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Santo André, 18 de fevereiro de 2016.
CTRSA 346/2016.
Ofício Lagoinha nº 04/2016.

À
Prefeitura Municipal de Lagoinha
Praça Pedro Alves Ferreira, 136
Lagoinha - SP

At.: Engº Hugo Daniel Bastos Ferreira
Secretario de Planejamento e Obras

Ref.: Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do
Município de Lagoinha - PMGIRS/Lagoinha.
Prezados senhores,
A TRS Ambiental Ltda. foi contratada pela Prefeitura Municipal de Lagoinha para a
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do
Município de Lagoinha - PMGIRS/Lagoinha através do Processo Administrativo
Municipal nº 037/2015, Edital de Licitação nº 031/2015, Tomada de Preços nº
003/2015, Contrato nº 127/2015, e Ordem de Início de Serviço de 03/11/2015.

Conforme instruções e diretrizes contidas no Manual de Referencia: Elaboração de
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado pela Diretoria
de Recursos Hídricos da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul - AGEVAP (2014) e Cronograma Físico e Financeiro apresentado
quando da assinatura do referido contrato, apresentamos a seguir o PRODUTO Nº 3 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL PARTICIPATIVO.

Pedro Henrique Milani
Sócio - Administrador
CREA/SP 5060003983

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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I - DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
1 - Situação dos resíduos sólidos urbanos no Brasil
Geração, Coleta e Destinação Final de RSU
1.1 - Brasil
A geração de RSU no Brasil cresceu 2,9%, de 2013 para 2014, índice que é superior à
taxa de crescimento populacional urbano no país no período, que foi de 0,9%. Os
dados registrados para a geração total e per capita são apresentados na Figura 1 e
conforme já observado em anos anteriores, apesar de superar o índice de crescimento
populacional, tiveram um declínio na sua intensidade.
A comparação da quantidade total gerada e o total de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU
coletados, indicado na Figura 1, mostra que 7 milhões de toneladas desta classe de
resíduos deixaram de ser coletados no ano de 2014 e, por consequência, tiveram
destino impróprio.
Geração de RSU
(t/ano)

76.387.200

Geração de RSU per capita
(kg/habitante/ano)

78.583.405

379,96

387,63

2,9 %
0,4%

2013

2014

2013

2014

Figura 1 - Geração de RSU no Brasil
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE

A Figura 2 mostra que houve um aumento de 3,2% na quantidade de RSU coletados
em 2014 relativamente a 2013. A comparação deste índice com o crescimento da
geração de RSU mostra uma discreta evolução na cobertura dos serviços de coleta de
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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RSU, chegando a 90,6%, o que indica que o país caminha, ao menos, para
universalizar esses serviços.

Coleta de RSU

Coleta de RSU per capita

(t/ano)

(kg/habitante/ano)

69.064.935

71.260.045

343,46

3,20%

2013

351,49

2,34%
2014

2013

2014

Figura 2 - Coleta de RSU no Brasil
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE

A distribuição percentual do total de RSU coletados em 2014 nas diversas regiões do
país é apresentada na Figura a seguir.

Norte
6,4%
Nordeste
22,2%
Centro - Oeste
8,1%
Sudeste
52,5%

Sul
10,8%

Figura 3 - Participação das regiões do país no total de RSU coletado
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE

A participação destes resíduos coletados em 2014 está demonstrada na Tabela 1 a
seguir:
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Material

Participação (%)

Quantidade
(t/ano)

Metais

2,90

2.066.541

Papel, Papelão e Tetrapack

13,10

9.335.065

Plástico

13,50

9.620.106

Vidro

2,40

1.710.241

Matéria orgânica

51,40

36.627.665

Outros

16,70

11.900.427

Total

100,00

71.260.045

Tabela 1 - Participação dos principais materiais no total de RSU coletados no Brasil em 2014
Fonte: Pesquisa ABRELPE

A participação percentual das diversas regiões brasileiras no total de RSU coletado no
país em 2014 é apresentada na Tabela a seguir e se comparada com a situação
pesquisada em 2011, constata-se que esse quadro praticamente não se alterou.
Região pesquisada

% de participação

Centro - Oeste

8,1

Nordeste

22,2

Norte

6,4

Sudeste

52,5

Sul

10,8

Tabela 2 - Participação das regiões na coleta de RSU
Fonte: Pesquisa ABRELPE

A Figura a seguir indica que a situação da destinação final dos RSU no Brasil em 2014
se manteve estável em relação a 2013. O índice de 58,4% de destinação final
adequada em 2014 permanece significativo, porém a quantidade de RSU destinada a
locais inadequados totaliza 29.659.170 toneladas no ano, que seguiram para lixões ou
aterros controlados, os quais do ponto de vista ambiental pouco se diferenciam dos
lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas necessários para a proteção do meio
ambiente e da saúde pública.
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41,70%
28.830.255

58,30%
40.234.680

41,60%
29.659.170

58,40%
41.600.875

INADEQUADO

ADEQUADO

INADEQUADO

ADEQUADO

2013

2014

(t/ano)

