ideal proposto pela PNRS compartilha tais responsabilidades, 

principalmente no que se refere aos resíduos de logística reversa. A mudança 

do comportamento das responsabilidades perante os resíduos é proposta deste 

plano, exposta do capitulo 4. 

Datas excepcionais para a coleta convencional e seletiva: 
 

No mês de dezembro a cidade realiza uma tradicional festa de Congada 

com duração de 15 dias. A festa recebe torno de 40 barracas ambulantes, sendo 

20 de alimentos, geradora de resíduos orgânicos. No período a cidade recebe 

muitas pessoas das cidades vizinhas e parentes dos moradores. A Prefeitura 

recolhe e destina à Usina de Triagem e ao Aterro Controlado Municipal 20 

toneladas de resíduos sólidos provenientes da festa. A cidade possui também 3 

(três) Clubes Sociais, sendo que um deles está localizado no Bairro Três Fontes, 

onde são realizados bailes, jantares, palestras e outras atividades sociais e 

esportivas ao longo do ano. 

b) Resíduos de Limpeza Urbana  

Divididos em Resíduos de Varrição e Limpeza de Logradouros e Resíduos 

de Capinas e Podas. 

 
Varrição e limpeza de logradouros  
 

Geradores:  
 
Varrição das ruas e limpeza de logradouros. 
 

Geração: 
 
A Prefeitura não possui essa informação. 
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Acondicionamento:  
 
Os resíduos são acondicionados em lixeiras levadas pelos 
varredores. 
 

Responsável pela coleta:  
 
Prefeitura de Pratápolis. 
 

Frequência da coleta: 
 
Todos os dias, exceto aos sábados e domingos. 
 

 
Gasto mensal: Não especificado. 
Gasto anual: Não especificado. 
 

Transporte:  
 
Transportado por caminhão baú da Prefeitura. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
Os resíduos são destinados ao Aterro Controlado municipal. 
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Capina e Podas  
 

Geradores:  
 
Praças e Parques, podas de árvores e limpeza de terrenos. 
 

Geração: 
 
A Prefeitura não possui essa informação. 
 

Acondicionamento:  
 
Os resíduos não passam por processo de acondicionamento pois são 
recolhidos após a capina, poda das árvores e limpeza dos terrenos. 
 

Responsável pela coleta:  
 
Prefeitura de Pratápolis. 
 

Frequência da coleta: 
 
Todos os dias, exceto aos sábados e domingos. Variando conforme a 
necessidade dos munícipes e o período do ano. 
 

 
Gasto mensal: Não especificado. 
Gasto anual: Não especificado. 
 

Transporte:  
 
Transportado por caminhão baú da Prefeitura. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
Os resíduos são destinados ao Aterro Controlado municipal. 
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c) Resíduos Sólidos Urbanos 

Englobados pelos resíduos ‘a’ + ‘b’ 

d) Resíduos de Estabelecimento Comerciais e Prestadores de Serviço: 

Os resíduos comerciais não possuem relevância no montante de resíduos 

produzidos na cidade por se tratarem de estabelecimentos de pequeno porte, 

apesar de serem 254 estabelecimentos, nenhum pode ser considerado um 

empreendimento de grande porte. O município não possui shopping, 

hipermercados ou grupos varejistas. A Prefeitura realiza a coleta de materiais 

dos estabelecimentos e destina os resíduos ao aterro controlado ou a usina de 

triagem. Aqui priorizou-se o diagnóstico dos resíduos gerados por postos de 

combustível levando em consideração o manejo de óleos lubrificantes e suas 

respectivas embalagens.  

 
Resíduos de Postos de Combustível:  
 

Geradores:  
 
Pratápolis possui 04 (quatro) postos de combustível: 
 
1 - Associação dos Caminhoneiros 
2 – Posto Bufalo 
3 – Posto Manolo  
4 – Posto Prata  
 

Geração: 
 
A Prefeitura não possui essa informação. 
 

Acondicionamento:  
 
Os resíduos são acondicionados em tambores próprios até o 
momento da coleta. 
 

Responsável pela coleta:  
 
A responsável pela coleta de óleo lubrificante, óleo, graxas, estopa, 
filtro e lama contaminada é a PRÓ AMBIENTAL LTDA, da cidade de 
Lavras/MG. 
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Frequência da coleta: 
 
Duas vezes ao mês  
 

 
Gasto mensal e anual: trata-se de um serviço privado pago pelos 
donos dos postos. 
 

Transporte:  
 
Transportado pela empresa contratada. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
A empresa realiza o tratamento e a destinação final de acordo com as 
diretrizes da Resolução CONAMA 362/2005. 
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e) Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

 

Resíduos da ETE 
 

Geradores:  
 
Estação de Tratamento de Água de Pratápolis, geração de lodo 
proveniente do processo de captação e tratamento de água. 
 

Geração: 
 
340 m³/mês;  
4.080 m³/ano  
 

Acondicionamento:  
 
O lodo retirado do processo de captação e tratamento da água não é 
acondicionado. 
 

Responsável pela coleta:  
 
Superintendência de Água e Esgoto de Pratápolis. 
 

Frequência da coleta: 
 
Duas vezes ao mês. 
 

 
Gasto mensal: R$ 1070,00 
Gasto anual: R$ 12.840 
 

Transporte:  
 
O lodo retirado do processo de captação e tratamento da água não é 
transportado. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
O lodo retirado do processo de captação e tratamento da água é 
devolvido para o Rio Palmeiras. 
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f) Resíduos Industriais 

Este tipo de resíduo não tem geração significante no município. 

 

Resíduos Industriais 
 

Geradores:  
 
O município possui uma Indústria de pequeno porte chamada Doces 
Caseiros Isamel. 
 

Geração: 
 
A Prefeitura não possui essa informação. 
 

Acondicionamento:  
 
As embalagens plásticas são acondicionadas em tambores, coletadas 
e destinadas ao Aterro Controlado municipal pela própria empresa. 
 

Responsável pela coleta:  
 
Doces Caseiros Isamel. 
 

Frequência da coleta: 
 
A Prefeitura não realiza a coleta. 
 

 
Gasto mensal e anual: A Prefeitura não possui gastos com a coleta dos 
resíduos da empresa. 
 

Transporte:  
 
A empresa transporta os resíduos até o Aterro Controlado. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
Os resíduos orgânicos são destinados ao Aterro Controlado Municipal 
e dispostos no solo sem receber tratamento. A embalagens plásticas 
são triadas na Usina Municipal de Triagem e posteriormente 
comercializadas. 
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g) Resíduos de Serviço de Saúde 

 

Resíduos de Serviços de Saúde  
 

Geradores:  
 
01 Clinica Medica (Hospital Municipal Tereza Nunes); 04 Unidades 
Básica de Saúde; 01 Farmácia Popular: 01 Secretaria de Saúde; 01 
Posto de Saúde no Bairro Três Fontes (Bairro Rural); 01 Vigilância de 
Saúde; 01 Posto de Vacinação; 04 Drogarias; 06 Consultórios 
Odontológicos; 01 Laboratório de análises clínicas. 
 

Geração: 
 
100 kg/mês totalizando1200 Kg/ano. 
 

Acondicionamento:  
 
Resíduos são acondicionados segundo a RDC 306/2004 da ANVISA. 
 