(t/ano)

Figura 4 - Destinação final dos RSU coletados no Brasil
Fonte: Pesquisa ABRELPE

1.2 - Região Sudeste
Os 1.668 municípios dos quatro Estados da região Sudeste geraram em 2014 a
quantidade de 105.431 toneladas/dia de RSU, das quais 97,3% foram coletadas. Os
dados indicam crescimento de 3,5% no total coletado e aumento de 3,3% na geração
de RSU em relação ao ano anterior.
A comparação entre os dados relativos à destinação adequada de RSU revelam uma
evolução de 4,0% de 2013 para 2014 na região. Dos resíduos coletados na região,
27,4%, correspondentes a 28.086 toneladas diárias, ainda são destinados a lixões e
aterros controlados.
Coleta de RSU

Coleta de RSU per capita

(t/dia)

(kg/habitante/dia)

99.119

102.572

1,173

2,7%

3,5%

2013

1,205

2014

2013

2014

Figura 5 - Quantidade de RSU coletado na região Sudeste
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE
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Geração de RSU per capita

Geração de RSU

(kg/habitante/dia)

(t/dia)

102.088

105.431

1,209

1,239

3,3 %

2,5 %

2013

2014

2013

2014

Figura 6 - Quantidade de RSU Gerada na Região Sudeste
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE

74.486
71.644

17.759
17.267

10.327
10.208

2013
72,30%

2014
72,60%

Aterro Sanitário

2013
17,40%

2014
17,30%

Aterro Controlado

2013
10,30%

2014
10,10%

Lixão / Vazadouro

Figura 7 - Destinação final de RSU na Região Sudeste (t/dia)
Fonte: Pesquisa ABRELPE
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1.3 - Estado de São Paulo

Em São Paulo, a situação não difere da regional, conforme demonstram a Tabela e a
Figura a seguir:

Ano

2011

2012

2013

2014

População urbana

39.874.768

40.177.103

43.663.669

44.035.304

kg/hab./dia

1,385

1,393

1,346

1,381

t/dia

55.214

55.967

58.752

60.810

kg/hab./dia

1,404

1,409

1,358

1,393

t/dia

56.007

56.626

59.291

61.344

RSU Coletado

RSU Gerado

Tabela 3 - Coleta e Geração de RSU no Estado de São Paulo
Fonte: Pesquisa ABRELPE

O que nos remete a uma taxa de geração quase constante no Estado de São Paulo, o
que não se repete na situação da Destinação final dos resíduos, onde a posição dos
aterros sanitários teve um acréscimo de 10,51% contra um aumento de apenas 5,48%
nos lixões e vazadouros, porem neste, com tendência de queda.
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46.702

44.887
42.715

42.259

9.122
8.872

8.370
8.228
4.993
4.986
4.882
4.727

2011
76,5%

2012
76,3%

2013
76,4%

2014
76,8%

Aterro Sanitário

2011
14,8%

2012
15,0%

2013
15,1%

Aterro Controlado

2014
15,0%

2011
8,6%

2012
8,7%

2013
8,5%

2014
8,2%

Lixão / Vazadouro

Figura 8 - Destinação Final de RSU no Estado de São Paulo (t/dia)
Fonte: Pesquisa ABRELPE

2 - Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares no município de Lagoinha
A metodologia utilizada para a caracterização dos resíduos sólidos de origem domiciliar
está baseada em metodologia sugerida pelo Ministério do Meio Ambiente, através da
publicação PLANOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, Manual de orientação,
disponível em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/manual_de_residuos_solidos3003_18
2.pdf, que em sua PARTE 4 - Capítulo 2 - DIAGNÓSTICO, 2.1 - ASPECTOS GERAIS,
que orienta:
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“As fontes de informação são classificadas em primárias e secundárias - a
primeira refere-se a dados coletados diretamente na fonte, e a segunda, ao uso
de dados sistematizados por diferentes instituições ou publicações. Para a
elaboração do PGIRS considera-se que o recurso às fontes secundárias seja
suficiente, e o acesso à rede mundial de computadores permitirá reduzir
significativamente os prazos e custos desta etapa do trabalho. A coleta de
dados primários deverá ocorrer apenas em situações específicas”.
De fato, seguindo essa orientação, os dados sobre caracterização dos resíduos
gerados no município, foram encontrados tanto se buscando dados primários onde eles
puderam ser encontrados, como é o caso dos Resíduos Sólidos Urbanos, onde a fonte
primária foram os dados fornecidos pelos técnicos do Comitê Diretor, responsáveis
pela prestação de serviços de coleta regular de resíduos sólidos, como dos Resíduos
de Serviços de Saúde (pública), estes sim baseados em medição e pagamentos.
Foi constatada a ausência de outros dados primários, já que o município nunca realizou
uma caracterização de seus resíduos, por este motivo concluiu-se pela necessidade de
realizar essa caracterização anualmente, conforme constará neste PMGIRS/Lagoinha,
somente a partir de 2017, por três motivos:
a) A indisponibilidade orçamentária para se realizar essa caracterização no presente
exercício, que deve ser realizada com método e especialização. E sua realização
somente seria possível com contratação externa e processo licitatório, que demanda os
tempos legais e de praxe;
b) A constatação da urgência na elaboração do PMGIRS/Lagoinha e sua priorização,
considerando ainda que a atividade de planejamento, na gestão pública, antecede as
ações;
c) Deve-se considerar, ainda, que a realização de uma caracterização de resíduos
compreende que ela seja feita em situação regular de coleta, de forma a permitir uma
situação amostral que retrate a realidade do município, em cada região e/ou bairro, o
que