Responsável pela coleta:  
 
A Prefeitura tem contrato com a empresa STERLIX AMBIENTAL 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, da cidade de Poços de 
Caldas/MG. Responsável por coletar, transportar, tratar e dar 
destinação final adequada aos RSS classe ‘A’, ‘B’ e ‘C’. Segundo a 
PNRS a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de 
saúde de estabelecimentos particulares é de responsabilidade do 
gerador, ficando a Prefeitura isenta do serviço.  
 

Frequência da coleta: 
 
Uma vez ao mês. 
 

 
Gasto mensal: R$ 1.000 
Gasto anual: R$ 12.000 
 

Transporte:  
 
Realizada pela empresa contratada. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
Incineração de acordo com Resolução CONAMA 316/2002; 
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h) Resíduos de Construção Civil  

 

Resíduos de Construção Civil 
 

Geradores:  
 
Residências, Comércios e Prédios Públicos. 
 

Geração: 
 
A Prefeitura não possui essa informação. 
 

Acondicionamento:  
 
Os RCC são acondicionados nas calçadas em frente as obras da qual 
se originam. 
 

Responsável pela coleta:  
 
Prefeitura de Pratápolis. Segundo a PNRS a destinação final 
ambientalmente adequada dos RCC de estabelecimentos particulares e 
munícipes é de responsabilidade do gerador, ficando a Prefeitura isenta 
do serviço.  
 
 

Frequência da coleta: 
 
Quando necessário, os munícipes podem telefonar para Prefeitura 
solicitando o serviço. 
 

 
Gasto mensal: Não especificado. 
Gasto anual: Não especificado. 
 

Transporte:  
 
Transportado por caminhão baú da Prefeitura. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
Os RCC não passam por tratamento e são destinados ao Aterro 
Controlado municipal. 
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i) Resíduos Agrossilvopastoris:  

 
Resíduos de produção rural 
 

Geradores:  
 
Segundo o EMATER (2014) são 800 propriedades rurais no município. 
 

Geração: 
 
A Prefeitura não possui essa informação. 
 

Acondicionamento:  
 
Os moradores acondicionam os resíduos em suas casas e levam os 
resíduos para 04 caçambas destinadas a receber os resíduos das áreas 
rurais.  
 

Responsável pela coleta:  
 
Prefeitura de Pratápolis. 
 

Frequência da coleta: 
 
Uma vez por semana. 
 

 
Gasto mensal: A Prefeitura não possui essa informação. 
Gasto anual: A Prefeitura não possui essa informação. 
 

Transporte:  
 
Caminhão tipo baú. 
 

Tratamento e Destinação final:  
 
Os resíduos são destinados ao aterro controlado municipal. É comum 
encontrar embalagens de agrotóxicos entre os resíduos. As 
embalagens que chegam à usina de triagem são separadas pelos 
catadores e permanecem no local aguardando comercialização. 
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j) Resíduos de Serviços de Transporte 

Este tipo de resíduo não tem geração significante no município. 

k) Resíduos de Mineração: 

No município estão instaladas as mineradoras Olivina Azul Ltda. 

e Morro Azul Ltda. ambas localizadas no bairro rural Fazenda Água Limpa. As 

mineradoras possuem seus próprios planos de resíduos, assim como fazem o 

gerenciamento dos rejeitos e possuem aterros próprios para destinação final dos 

rejeitos. 

2.6 Usina de triagem de materiais recicláveis 

A Usina de Triagem de materiais recicláveis do município de Pratápolis 

funciona dentro do Aterro Controlado. O espaço conta com um barracão coberto 

e uma prensa vertical onde são compactados os materiais economicamente 

viáveis, principalmente papelão, plásticos e latas de alumínio. Os materiais 

enfardados aguardam a comercialização no espaço. Alguns materiais separados 

não possuem compradores, o que acarreta o acumulo de materiais sem destino 

adequado. Pilhas, lâmpadas, baterias, embalagens de agrotóxico, entre outros 

materiais, são armazenados no local ou mesmo organizados na forma de montes 

no solo, expostos às intempéries, fato de grande preocupação ambiental. 
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Figura 12: Fardos de materiais recicláveis para venda. 

 

Foto: L3 ambiental. 

 

Trabalham na triagem dos materiais 08 (oito) funcionários da Prefeitura e 

um responsável. Os funcionários triam os materiais em esteira, porém não fazem 

a separação apenas dos resíduos previamente separados pela população. A 

triagem de resíduos orgânicos e recicláveis misturados acaba por prejudicar e 

atrasar o trabalho dos funcionários, o que resulta em menor volume de material 

separado por dia, prejudicando ganhos financeiros.  
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Figura 13: Resíduos misturados para triagem.  

 

Foto: L3 ambiental. 

 

Junto a isso, a manipulação de resíduos orgânicos em esteira atrai 

moscas entre outros vetores, muito presentes no local. Os funcionários 

trabalham sem nenhum equipamento de segurança. A remuneração dos 

empregados soma um salário mínimo e adicional de insalubridade.  

Junto ao barracão de triagem e armazenagem fica uma casa-base que 

serve de local de alimentação e higienização por parte dos funcionários. 

Segundo Ação Civil do Ministério Público de Estado de Minas Gerais, a Usina de 

Triagem está com a licença de operação (LO) vencida. 

2.7 Disposição final – O aterro Controlado Municipal 

O Aterro Controlado de Pratápolis localiza-se próximo à cidade, na 

Rodovia MG 2420. Inaugurado em 2004 e projetado para receber resíduos até o 

ano de 2019, o aterro já se encontra em fase de saturação em 2015. Recebe 

10.5 toneladas/dia de resíduos sólidos urbanos gerenciados pela Prefeitura 

somado aos resíduos de empresas privadas, como no caso da Doces Caseiros 

Isamel.  
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Os resíduos são depositados no solo, sem compactação ou tratamento, 

como a compostagem de orgânicos. Ao fim do dia de trabalho, as células de 

resíduo recebem cobrimento com solo e material úrbico visando o controle de 

vetores como urubus, ratos, baratas e moscas. Porém, esse recobrimento não 

segue especificações metodológicas, contrariando a vedação expressa contida 

no Art. 47º, II, da Lei 12.305/10. 

 
Figura 14: Aterro controlado de Pratápolis. 

 

Foto: L3 ambiental. 

 

A área escolhida como depósitos dos resíduos do município não recebeu 

planejamento prévio e nem um estudo do local, que seria o Relatório Ambiental 

Preliminar (RAP) e o Estudo de Impacto Ambiental e consequentemente o 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 

Considera-se importante enfatizar que o aterro não possui Termo de 

Compromisso de Ajuste de Conduta, Licença Ambiental de Instalação e Licença 

Ambiental de Operação, cada qual representando uma especificidade para o 

controle da qualidade ambiental. 

  Segundo BRASIL (2008), a Licença Prévia (LP), libera o empreendedor 

para realizar os estudos de impacto ambiental relativos à implantação do aterro 
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e elaborar o projeto executivo. Após o pedido da LP, o órgão de controle 

ambiental procederá à elaboração de uma instrução técnica para orientar a 

realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo relatório 

(RIMA). 