deverá

ocorrer

após

a

finalização

do

processo

de

elaboração

PMGIRS/Lagoinha.
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De qualquer modo, é importante ressaltar que o processo de elaboração do
PMGIRS/Lagoinha baseou-se na orientação do Ministério do Meio Ambiente, órgão
máximo do SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente, orientação esta que
define como suficiente buscar em publicações de reconhecimento técnico, dados
secundários,

preferencialmente

de

regiões

que

possuam

características

socioeconômicas semelhantes. Isto foi feito não sem cuidar para que essa eventual
deficiência seja corrigida a partir da próxima revisão do PMGIRS/Lagoinha, com dados
primários provenientes da caracterização dos resíduos, através de um PROGRAMA
ESPECIAL a ser definido como uma das Metas deste Plano.
Há que se considerar que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída
através da Lei Federal nº 12.305/10 estabeleceu a revisão periódica para que se
possa, justamente, realizar ajustes, sejam orçamentários, sejam técnicos, considerando
as peculiaridades de cada região e município.
Assim sendo, será utilizado para efeito dos levantamentos e comparações das
informações, a Caracterização Gravimetria dos Resíduos Sólidos do Município de
Jambeiro - SP, com dados coletados em maio de 2014, disponível em:
http://www.portalresiduossolidos.com/gravimetria-dos-residuos-solidos-de-jambeiro-sp/,
cidade que compõe juntamente com Lagoinha e os municípios de Cunha, Natividade
da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra e São Luiz do Paraitinga a Microrregião do
Paraibuna e Paraitinga e que como pode ser observada na Tabela 4 a seguir, possui
características semelhantes às de Lagoinha.
Município

Lagoinha

Jambeiro

População

4819

5844

Taxa de urbanização (%)

64,81

47,87

Zoneamento

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Quant.

%

Quant.

%

Quant.

%

Quant.

%

2877

60

1942

40

3056

52

2788

48

1592

56

1270

44

1045

41

1522

59

População por zona
Domicílios por zona
Geração de resíduos
(t/dia)

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

2,25
1,35

2,00
0,90

1,04
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Tabela 4 - Comparativo entre os municípios de Lagoinha e Jambeiro
Fontes: http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php
http://www.deepask.com/goes?page-Confira-a-populacao-e-a-densidade-demografica-do-seu-municipio
http://residuossolidos.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2013/11/residuosSolidos2014.pdf
http://informacoesdobrasil.com.br/dados/sao-paulo/lagoinha

A Caracterização Gravimétrica dos Resíduos Sólidos do Município de Jambeiro
apresenta os seguintes dados:
As pesagens ocorrerem com o veículo ainda carregado, em seguida foi realizado outra
pesagem após descarregamento dos resíduos, onde se subtraiu o valor do peso do
veiculo vazio pelo valor do veiculo carregado, assim foi possível verificar quantos Kg
havia de resíduos nos caminhões e qual seu volume.
Esses dados estão representados na Tabela 5.

Descrição /
Amostra

Peso de
chegada
(kg)

Peso de saída
(kg)

Massa total
dos resíduos
(kg)

Volume total
dos resíduos
(kg)

1

CYQ 01

12.960

8.570

4.390

4.39

2

CYQ 02

12.030

8.590

3.440

.344

3

EOD 03

14.570

10.960

3.610

3.61

4

CYQ 04

11.520

8.510

3.010

3.01

5

EOD 05

12.590

8.550

4.040

4.04

Tabela 5 - Estimativa dos resíduos nos veículos coletores

Para cada caminhão a amostra foi escolhida ao acaso, depois de descarregar os
resíduos na área operacional formam coletadas quatro amostras na base e uma no
topo. A separação de resíduos sólidos foi realizada manualmente, em área aberta
próxima a área operacional do aterro sanitário.
Retiraram-se as amostras do todo e estas foram colocadas em tambores de 200 litros,
portanto, para cada amostra utilizamos dois destes tambores, portanto foi trabalhado
com um volume de 4 m³ por caminhão.
Após este procedimento os resíduos formam colocados numa lona de (4x6) m e iniciouse a separação dos materiais e as pesagens.
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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Os resíduos foram triados nos seguintes grupos: Matéria orgânica, papel, papelão,
plástico total (mole e rígido), vidro, alumínio, metais, material de construção civil e
outros (rejeitos, isopor, roupas e sapatos). Veja a representação na Tabela 6 referente
aos dados recolhidos da gravimetria dos resíduos sólidos do Município de Jambeiro SP.

Tipo de material
coletado

Amostra
1
Peso
líquido
(kg)

Amostra
2
Peso
líquido
(kg)

Amostra
3
Peso
líquido
(kg)

Amostra
4
Peso
líquido
(kg)

Amostra
5
Peso
líquido
(kg)

Massa
total
(kg)

Volume
total
(m³)

Matéria orgânica

0

5,28

8,12

5,05

3,88

22,33

2,00

Papel/papelão

5,09

7,46

7,35

10,78

8,73

39,41

4,00

Plásticos totais

37,42

2,18

3,56

3,32

4,79

51,27

5,13

Metal

0

0

0

1,30

0

1,30

0,013

Alumínio

5,67

0

0

0

0

5,67

0,567

Vidro

3,30

3,80

6,50

1,80

3,10

18,50

0,185

Material da construção
civil

13,98

0

0

5,24

0

19,22

2,00

Outros/Rejeitos

14,58

6,33

8,46

3,39

3,20

35,96

4,00

Total

80,04

25,05

33,99

30,88

23,70

193,66

18,00

Tabela 6 - Gravimetria dos resíduos sólidos do município de Jambeiro - SP

Observa-se na Tabela 7 a participação de cada material coletado em porcentagem.
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Total das
amostras
(kg)

Participação
da massa
total
(%)

Matéria orgânica

22,33

11,53

Papel/papelão

39,41

20,35

Plásticos totais

51,27

26,47

Metal

1,30

0,67

Alumínio

5,67

2,93

Vidro

18,50

9,56

Material da construção civil

19,22

9,92

Outros/Rejeitos

35,96

18,58

193,66

100,00

Tipo de material coletado

Total

Tabela 7 - Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Jambeiro - SP

O resultado é apresentado no Gráfico a seguir:

11,53

Matéria orgânica

18,58
Papel/papelão

20,35

Plasticos totais
Metal

9,92
Alumínio
Vidro
9,55

Material da
construção civil
2,93
0,67

26,47

Outros/Rejeitos

Gráfico 1 - Diagrama com a gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Jambeiro - SP
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Dentre as informações contidas na conclusão deste relevante trabalho de pesquisa
realizado pela Sra. Cristiane Biacchi dos Santos Matos Ribeiro, permitimo-nos destacar
as seguintes:
 Estima-se que a geração de papel / papelão destaca-se em relação aos outros
materiais triados, pois estes são descartados pelos supermercados, comércios
e indústrias do Município.
 A quantidade de papelão encontrada foi relativamente maior o papel, mas
também foram encontrados muitas revistas e livros que poderiam ter sido
doados.
 Devido ao uso excessivo de sacolas plásticas para acondicionar os resíduos
sólidos produzidos nas residências, comercio e indústrias da região, o plástico
filme também foi encontrado em bastante quantidade em relação aos demais
materiais. Este material foi encontrado em maior quantidade por que no
Município de Jambeiro - SP não existe catadores de papelão, apenas algumas
pessoas que recolhem latinhas de alumínio.
 Estima-se que a quantidade de matéria orgânica foi menor em relação aos
dados encontrados no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, pois muitos
munícipes que vivem na área rural reutilizam os restos de comida para
alimentar os animais de criação, principalmente suínos. Outro ponto relevante é
o fato do município ser pequeno não possuindo grandes estabelecimentos,
portanto o desperdício de alimentos é menor, mas existe.
 No grupo de vidros destacaram-se os cascos de bebidas alcoólicas e no grupo
dos materiais de construção civil, os resíduos encontrados foram restos de
concreto.
 No grupo dos outros ou rejeitos estão agrupados as roupas, sapatos, isopor,
fraldas, papel higiênico, etc.
 Estima-se uma média de produção diária por habitantes de 1,1 kg. Este valor
pode ser reduzido, caso se adote políticas publicas preventivas e efetivas para
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

tel.: (11) 4425 1666 ⁞ e-mail: trs.ambiental@terra.com.br

17

PMGIRS / Lagoinha

Contrato nº 127/2015
Processo Administrativo Municipal nº 037/2015

a não geração e redução dos resíduos sólidos. Assim como, respectivamente o
tratamento dos resíduos e a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, como orienta o art. 9º da Lei Federal nº 12.305/10.
Estimativa de quantidade de geração de resíduos em Lagoinha
Para o cálculo da geração média de resíduos sólidos de origem domiciliar no município
de Lagoinha, foram adotados os seguintes parâmetros:
 Segundo o CADERNO DE DIAGNÓSTICO - Resíduos Agrosilvopastoris II
elaborado pelo IPEA e coordenado pelo MMA, de Agosto de 2011, a produção
média de RSD nas áreas rurais é de 0,44 kg/pessoa/dia.
 Segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos - CETESB, 2014, o
índice de produção per capita de resíduos sólidos urbanos, adotados em função
da população urbana para municípios de até 25 mil habitantes é de 0,70
kg/pessoa/dia.
 Segundo a Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Jambeiro a
quantidade de Material da construção civil corresponde a 9,92% do total
coletado.
População

4818

Zoneamento

Urbano

Rural

Quant.