O Licença de Instalação (LI) libera o empreendedor para executar as 

obras de implantação do aterro conforme detalhadas no projeto executivo, 

incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Somente 

após a obtenção da LI é que inicia-se a implantação do aterro. 

Por fim, a Licença de Operação (LO), autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após fiscalização prévia obrigatória para verificação do efetivo 

cumprimento do que consta das licenças anteriores, tal como as medidas de 

controle ambiental e as condicionantes porventura determinadas para a 

operação. É concedida com prazos de validade de quatro ou de seis anos, 

estando, portanto, sujeita à revalidação periódica (BRASIL, 2008). 

No local existe uma grande quantidade de resíduos expostos, que 

aguardam a comercialização, como vidros e pneus. Em outro ponto são 

depositados entulhos diversos, sem segregação, como restos de móveis. 

Por se tratar de um aterro controlado, sem técnicas de captação e 

tratamento de gases e chorume, existe a presença do mau cheiro, além da 

emissão de gases provenientes da decomposição dos resíduos, o que pode 

acarretar graves problemas à saúde humana, principalmente aos trabalhadores 

do local. 

O aterro controlado municipal recebe toda a carga da falta de 

planejamento e da ausência de sistemas de logística reversa. No local é possível 

encontrar pilhas, lâmpadas, baterias, embalagens de agrotóxicos e pneus.  

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais moveu uma Ação Civil 

Pública com Pedido Liminar buscando, junto a Prefeitura, regulamentar o 

gerenciamento de resíduos sólidos na cidade. Segundo o Inquérito Civil buscou-

se “apurar as circunstâncias de transporte, coleta, acondicionamento e a 
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destinação final de resíduos sólidos no Município de Pratápolis”. Durante as 

investigações comprovou-se a deposição de resíduos em área totalmente 

inadequada e em desconformidade com a legislação pertinente, fato que vem 

causando sérios danos ao meio ambiente, principalmente a poluição do ar, solo, 

água, além de prejuízos à saúde pública. 

Segundo a Ação Civil, à luz do arcabouço legal referente ao 

gerenciamento de resíduos sólidos e a disposição adequada de rejeitos no solo, 

fica o município responsável por ‘implementar um sistema de disposição final de 

resíduos sólidos adequado à normatização pertinente, seja individualmente, seja 

por intermédio de consórcio intermunicipal”. A Medida Liminar ainda exige o 

encerramento das atividades do atual aterro, a recuperação integral da área 

degradada através de um Plano de Recuperação de Área Degradada e a 

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

A aprovação da Lei nº 1.789, de 08/04/2014, que autoriza o município a 

participar do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da 

Região de São Sebastião do Paraíso/MG representa o início das mudanças 

previstas para a disposição adequada de resíduos pelo município. 

A Prefeitura está em fase de elaboração de Edital para contratação de 

uma empresa especializada para a elaboração de um Plano de Encerramento 

para o Aterro Controlado de Pratápolis e Plano de Recuperação da Área 

Degradada. Contemplando exigências da Lei 12.305/10, estes documentos 

abarcam identificação das áreas favoráveis para disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos além de identificação de áreas de 

disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas e respectivas 

medidas saneadoras. 

3. PROGNÓSTICO 

Para o planejamento de programas e ações necessários à adequação dos 

sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, faz-se necessário 

estimar a geração per capita futura de resíduos sólidos ao longo do horizonte do 
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Plano. Esta estimativa exige inicialmente projeção da evolução populacional, 

seguida de projeção da geração de resíduos sólidos no município para o mesmo 

período. 

Um fato relevante do início do séc. XXI diz respeito a diminuição do 

número total de habitantes em cidades brasileiras de pequeno porte (menores 

que 20 mil habitantes). Muitos municípios vivenciaram um processo de redução 

de suas populações totais a partir de década de 1990. Esse fato está fortemente 

associado ao processo de reurbanização das grandes cidades, concentração de 

indústrias e serviços pelos territórios, além do desligamento de comunidades 

com a cultura e a produção rural.  

O município de Pratápolis experimentou a diminuição do número de seus 

habitantes totais, como demonstrou os dois últimos Censos realizados pelo 

IBGE, nos anos de 2000 e 2010. As pesquisas relatam que entre as respectivas 

datas o município, além de não apresentar crescimento populacional, teve sua 

população total reduzida em 410 pessoas ao longo dos 10 anos percorridos. A 

figura 15 ilustra o cenário: 

Figura 15: Evolução do crescimento populacional de Pratápolis. 

 
 

 Fonte: IBGE (2010). 
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Este fato demostrado pelos Censos prejudica a aplicação de fórmulas 

aritméticas ou geométricas que estimam a evolução do crescimento 

populacional. Baseado apenas nas informações dos últimos Censos do IBGE, 

os cálculos indicariam redução do número de habitantes e consequente redução 

do volume de resíduos gerados, o que não representa a realidade da produção 

moderna de resíduos, marcada pela descartabilidade e obsolescência planejada 

dos produtos. 

Em períodos mais curtos de tempo, o IBGE realiza uma Contagem 

Populacional, espécie de Censo menos detalhado que serve como dado 

confiável para fins de planejamento. As contagens populacionais de 2007, 2010 

e 2013 demostram uma mudança na estimativa de crescimento populacional em 

Pratápolis e indicam um gradual aumento do número da população total. Dessa 

forma, utilizando da Contagem Populacional do IBGE dos anos de 2007, 2010 e 

2013 estimou-se o crescimento da população de Pratápolis, a cada três anos, 

para um horizonte de dez anos de planejamento: 

Tabela 04: Estimativa populacional do município de Pratápolis 

   

           Ano  

 

População 

Total 

 

Taxa cresc. 

(%) 

2013          8975          1,90% 

         2016 9156 2,02% 

2019 9352 2,14% 

2022 9563 2,26% 

2025 9790 2,38% 
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Figura 16: Estimativa da população de Pratápolis. 

 

A partir dos valores encontrados para o crescimento populacional do 

município, fez-se uma estimativa da produção de resíduos, baseado nos dados 

atuais de produção per capita de resíduos e produção total do município. O 

cenário temporal está representado pela tabela abaixo: 

Tabela 05: Estimativa da população de Pratápolis e produção de resíduos. 

   

 

           Ano  

 

 

População 

Total 

 

Produção de 

resíduos sólidos 

ton/ano 

2013          8975          ------- 

         2016 9156 3978 

  2019 9352 4088 

2022 9563 4161 

2025 9790 4270 

      

Sendo assim, em um horizonte de 10 anos de evolução populacional, os 

responsáveis pela revisão e adequações do PGIRSP deverão se atentar para o 

aumento da produção de resíduos gerenciados, garantindo expansão necessária 

para o manejo ambientalmente correto e desenvolvimento do sistema de 

saneamento de resíduos sólidos. 
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4.  AÇÕES, INDICADORES E METAS 

 
Conteúdo abordado (Decreto Nº 7.404/2010): Incisos V, VI, VIII, IX, XI, XII e 

XIII. 
 

Este capítulo buscou apresentar soluções desenvolvidas pelo poder 

público e sociedade civil para os problemas identificados no capítulo 

Diagnóstico, sobretudo aqueles que afetam direta ou indiretamente a gestão dos 

resíduos sólidos no município. O método utilizado articula planejamento e o 

orçamento municipal por meio de programas e ações. 

Os programas foram pensados para operacionalizar as soluções 

propostas estabelecendo medidas e insumos necessários para a consecução 

dos objetivos, além de serem o elo entre os gestores públicos e sociedade civil. 

Os programas são acompanhados de ações práticas e metas para a 

concretização de objetivos comuns preestabelecidos, devendo ser monitorados 

quanto à sua evolução, por meio de indicadores de desempenho desenvolvidos 

pelo poder público. 

O passo seguinte foi definir os indicadores de desempenho dos 

programas e das ações e as respectivas fontes da informação. Os indicadores 

de desempenho dos programas foram elaborados com objetivo de aferir os 

resultados produzidos com a implementação das políticas públicas. O resultado 

da aferição permite aos gestores avaliarem os resultados obtidos com os 

programas. O objetivo básico de avaliar o programa não é produzir números e 

sim melhorar os resultados. 

Com base na revisão do PGIRSP a cada 4 anos, exigência da Lei nº 

12.305/10, definiu-se metas imediatas (de 1 a 2 anos) e de curto prazo (2 a 4 

anos) para cada programa e ação. Por último, estimou-se os valores requeridos 

para implementar os programas e ações, considerando os custos de 

investimento, operação e manutenção dos sistemas que serão implantados até 

o final do horizonte do plano. 
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Figura 17: Fluxograma metodológico para aplicação do PGIRSP 

 
 

Conforme a organização do Diagnóstico, os Objetivos, Programas, Ações, 

Indicadores, Metas e Prazos do PGIRSP também foram organizados segundo a 

origem do resíduo gerenciado, conforme indica a Lei nº 12.305/10. 

4.1 Propostas por tipo de resíduo segundo a origem 

a) Resíduos Domiciliares – Coleta Convencional

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos
Programas e 

Ações
Indicadores Metas e Prazos

Custos para 
implementação

Objetivos

• Aumentar a participação da população na segregação e acondicionamento de 
resíduos orgânicos para coleta convencional - Segundas, quartas e sextas-feiras. 

Programas e 
Ações

• Desenvolver um Programa de Educação Ambiental, distribuição de cartilhas ou 
panfletos educativos e divulgação nas Jornal e Rádio da cidade;

• Programa de Educação Ambiental nas escolas.

Indicadores

• Número de domicílio que realizam a separação dos materias; 

• Composição dos resíduos coletados. 

Metas e Prazos

• Meta imediata: De 1 a 2 anos para o desenvolvimento de um Programa de 
Educação Ambiental no município, incluindo escolas e comércios; Informes 
semanais em jornal e em rádio, distribuição de cartilhas ou panfletos educativos.

Custos para 
implementação

• A ser definido pela Prefeitura.
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b) Resíduos Domiciliares – Coleta Seletiva 

 
 

c) Resíduos Domiciliares -  Logística Reversa 

 
 

Objetivos

•Participação voluntária da população, comércios e prédios públicos na coleta 
seletiva da cidade. Terças e quintas-feiras;

•Garantir qualidade dos materias que chega à Usina de Triagem. 

Programas e 
Ações

• Desenvolver um Programa de Educação Ambiental, distribuição de cartilhas e 
divulgação no Jornal e Rádio da cidade;

• Programa de Educação Ambiental nas escolas.

Indicadores

• Número de domicílio que realizam a separação dos materias; 

• Qualidade do materia que chega à Usina de Triagem.

Metas e Prazos

• Meta imediata: De 1 a 2 anos para o desenvolvimento de um Programa de 
Educação Ambiental no município, incluindo escolas; Informes semanais em jornal e 
em rádio, distribuição de cartilhas ou panfletos educativos.

Custos para 
implementação

•A ser definido pela Prefeitura.

Objetivos

• Estabelecer um sistema de Logística Reversa para pilhas, baterias, lâmpadas, 
pneus, embalagens de óleos lubrificantes e embalagnes de agrotóxicos;

• Compartilhar responsabilidades.

Programas e 
Ações

• Desenvolver um Plano de Logística Reversa para o município incluindo geradores, 
comercializadores e possiveis compradores para os materiais destacados;

• Disponibilizar um ECOPONTO de entrega voluntária para pilhas, baterias e 
lâmpadas na praça central da cidade. 

Indicadores

• Qualidade dos materias que chegam à Usina de Triagem;

• Adesão dos muncípes pelo uso do ECOPONTO Municipal.

Metas e Prazos

• Meta imediata: de 1 a 2 anos para desenvolver o Plano de Logística Reversa e 
intalar um ECOPONTO de entrega voluntária na parte central da cidade. 

Custos para 
implementação

• A ser definido pela Prefeitura.
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Tabela 06: Critérios e responsáveis pelos resíduos de logística reversa 

 
                                                     Fonte: MMA (2013) 

 

d) Resíduos de Limpeza Urbana – Varrição, capina e poda. 

 

 
 
 

Objetivo

• Realizar o tratamento dos Resíduos de massa verde, utilizando o composto como 
adubo.   

Programas e 
Ações

• Adquirir uma truturadora para galho e podas garantindo o tratamendo dos 
resíduos e reduzindo o volume destinado ao aterramento.

Indicadores

• Redução do volume de resíduos verdes destinados ao aterramento.

Metas e Prazos

• Meta imediata: De 01 a 02 anos para adquirir a trituradora de resíduos verdes;

• Meta curto prazo: De 02 a 04 anos para desenvolver um Plano de Compostagem 
para resíduos verdes.

Custos para 
implementação

• A ser definido pela Prefeitura.
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Tabela 07: Critérios para limpeza urbana de resíduos verdes 

 

 
                                                 Fonte: MMA (2013) 

 
 

e) Resíduos Sólidos Urbanos -  Resíduos A + B 

São compostos pelos resíduos “a” + “b”, especificados anteriormente. 

f)     Resíduos de Estabelecimento Comerciais e Prestadores de Serviço 

-Resíduos de Postos de Combustível: 

 
g) Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento 

Objetvo

• Manter e renovar contrato de gerenciamento de resíduos de óleos lubrificantes 
entre os postos e a empresa PRÓ AMBIENTAL Ltda ou outra prestadora do serviço;

• Eleborar e implementar um Plano de Logística Reversa no município contemplando 
os resíduos de postos de combustível.

Programas e 
Ações

• Desenvolver um Plano de Logística Reversa para o município garatindo o descarte 
correto das embalagens conforme a Resolução CONAMA n° 362/2005 e CONAMA n°
450/2012.

Indicadores

• Qualidade do serviço prestado pela empresa PRÓ AMBIENTAL Ltda. 

• Fiscalização do descarte de embalagens de óleos lubrificantes nos 04 postos de 
combustíveis da cidade.

Metas e Prazos

• Meta imediata: de 1 a 2 anos para desenvolver o Plano de Logística Reversa que 
contemple os resíduos de postos de combustível.

Custos para 
implementação

• A ser definido pela Prefeitura.