%

Quant.

%

2877

60

1941

40

População por zona
Geração de resíduos
(kg/pessoa/dia)

0,70

0,44

Geração de resíduos
(kg/dia)

2.013,90

854,48

Geração de resíduos
(kg/mês)

60.417,00

25.634,40

Material da construção civil
(9,92%)

5.993,37

2.542,93

Geração de resíduos
(toneladas/mês)

94,59

Tabela 8 - Estimativa de geração mensal de resíduos sólidos de origem domiciliar
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Desta forma, para a população de 4.818 pessoas, a Tabela 8 demonstra uma geração
média per capita de 0,65 kg/pessoa/dia, ou seja, aproximadamente 95 (noventa e
cinco) toneladas/mês de resíduos sólidos de origem domiciliar, que será o índice
adotado para este PGIRS/Lagoinha.
Portanto, utilizando-se das percentagens de Participações da massa total apresentada
anteriormente na Tabela 7 extraídas da Gravimetria média dos resíduos sólidos do
município de Jambeiro, teremos a estimativa de geração mensal dos diversos tipos de
materiais coletados, ou seja, a Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de
Lagoinha, conforme Tabela 9 e Gráfico 2 a seguir:

Tipo de material coletado

Participação
da massa
total
(%)

Estimativa de
geração
mensal
(t)

Matéria orgânica

11,53

10,95

Papel/papelão

20,35

19,33

Plásticos totais

26,47

25,15

Metal

0,67

0,64

Alumínio

2,93

2,78

Vidro

9,56

9,08

Material da construção civil (RCC)

9,92

9,42

Outros/Rejeitos

18,58

17,65

Total

100,00

95,00

Tabela 9 - Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha
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Matéria orgânica

10,95
17,65

Papel/papelão
Plasticos totais
19,33
9,42

Metal
Alumínio
Vidro

9,08
2,78
0,64

Material da
construção civil
25,15

Outros/Rejeitos

Gráfico 2 - Diagrama com a gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha - SP

3 - Estimativa de quantidades por tipo de resíduos sólidos gerados no município
de Lagoinha
No sentido de aprimorar a estimativa apresentada no item anterior, com base na
bibliografia e nas fontes disponíveis, apresentamos a seguir um estudo detalhado dos
resíduos de maior relevância no município de Lagoinha.
3.1 - Resíduos de Construção e Demolição - RCD
Nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são considerados resíduos de
construção civil os resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e demolições
de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de
terrenos para obras civis, os quais são de responsabilidade do gerador dos mesmos.
Em geral os municípios coletam os RCD de obras sob sua responsabilidade e os
lançados em logradouros públicos. Mesmo não representando o total de RCD gerado
pelos municípios, esta parcela é a única que possui registros confiáveis e, portanto, é a
que integra a pesquisa realizada anualmente pela ABRELPE.
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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A comparação entre os dados de RCD em 2013 e 2014 resulta na constatação de um
aumento de mais de 5% na quantidade coletada.
A Figura a seguir mostra que os municípios coletaram cerca de 45 milhões de
toneladas de RCD em 2014, o que implica no aumento de 4,1% em relação a 2013.
Esta situação, também observada em anos anteriores, exige atenção especial quanto
ao destino final dado aos RCD, visto que a quantidade total desses resíduos é ainda
maior, uma vez que os municípios, via de regra, coletam apenas os resíduos lançados
nos logradouros públicos.
44625
42.863
2013
2014

23.166
22.443
8.794

6.027

8.089

5.864
4.991
4.905

1.657
1.562

Norte

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Sul

Brasil

Figura 9 - Total de RCD Coletados - Regiões e Brasil (mil toneladas/ano)
Fonte: Pesquisa ABRELPE

De acordo com a pesquisa do PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 2014 da ABRELPE a coleta de RCD na Região Sudeste apresenta as seguintes
características:
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2011

2012

RCD
Coletado/Índice

População
urbana

RCD
Coletado

Índice

(t/dia)/)kg/hab./dia)

(hab.)

(t/dia)

kg/hab./dia

55.817/0,742

75.812.739

59.100

0,780

2013

2014

RCD
Coletado/Índice

População
urbana

RCD
Coletado

Índice

(t/dia)/)kg/hab./dia)

(hab.)

(t/dia)

kg/hab./dia

61.487/0,728

85.115.623

63.469

0,746

Tabela 10 - Coleta de RCD na Região Sudeste (2011 a 2014)
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE

De acordo com a Tabela 9 - Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de
Lagoinha, estima-se que o município gera aproximadamente 9,42 toneladas mensais
de RCD.
Deste total devemos destacar que aproximadamente 4,5% são os resíduos que
possuem em sua formulação o amianto.
De acordo com o documento DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS CONTENDO AMIANTO NO ESTADO DE SÃO PAULO de 12 de abril de
2011,

disponível

em:

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/tecnologiaambiental/camaras/consultapublica amianto/amianto-diretrizes-gerenciamento.pdf.

Amianto

e

asbesto

são

nomes

comerciais de um grupo heterogêneo de minerais - silicatos de magnésio e ferro - que
têm como principal característica a forma fibrosa. Constituídos por diversas
composições químicas e cristalográficas, os amiantos são classificados em duas
famílias: As serpentinas, que apresentam fibras macias e de formato irregular (amianto
crisotila), e os anfibólios, com fibras mais duras e pontiagudas (amianto crocidolita,
amosita, antofilita, tremolita e actinolita). Essas características definem suas
classificações comerciais e determinam suas diversas aplicações.
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Embora esteja presente em grande parte da crosta terrestre, na forma de corpos
minerais ou em conjunto com outros minerais, as ocorrências de amianto
economicamente viáveis para mineração são relativamente poucas. Atualmente as
principais minas de amianto crisotila em atividade estão localizadas na Rússia,
Casaquistão, Canadá, Brasil, Zimbábue e China. No Brasil este mineral é explorado em
mina localizada no Estado de Goiás e, segundo o Instituto Brasileiro do Crisotila, o país
é autossuficiente em amianto crisotila, com uma produção anual de 300.000 toneladas,
das quais cerca de 60% é consumida no mercado interno.
Até a década de 70 os amiantos anfibólios foram utilizados no Brasil em diversas
aplicações, inclusive como fibras de reforço na fabricação de tubos e telhas de
fibrocimento, em conjunto com amianto crisotila, sendo este último utilizado em maior
proporção. A partir da década de 80 o amianto crisotila passou a ser o único tipo de
amianto utilizado no país. Os resíduos contendo amianto são gerados na mineração,
transporte, industrialização, comercialização, instalação e descarte, podendo se
apresentar como fibras in natura, fragmentos de telhas, caixas d’água e tubos de
fibrocimento, restos de materiais de fricção e várias outras formas. Hoje os resíduos de
produtos de fibrocimento representam cerca de 99% de todo o volume de resíduos
contendo amianto. O Instituto Brasileiro do Crisotila estima a geração de 50.000
toneladas anuais desses resíduos somente no Estado de São Paulo.
No Estado de São Paulo é proibido o uso de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição, em conformidade com a
Lei Estadual nº 12.684/2007.
O presente documento não visa abordar os aspectos relacionados à referida proibição,
entretanto, considerando a existência de um passivo de produtos ainda em uso,
principalmente na construção civil, que, quando manipulados ou substituídos geram
resíduos, há a necessidade de serem adequadamente gerenciados.
O gerenciamento de um resíduo sólido deve ser realizado com base na sua adequada
caracterização, ou seja, características físicas e químicas, origem de sua geração,
classificação, dentre outras. Pela NBR 10004:2004 - Anexo A, os resíduos de pós e
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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fibras de amianto são classificados como perigosos, devendo ser gerenciados como tal.
Os resíduos da construção civil contendo amianto têm sua classificação estabelecida
pela Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, alterada pela Resolução
CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004, “que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para gestão dos resíduos da construção civil”, enquadrando-os como
“resíduos da construção civil Classe D”. Essa classificação é atribuída aos “resíduos
perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições,
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como
telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos
à saúde”. E como tal, ainda de acordo com esta Resolução, “deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas”.
Desta forma, hoje a destinação final de todos os resíduos contendo amianto é dirigida a
aterros para resíduos perigosos, aptos a receber os resíduos classificados como classe
I, de acordo com a NBR 10004:2004, envolvendo elevados custos de implantação,
operação, bem como de disposição final para os geradores destes resíduos.
Atualmente, no Estado de São Paulo, tais aterros se apresentam em número e
capacidade insuficientes para atender a grande demanda pela disposição dos resíduos
contendo amianto, além de estarem concentrados na região noroeste do Estado,
dificultando o acesso, sobretudo, de pequenos geradores.
IMPACTOS DO AMIANTO AO AMBIENTE
As fibras de amianto estão presentes no solo, na água e no ar. O geólogo Cláudio
Scliar afirma em seu livro Amianto, mineral mágico ou maldito? - 2005 - 2ª edição, que
“Ocorrências de amianto, na forma de jazidas mineráveis ou de afloramentos
geológicos, estão presentes em grande parte da crosta terrestre”. A Organização
Mundial da Saúde, em seu Critério de Saúde Ambiental nº 203 de 1998, cita a
afirmação de Schreier, de que “Concentrações de até centenas de milhares de
fibras de amianto por litro de água são encontradas na maioria dos rios que
cortam regiões com ocorrências amiantíferas”.
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Por