 

 

 

 

70 

 

___________________________________________________________________________________________ 
L3 Engenharia Ambiental Ltda.   www.l3ambiental.com.br 
Avenida Armando Biagioni, 1079     l3@l3ambiental.com.br 
Araraquara/SP   Tel.: (16) 3461-1366  
    
           
 

A Superintendência de Água e Esgoto do município possui um Plano de 

Manejo da Estação de Tratamento da cidade. O lodo, material residual gerado 

do processo de tratamento da água do Rio Palmeiras para abastecimento, é 

devolvido ao rio no mesmo estado químico e físico que é captado. Este resíduo 

não é destinado ao Aterro Controlado municipal e não representa riscos à saúde 

pública. 

h) Resíduos Industriais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos

• Realizar a coleta convencional e seletiva dos resíduos orgânico e recicláveis  da 
fabrica Doces Caseiros Isamel e destiná-los ao Aterro Sanitário de São Sebastião do 
Paraíso/MG.

Programas e 
Ações

• Expandir a coleta convencional e seletiva à fábrica de doces garantindo descarte e 
desinação correto dos resíduos após o encerramento do aterro controlado de 
Pratápolis. Por não se tratatar de um grande gerador, a empresa fica isenta da 
responsabilidade de destinar seus resíduos, que passam a fazer parte da coleta 
municipal.

Indicadores

• Fiscalização da Prefeitura sobre o manejo de resíduos no estabelecimento.

Metas e Prazos

• Meta imediata: de 01 a 02 anos para a expansão da coleta à fábrica.

Custos para 
implementação

• Não significativo. Inclusos nos custos da coleta convencional e seletiva da cidade. 
Trata-se de um volume pequeno de resíduos, além do estabelecimento ficar na rota 
da coleta municipal.
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i)   Resíduos de Serviços de Saúde 

 
 

          
Tabela 08: Critérios para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 

 
Fonte: MMA (2013) 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos

• Garantir e fiscalizar os serviços prestados pela empresa STERLIX Ltda na coleta e 
destinação dos resíduos de saúde;

•Responsabilizar estabelecimentos particulares pela coleta de seus resíduos de 
saúde, incluindo farmácias pelo recebimento de remédios vencidos e  destinação 
adequada dos produtos. 

Programas e 
Ações

• Parceria com farmácias para instalação de equipamentos para o recebimento de 
remédios vencidos, que inclui propaganda no rádio e outros meios de comunicação.

• Contatar os empreendimentos privados de saúde para regulação das 
responsabilidades pelo descarte de resíduos, auxiliando o processo.

Indicadores
• Adesão dos moradores ao programa de intrega voluntária de remédios vencidos.

Metas e Prazos

• Curto prazo: De 01 a 02 anos para os empreendimentos privados estarem 
responsáveis pela destinação ambientalmente correta dos RSS. De 01 a 02 anos para 
que todas as farmácias tenham postos de entrega voluntária de remédios.

Custos para 
implementação

•A ser definido pela Prefeitura.
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j)   Resíduos da Construção Civil 

 
 

k) Resíduos Agrossilvopastoris 

 
 

 
 

Objetivo

•Garantir o manejo adequado dos Resíduos da Construção Civil produzidos no 
município, responsabilizando médios e grandes produtores por sua destinação 
correta.

Programas e 
Ações

• Elaborar um Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) 
previsto na Resoluções CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012 e respeitando os 
preceitos da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Indicadores

• Fiscalização do manejo de RCC através da Resoluções CONAMA n° 307/2002 e n°
448/2012 e também pelas Normas ABNT NBR 15112/2004, 15113/2004, 
15114/2004, 15115/2004 e 15116/2004.

Metas e Prazos

• Curto prazo: De 01 a 02 anos para a elaboração do Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) tendo em vista a destinação final 
ambientalmente adequada conforme a classe do resíduo.

Custos para 
implementação

• Não esta previsto custos adicionais com a elaboração do PMGRCC.

Objetivos

• Estabelecer um sistema de logística Reversa para embalagens de agrotóxicos;

• Programa Municipal de Compostagens. 

Programas e 
Ações

• Plano de Logística reversa incluindo contemplando as embalagens de agrotóxico

• Elaborar o Programa Municipal de Compostagem.

Indicadores

• Diminuição de Resíduos Agrossilvopastoris coletados pela Prefeitura e destinados 
ao Aterro Sanitário de São Sebastião do Paraíso;

• Fiscalização do descarte de embalagens de Agrotóxico.

Metas e Prazos

• Meta imediada: De 01 a 02 anos para a elaboração e execução do Plano de 
Logística Reversa.

• Curto prazo: De 02 a 04 anos para elaboração do Programa de Compostagem que 
abarque a área rural e urbana. 

Custos para 
implementação

•A ser definido pela Prefeitura.
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Outras Ações: 

1 - Articular com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 

Vazias - INPEV, entidade sem fins lucrativos representante dos fabricantes de 

defensivos agrícolas, a destinação final ambientalmente adequada das 

embalagens vazias de agrotóxicos coletadas no município. 

 2 - Consoante às Leis n° 7802/1989 e n° 9974/2000, que implementam a 

Logística Reversa de embalagens de agrotóxicos, as empresas produtoras e 

comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis 

pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e 

comercializados, após a devolução pelos usuários.  

3 - Os estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens 

vazias de agrotóxicos deverão observar a Resolução CONAMA n° 334/2003. 

c) Resíduos de Serviços de Transportes  

Não tem produção significante no município. 

d) Resíduos de Mineração 

A Prefeitura fica isenta das responsabilidades com o gerenciamento de 

resíduos das industrias de mineração instaladas no município. 

Outras Ações: 

Elaborar e manter atualizado cadastro único de empreendimentos e 

atividades com geração diferenciada de resíduos sólidos de que trata o artigo 20 

da Lei n° 12.305/2010, bem como exigir os seus devidos Planos de 

Gerenciamento; 
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4.2 Programas, ações e metas complementares para gestão integrada 
 

4.2.1 Associação de catadores de matérias recicláveis 

O Artigo 36º, parágrafo 1o da Lei nº 12.305/10 esclarece que “o titular dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará 

a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 

pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação”. A referida Lei faz o 

apontamento da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/07) para 

permitir a contratação de associações e cooperativas de catadores para 

execução da coleta, triagem, processamento e comercialização de resíduos 

sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, sem licitação, o que permite 

concorrer com empresas privadas.  

Neste sentido o PGIRSP busca iniciar a discussão sobre a criação de uma 

associação de catadores de matéria recicláveis no município envolvendo os 

atuais funcionários da Usina de Triagem e interessados, principalmente 

catadores autônomos. O objetivo é estimular a formação e a capacitação de uma 

futura associações de catadores de resíduos sólidos recicláveis, contribuindo 

para a sua instalação com a adequada infraestrutura, veículos e equipamentos 

para os serviços previstos.   

A Prefeitura, por meio de Programas de capacitação, buscará intermediar 

os encontros entre os interessados, atuando como espécie de incubadora da 

futura Associação, realizando parcerias com compradores e órgãos envolvidos 

na logística reversa. No prazo imediato (de 01 a 02 anos) a Prefeitura buscará 

realizar os encontros e discutir a implementação da coleta seletiva realizada por 

catadores organizados. 

4.2.2 Programa municipal de educação ambiental 

 
Conteúdo abordado (Decreto Nº 7.404/2010): Inciso XIII 
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Agentes potenciais: 

Escola Estadual Doutor Farid Silva – 813 alunos   

Escola Estadual Coronel Neca Lemos – 86 alunos                                                           

Escola Municipal Professor Vicente Xavier da Silveira – 431 alunos      

Escola Municipal Cantinho de Prata – 182 alunos 

Escola Municipal Cristino Tobias – 21 alunos  

Centro educacional infantil municipal Zarife Fadul (Creche) – 60 alunos  

APAE de Pratápolis – 30 alunos  

A implementação do PGIRSP e consequente melhoria para o sistema de 

saneamento de resíduos no município exige a participação voluntária e crítica 

dos munícipes, empresas e do setor público. Entende-se que ao praticar a 

separação, acondicionamento e destinação adequada dos resíduos sólidos, os 

grupos participam de uma dinâmica coletiva de aceitação, integração e 

pertencimento a sua comunidade política, tornando-a um ato de fortalecimento 

da cidadania ambiental. Assim é reforçada a coesão social e o princípio da 

corresponsabilidade. Neste sentido, tão importante quanto a elaboração de um 

PGIRS a Prefeitura de Pratápolis buscará, em um prazo imediato (de 01 a 02 

anos), desenvolver e implantar um Programa de Educação Ambiental (à luz da 

Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999) 

com os munícipes, na rede pública de ensino, comércios e nos prédios públicos, 

voltado para gestão integrada de resíduos sólidos e para a dimensão 

socioambiental do consumo sustentável. 

A Prefeitura buscará desenvolver modelagem econômico-financeira dos 

programas e ações atinentes a educação ambiental, garantindo assim a sua 

implementação e, consequentemente, a conscientização e participação efetiva 

da população. As ações efetivas em educação ambiental não podem ser 

pontuais, mas sim constantes e envolvem a divulgação por meio do rádio e 
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jornal, distribuição de folhetos e etiquetas adesivas para que os munícipes fixem 

em suas residências indicando que realizam a separação de materiais a serviço 

da coleta seletiva. 

Em ambiente escolar, os trabalhos de educação ambiental também 

devem ser contínuos. Propõem-se a instalação de lixeiras diferenciadas 

(resíduos secos e resíduos úmidos), trabalhos e grupos de discussão 

interdisciplinares e trabalhos de campo ao aterro controlado e a usina de triagem, 

buscando a conscientização e percepção holística dos estudantes a respeito do 

ciclo de vida dos produtos. 

Parceria entre a Secretaria da Assistência Social junto a Secretaria de 

Educação para o desenvolvimento de projetos voltados a educação alimentar, 

visando o fator nutricional e o aproveitamento de alimentos. Projetos em bares e 

restaurantes para evitar o desperdício de alimentos, tanto dos consumidores 

quanto do próprio empreendimento, através da conscientização por meio de 

cartazes e flyers. 

O Programa de Educação Ambiental de Pratápolis contará com ações 

voltadas à participação da população na entrega voluntária de remédios 

vencidos, óleos comestíveis usados e principalmente na destinação correta dos 

resíduos de logística reversa. Nesse sentido, torna-se essencial o diálogo e a 

complementariedade do futuro Plano Municipal de Logística Reversa com os 

Programas de Educação Ambiental. 

Propostas:  

Organizar e celebrar o Dia do meio ambiente e o Dia da coleta seletiva no 

município.  

Dispor e divulgar um canal de contato (telefone 0800), por meio do qual o 

munícipe requererá algum serviço (coleta de volumosos) ou fará críticas, 

Denúncia Ambiental, Erradicação de Árvore, Limpeza de Área Verde, Limpeza 

de Guia e Sarjeta, Limpeza de Terreno, Plantio de Árvore, Poda de Árvore, 

Recolhimento de Animal Morto. 
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4.2.3 Plano municipal de logística reversa  

O Artigo 33º da Lei nº 12.305/10 estabelece que são obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, após o uso dos 

consumidores, independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos, fabricantes, importadores, distribuidores e pessoas que 

comercializam: 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Acordos Setoriais foram estabelecidos para fins de implementação de 

logística reversa por tipo de produto no País. A regulamentação de Políticas 

Públicas através de Acordos Setoriais é uma inovação na legislação brasileira, 

visto que a logística reversa é o primeiro caso desta prática. Ao estabelecer 

responsabilidades aos grupos que compõem os Acordos Setoriais, gera-se uma 

pulverização da capacidade normativa do Estado, uma vez que envolve diversos 

segmentos sociais na apresentação, discussão e ratificação das propostas.  

A Prefeitura torna-se dessa forma corresponsável pelo desenvolvimento 

de cadeias de logística reversa ao mediar a elaboração de um Plano Municipal 

de Logística Reversa junto aos responsáveis do setor privado. Nesse sentido, o 

conteúdo do Plano abordará as etapas de coleta, transporte, destinação e os 

responsáveis para os seguintes resíduos: 

I - Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens: Articular com o Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - INPEV, entidade sem fins 

lucrativos representante dos fabricantes de defensivos agrícolas, a destinação 

final ambientalmente adequada das embalagens vazias de agrotóxicos 

coletadas no município. Consoante às Leis n° 7802/1989 e n° 9974/2000, que 

implementam a Logística Reversa de embalagens de agrotóxicos, as empresas 
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produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são 

responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas 

fabricados e comercializados, após a devolução pelos usuários. Os 

estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos deverão observar a Resolução CONAMA n° 334/2003. 

II - pilhas e baterias: Observar os critérios e padrões implementados pela 

Resolução CONAMA n° 401/2008 acerca da Logística Reversa de pilhas e 

baterias. Os estabelecimentos de venda de pilhas e baterias deverão receber 

estes produtos, em pontos de recolhimento adequados.  A destinação final é de 

responsabilidade do fabricante, sendo vedados a incineração e a disposição final 

em aterro sanitário não licenciado.  

III – pneus: Consoante Resolução CONAMA n° 416/2009, 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. O sistema local e/ou regional de coleta dos pneus 

inservíveis deverá ser implementado pelos fabricantes e importadores de pneus 

novos, de forma compartilhada ou isoladamente, podendo envolver os pontos de 

comercialização de pneus, os municípios, borracheiros e outros.  

 IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens: Observar os 

critérios da Resolução CONAMA n° 362/2005 e Resolução CONAMA n° 

450/2012) garantindo parceria com o Sindicato Nacional da Indústria do 

Rerrefino de Óleos Minerais e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras 

de Combustíveis e de Lubrificantes, além de manter e renovar contrato com a 

empresa PRO AMBIETAL coletora dos resíduos de postos de combustível na 

cidade. 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista: 

Acordo Setorial em fase de elaboração e implementação no país. 
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VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes: Acordo Setorial em 

fase de elaboração e implementação no país. 

A Prefeitura em um prazo imediato (de 01 a 02 anos) se encarregará de 

mediar encontros entre os responsáveis pela comercialização dos resíduos de 

logística reversa, assim como futura Associação de catadores de matérias 

recicláveis, afim de elaborar um Plano específico, suas ações e métodos, 

buscando parcerias com entidades responsáveis e desenvolvendo canais 

reversos para os materiais, evitando a disposição final inadequada no solo. 