solicitação

da

cadeia

produtiva foi

realizado

em

2010

pela

empresa

PROJECONTROL Consultoria Empresarial e Serviços Ltda. um estudo no qual se
avaliou, por meio de ensaios de lixiviação e solubilização, conforme estabelecido pela
ABNT NBR 10004:2004 - Resíduos sólidos - Classificação, de telhas de fibrocimento
contendo amianto e de fibras de amianto in natura, sendo os resultados apresentados
no Relatório PROJECONTROL 028E/10.
O relatório mostra que os valores obtidos, em todos os ensaios de lixiviado e
solubilizados realizados com telhas e com fibras de amianto, são inferiores aos
estabelecidos, respectivamente pelo Anexo F (normativo) - Concentração - Limite
máximo no extrato obtido no ensaio de lixiviação e Anexo G (normativo) - Padrões para
o ensaio de solubilização, da citada Norma ABNT.
Tais resultados indicam que o amianto ou resíduos de produtos fibrocimento que o
contém, não extrapolam o limite máximo estabelecido para os ensaios de lixiviação e
solubilização estabelecidos pela norma brasileira de classificação de resíduos Com
isso, entende-se que os riscos por eles representados ao ambiente, não estão
relacionados aos impactos nos meios solo e águas, ficando restritos àqueles
decorrentes da liberação de fibras respiráveis no ar ambiente e sua posterior aspiração,
em quantidades superiores àquelas especificadas pelos órgãos competentes. Estas
conclusões são corroboradas por resultados obtidos em estudos internacionais sobre o
assunto, como por exemplo o relatório EPA – 600/2-77-020, baseado no trabalho do
Departamento de Solos, Água e Engenharia da Universidade do Arizona, de abril de
1977, intitulado Movimento de metais selecionados, amianto e cianeto no solo:
Aplicações para problemas de deposição de resíduos, afirma que “A degradação pela
ação de microrganismos e o intemperismo geológico irão decompor o amianto
em seus componentes, individualmente inofensivos, cálcio, magnésio e
compostos de silicatos. Com exceção de um possível risco na forma de poeira, o
amianto não representa uma séria possibilidade de contaminação do solo ou das
fontes subterrâneas de água, não podendo ser classificado como um poluente do
solo”.
O Code of Federal Regulations Title 40: Protection of Environment Part 763 - Asbestos
da EPA - Environmental Protection Agency, afirma que a disposição em aterro é
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recomendada como um método de isolamento do ambiente porque as fibras de
amianto são praticamente imóveis no solo. Felbermayer W. & Ussar M. B. no Report for
The Institute Fur Ulmweltschultz und Emissionsfragen, Loeben, Áustria - 1980,
Kohyama N. no Airborne asbestos levels in non occupational environments in Japan, in
non occupational exposure to mineral fibres, IARC Publication, J. Bignon, J. Peto, R.
Sacari (ed), n. 90, p. 267-276, 1989, e outros estudos internacionais relataram que
“medições ambientais realizadas em regiões urbanas, rurais e até mesmo
remotas demonstram a presença de 0,1 a 14 fibras de amianto em suspensão por
litro ar.”
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, no relatório Estudo das alterações das
telhas de cimento amianto ao longo do uso, pela exposição às intempéries - 2007,
conclui que “a alteração observada é de lixiviação da pasta (matriz cimentícia),
implicando em pouca ou nenhuma liberação de fibras.”
Os relatórios Projecontrol 028E/10 e 067/10, efetuados em 2010, que também
apresentam os resultados de medições da quantidade de fibras respiráveis de amianto
liberadas a partir de telhados de fibrocimento e do manuseio de telhas de fibrocimento
e seus resíduos, em fábricas e revendedores de telhas de fibrocimento, estações de
triagem de resíduos da construção civil, aterros sanitários e seus entornos,
apresentaram

concentrações,

não

superiores

a

0,0025

fibras/ml,

ou

seja,

concentrações similares às medidas em estudos internacionais anteriores, no meio
ambiente e no manuseio de resíduos de telhas de fibrocimento. Essas concentrações
são significativamente inferiores ao limite de 0,1 fibra/ml estabelecido no artigo 4 da Lei
Estadual 12.684/2007.
Desta forma entende-se que, desde que adotados procedimentos que inibam a
liberação de quantidades significativas de fibras durante as etapas de coleta,
transporte, manuseio e destinação de alguns tipos de resíduos contendo amianto, pode
ser aceita a sua disposição de forma diferenciada, respeitando-se suas características
e classificações específicas, bem como, resguardando-se as medidas de proteção ao
meio ambiente e à saúde pública.
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IMPACTOS DO AMIANTO À SAÚDE
A aspiração de fibras de amianto está associada ao aumento do risco de doenças
pulmonares, vinculada ao efeito acumulativo e à dose de exposição, de forma que
quanto menor for o período e a dose de exposição menor é a probabilidade de sua
incidência. No Brasil o limite de exposição é de duas fibras de amianto por centímetro
cúbico de ar, estabelecido no Anexo 12 da Norma Regulamentadora 15, da CLT Consolidação das Leis de Trabalho, cujas Normas Regulamentadoras (NR) foram
aprovadas pela Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 08 de junho
de 1978.
Com relação a outras formas de exposição, a Organização Mundial da Saúde, no
documento Health criteria and other supporting information - Guidelines for drinkingwater - Asbestos in drinking water, publicado em 1996, afirma que “... estudos
epidemiológicos disponíveis não corroboram a hipótese do aumento do risco de
câncer associado à ingestão de amianto na água potável. Além do mais, em
extensos