4.2.4 Plano municipal de gestão de resíduos da construção civil 

A elaboração de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil é exigência da Lei 12.305/10 e deve estar associado ao PGIRS 

ao promover o gerenciamento ambientalmente adequado deste tipo de resíduo 

caracterizado por grande volume e peso. Os RCC provenientes de pequenos 

geradores (até 1m³) – e, portanto, passíveis de serem coletados pela Prefeitura 

– deverão estar acondicionados em separado de qualquer outro resíduo.  

O Plano garantirá que o acondicionamento seja realizado em caixas 

estacionárias tipo Brooks, ou caçambas, sendo que a instalação das caixas 

estacionárias em vias públicas somente será autorizada mediante consulta ao 

órgão competente do município. É responsabilidade do gerador garantir que não 

haja disposição de RCC juntamente com RSU nas caixas estacionárias ou 

caçambas. O Plano também deve observar as alternativas de reutilização e 

reciclagem dos RCC, previamente à disposição final em aterro sanitário 

devidamente licenciado.  Será observada a seguinte destinação dos RCC 

gerados e coletados no município: 
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Tabela 09: Destinação recomendada 

 

Fonte: MMA (2013) 

 

Atenção especial deve ser dada aos RCC classe D (Resíduos perigosos, 

como Tintas, vernizes, óleos e produtos com amianto, por exemplo). 

Aos médios e grandes geradores cabem assumir a responsabilidade pelo 

resíduo gerado, contratando empresa privada para coletar e destinar 

corretamente os RCC. 

A Prefeitura, em prazo imediato (de 01 a 02 anos), prevê a elaboração do 

Plano Municipal de Gestão de RCC, assim como suas Ações, Metas, Prazos e 

Custos, atrelado ao Programa de Educação Ambiental garantindo a participação 

voluntária responsável dos munícipes e contemplando aspectos técnicos de 

gerenciamento. 

4.2.5 Programa municipal de compostagem 

Tendo em vista os objetivos da Lei nº 12.305/10, onde apenas o rejeito 

deve ter destinação final ambientalmente adequada, sendo os outros resíduos 

(orgânicos e recicláveis) englobados novamente a cadeia produtiva, a coleta 

seletiva para os resíduos úmidos será um fator crucial para a execução dos 

Planos Municipais, uma vez que este é o resíduo com maior porcentagem e 

peso, dentre os resíduos domiciliares, além de serem gerados em grandes 

quantidades em estabelecimentos dos ramos de bares e restaurantes. A figura 

abaixo indica a mudança na disposição final de resíduos proposta pela Lei 

12.305/10: 
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Figura 18: Destinação final ambientalmente adequada de resíduos e rejeitos, 
segundo a PNRS. 

 

Elaborado por: L3 Engenharia Ambiental. 
 

 Assim, visa-se o incentivo à implantação da compostagem e/ou a 

secagem e/ou outras formas de tratamento deste tipo de resíduo garantindo a 

produção de um material apto a venda após o seu tratamento e principalmente 

a redução do peso dos rejeitos orgânicos destinados ao aterramento. 

A compostagem refere-se ao processo biológico onde ocorre a 

transformação da matéria orgânica existente nos RSU em material humificado 

(húmus), que pode ser utilizado como adubo orgânico para a agricultura, hortas 

e jardins e até mesmo na recuperação de áreas degradadas (CAMPBELL, 1999). 

Por envolver processos naturais, dependendo do volume coletado e dos 

materiais constituintes, a decomposição final dos materiais pode demorar 

semanas ou até meses, o que exige grandes áreas para seu acondicionamento 

(MOTA, 2000).  

Segundo Jardim (1995), o tempo médio de compostagem natural exige de 

dois a três meses para alcançar seu estado de bioestabilização, e de três a 

quatro meses para a humificação. Devido a isso, a compostagem pode ser 
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acelerada por tecnologia de difusão de ar no processo (aeração), diminuindo 

consideravelmente o tempo de residência dos resíduos e, consequentemente, a 

área necessária à disposição. A compostagem acelerada ocorre de 45 a 60 dias 

para o primeiro processo e entre 60 e 90 dias para a formação do húmus. 

Sendo a secagem dos alimentos orgânicos realizadas por equipamentos 

próprios proporcionando como resultado um material que pode ser usado como 

ração animal, o secador trata termicamente o resíduo retirando a sua umidade, 

com isso é possível reduzir o custo de transporte desse material que vai para 

aterros. Com base no conhecimento dessas técnicas, a Prefeitura propõe o curto 

prazo (02 a 04 anos), para buscar parcerias e realizar estudos visando 

regulamentações no município para que seja possível e viável a implementação 

de um Programa Municipal de Compostagem. Os estudos para implementação 

do sistema de compostagem devem se atentar aos custos da operação, lugar 

ambientalmente adequado/licenciado para a prática e a indicação de 

responsáveis. 

O Programa Municipal de Compostagem deve estar associado às ações 

de manejo dos resíduos de capina, podas de árvores e limpeza de terrenos. O 

Programa garantirá que os resíduos de massa verde não sejam destinados ao 

aterramento. Como mencionado essa etapa passa pelo processo de compra de 

uma trituradora de resíduos de massa verde para o município. 

4.2.6 Programa de entrega voluntária de remédios vencidos 

Dialogar com os responsáveis pelas farmácias do município afim de 

elaborar um programa de entrega voluntária para remédios vencidos de 

responsabilidade dos estabelecimentos, evitando que sejam destinados ao 

aterramento ou descartados nos vasos sanitários. O programa consistirá em 

auxiliar e promover divulgação no rádio, jornais e nos próprios locais de coleta. 

A farmácias deverão contratar empresa responsável pela coleta dos resíduos 

sólidos de saúde afim de que esta possa coletar e dar destino correto aos 

medicamentos vencidos. Em um prazo imediato (01 a 02 anos), a Prefeitura 

criará mecanismos para as parcerias. 
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Programa atrelado ao Programa de Educação Ambiental. 

4.2.7 Programa de coleta de óleo comestível usado 

Oficializar a prática da entrega voluntária, em supermercados e mercados, 

de óleos comestíveis usados, através da distribuição, por parte da Prefeitura, de 

tambores coletores e respectiva indicação. O município cadastrará os coletores 

de óleo usado, buscando interessado no resíduo para fabricação de sabão e 

detergentes. Em um prazo imediato (01 a 02 anos), o setor de meio ambiente se 

encarregará de reunir os envolvidos e promover as parcerias. 

Programa atrelado ao Programa de Educação Ambiental. 

4.2.8 Cadastros 

Buscando conhecer os atores envolvidos no gerenciamento de resíduos 

sólidos do município a Prefeitura realizará cadastros temáticos: 

 Cadastro dos envolvidos na coleta seletiva de matérias (ferros-velhos, 

catadores autônomos, sucateiros); 

 Cadastro dos estabelecimentos que comercializam produtos de logística 

reversa. 

 Cadastro das Farmácias participantes do Programa de Entrega Voluntária 

de Remédios Vencidos; 

 Cadastro dos Supermercados e seus respectivos coletores de óleos 

comestíveis participantes do Programa de Entrega Voluntária de Óleo de 

Cozinha Usado; 

 Cadastro dos Geradores de Resíduos Orgânicos (bares, restaurantes, 

padarias e feiras)  

Em prazo imediato (01 a 02 anos), o Setor de Meio Ambiente se 

encarregará de realizar os cadastramentos. 
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4.2.9 Criação do Setor de Meio Ambiente 

A Prefeitura de Pratápolis entende a necessidade da criação de um Setor 

de meio ambiente no município que, na ausência de uma Secretaria de meio 

ambiente, fique responsável pelos assuntos referentes as questões ambientais, 

sanitárias e de saúde pública, que envolve, entre outros temas, o gerenciamento 

de resíduos sólidos e a aplicação do PGIRSP. 

4.2.10 Legislação Adicional  

Visando a aplicabilidade do PGIRSP à luz das Política Nacional do Meio 

Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Política Nacional de 

Saneamento Básico, fica a Prefeitura de Pratápolis responsável pela criação e 

adequação de leis no arcabouço legislativo do município.   

4.2.11 Plano de encerramento do aterro controlado de Pratápolis 

Está em fase de elaboração o Edital para a contratação de empresa 

especializada para a elaboração do Plano de Encerramento do Aterro 

Controlado Municipal e Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD). 

4.2.12 Custos e Cobranças 

Conteúdo abordado (Decreto Nº 7.404/2010): Inciso X 
. 

 

Informações sobre custos são, essencialmente, medidas monetárias para 

atingir objetivos, no que concerne este Plano, a universalização da prestação 

dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, com efetividade, 

eficiência e eficácia.  

Custos adequados, qualidade e aumento da oferta são pressupostos para 

a cobrança dos serviços, um dos objetivos da PNRS, exposto no Artigo 7º, item 

X: 
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[...] regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização 
da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e do 
manejo dos resíduos sólidos, com adoção de mecanismos 
gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos 
custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 
sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei n° 
11.445, de 2007 – Diretrizes Nacionais para o Saneamento 
Básico (BRASIL, 2010). 

 

De acordo com o artigo 145, da Constituição Federal de 1988, a União, 

os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir taxas, em razão 

de exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição. Cabe destacar que a hipótese de incidência dessa espécie 

tributária só pode consistir em prestação de serviço público ou exercício do poder 

de polícia, por limitação do próprio texto constitucional. 

A taxa, por ser tributo, é compulsória, e por isso pode ser cobrada 

mesmo que não exista efetiva utilização do serviço, bastando unicamente a sua 

oferta ao público. Porém, a taxa deve ser instituída por lei e seus aumentos só 

podem ser cobrados no primeiro dia do ano posterior à publicação da lei e depois 

de decorridos noventa dias da data em que foi publicada. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) entende como específicos e divisíveis 

os serviços públicos de gerenciamento de resíduos sólidos. Para isso essas 

atividades devem ser completamente dissociadas de outros serviços públicos de 

limpeza realizados em benefício da população em geral e de forma indivisível, 

tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, 

calçadas, vias, ruas, bueiros).  

As taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de 

coleta, remoção e tratamento ou destinação de resíduos sólidos provenientes de 

imóveis, são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de 

valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de 

logradouros e bens públicos. 
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Os serviços de limpeza urbana (varrição, capina, poda, desobstrução do 

sistema de águas pluviais e limpeza de outros locais de circulação pública) 

deverão ser custeados por outras receitas do município, tais como: 

transferências do governo federal (exemplo: FPM - Fundo de Participação do 

Município); repasse do governo estadual (exemplo: ICMS - Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 

Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação); ou 

recursos municipais arrecadados por meio de impostos (exemplo: IPTU - 

Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana).  

No caso das pequenas cidades brasileiras, municípios com até 20 mil 

habitantes, recomenda-se adotar a cobrança da seguinte forma: 

a) taxas: coleta e destinação final para os 
domicílios e pequenos comércios que gerem 
resíduos que se caracterizam como 
domiciliares; 

b) preços públicos ou tarifas: para grandes 
geradores (exemplo: economias que geram 
acima de 2.500 litros ou 500 kg de resíduos por 
mês) ou geradores de resíduos industriais, 
comerciais, de serviços de saúde, da construção 
civil, agrossilvopastoris ou de mineração, que 
utilizam o serviço público de manejo de resíduos 
sólidos.  

 

A cobrança da taxa de resíduos sólidos domiciliares poderá estar anexa 

a boletos de outros serviços, como por exemplo conta de água, por meio de taxas 

mensais, bimensais, trimestrais, semestrais ou anuais, ou junto com como o 

IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. 

Recomenda-se que a Prefeitura reavalie os valores das taxas e tarifas 

praticados a cada ano e faça o reajuste observando o intervalo mínimo de doze 

meses, conforme prevê o Decreto n° 7.217/2010 que regulamenta a Lei n° 

11.445/2007. 



 

 

 

 

87 

 

___________________________________________________________________________________________ 
L3 Engenharia Ambiental Ltda.   www.l3ambiental.com.br 
Avenida Armando Biagioni, 1079     l3@l3ambiental.com.br 
Araraquara/SP   Tel.: (16) 3461-1366  
    
           
 

A Prefeitura de Pratápolis não possui uma Planilha Geral dos Custos para 

o gerenciamento de resíduos sólidos. Nesse sentido, caberá a Prefeitura, em um 

prazo imediato (01 a 02 anos), organizar e sistematizar os custos totais, por 

etapa e por tipo de resíduos segundo a origem, do sistema de saneamento de 

resíduos sólidos do município.  

 

4.3 Revisão do PGIRSP 
 

Conteúdo abordado (Decreto Nº 7.404/2010): Inciso XIV. 
 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Pratápolis 

será revisado a cada 04 (quatro) anos conforme as prerrogativas da Lei nº 

12.305/10, possibilitando melhorias e adequações técnicas e metodológicas ao 

seu conteúdo e aplicação, assim como para respectivos Planos específicos.  
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 92221220160465566

1. Responsável Técnico

PEDRO FERNANDO DA LUZ
Título Profissional: Engenheiro Ambiental RNP:

Registro: 5062369910-SP

1705536492

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS CPF/CNPJ:18.241.356/0001-82
N°:Praça CASTORINO DE SOUZA 100

Complemento:

Cidade: Pratápolis UF:

Bairro:

MG CEP: 37970-000
Vinculada à Art n°:033/2015Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Execução Plano Controle 

Ambiental
1,00000 unidade

Execução Estudo Ambiental Ambiental 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA Registro: 1735450-SP

Celebrado em: 15/04/2015
Valor: R$ 16.500,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida ARMANDO BIAGIONI N°: 1079

Complemento: Bairro: JARDIM DAS ESTAÇÕES (VILA XAVIER)

Cidade: Araraquara UF: SP CEP: 14810-373

Data de Início: 15/04/2015

Previsão de Término: 15/05/2016

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

Proprietário: L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. CPF/CNPJ: 10.571.789/0001-94

3. Dados da Obra Serviço

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE PRATÁPOLIS/MG.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:178,34 04/05/2016 178,34 92221220160465566 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS - CPF/CNPJ: 18.241.356/0001-82

PEDRO FERNANDO DA LUZ - CPF: 329.854.138-93

116 - AGRIMENSORES ARARAQUARA - ASSOCIAÇÃO DOS 
ENGENHEIROS AGRIMENSORES DA REGIÃO DE ARARAQUARA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Impresso em: 12/05/2016 12:16:55
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