estudos

realizados

em

animais,

o

amianto

não

aumentou

consistentemente a incidência de tumores do trato gastrointestinal. Não há
portanto evidências consistentes ou convincentes de que a ingestão de amianto
é perigosa à saúde, não havendo portanto necessidade de se estabelecer um
valor limite para amianto na água potável”.
GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS CONTENDO AMIANTO
Destaca-se que as definições apresentadas neste documento consideram somente a
classificação dos resíduos em decorrência da presença de amianto, não dispensando a
classificação complementar de acordo com a Norma NBR 10004:2004 para o seu
gerenciamento, em função da eventual presença de substâncias que podem conferir
periculosidade no material estudado, ou mesmo da contaminação destes por outros
materiais ou substâncias.
Desta forma ficam estabelecidos os seguintes procedimentos para o gerenciamento de
resíduos contendo amianto: Os resíduos da construção civil contendo amianto,
classificados como Classe D pela Resolução CONAMA 307/2002, alterada pela
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Resolução CONAMA 348/2004, encaminhados para Áreas de Transbordo e Triagem ATT, devem ser armazenados de acordo com o disposto na ABNT NBR 15112:2004 resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem Diretrizes para projeto, implantação e operação, ou seja, em local coberto e separado
dos demais resíduos, de forma a evitar sua possível contaminação.
Para efeito de estimativa, no Estado de São Paulo a geração, em função das 50.000
toneladas apontadas pelo Instituto Brasileiro do Crisotila foi de 1,20 kg/ano/hab., desta
forma em Lagoinha, teremos uma estimativa de geração máxima da ordem de 420 kg
mensais de resíduos com amianto em sua formulação.
Cabe lembrar que atualmente os produtos de fibrocimento brasileiros (telhas,
painéis, caixas d’água e outros), podem ser contemplados quando o quesito é
construção sustentável. Isso porque grande parte desses produtos já é feita de
fibrocimento composto de fios sintéticos de PP (Polipropileno), PVA (Poli Álcool
Vinílico) e Celulose.
3.2 - Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos - REEE
De acordo com a pesquisa elaborada no estudo Logística Reversa de Equipamentos
Eletroeletrônicos - Análise de Viabilidade Técnica e Econômica Brasília em 2012 pela
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI que para fins de simplificação
da análise optou-se por segmentar os resíduos em dois grandes grupos: os resíduos
de grande porte e os de pequeno porte.
O volume de REEE de grande porte foi calculado somando todos os REEE
provenientes da linha branca (refrigeradores, fogões, lava roupa e ar condicionado).
O volume de REEE de pequeno porte foi calculado somando todos os outros REEE
considerados no estudo (televisor/monitor, LCD/plasma, DVD/VHS, produtos de áudio,
desktop, notebooks, impressoras, celulares, batedeira, liquidificador, ferro elétrico,
furadeira).
Como resultado deste levantamento, obteve-se o seguinte volume potencial de geração
anual de REEE no Brasil:
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Figura 10 - Estimativa da geração de REEE
Fonte: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI

Em 2013, com uma população estimada em 201.032.714 habitantes o Brasil gerou,
segundo a ABDI 1.002.610 de toneladas de REEE, ou seja, aproximadamente 0,0005 t
por habitante por mês.

Desta forma foi estimada no município de Lagoinha a geração de 2,40 toneladas
mensais de REEE.

3.3 - Óleo de cozinha usado
De acordo com a Oil World (empresa alemã especializada em oleaginosas), nosso país
produz 9 (nove) bilhões de litros de óleos vegetais por ano, sendo 1/3 (três bilhões de
litros) destinado aos óleos comestíveis o que equivale a um consumo per capita de
aproximadamente 20 litros/ano.
Se levarmos em consideração o montante coletado de óleos vegetais usados no Brasil,
temos menos de 1% do total produzido, ou seja, 6,5 milhões de litros de óleos usados.
Portanto, mais de 200 milhões de litros de óleos usados por mês vai para os rios e
lagos comprometendo o meio ambiente.
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Embora o óleo represente uma porcentagem ínfima do lixo, seu impacto ambiental é
muito grande, representando o equivalente da carga poluidora de 40.000 habitantes por
tonelada de óleo despejado em corpos d'água.
Considerando que após o uso, existe uma sobra de 80% deste produto sobre o total
produzido, que deveria ser descartado corretamente, estima-se que em Lagoinha
sejam gerados 6.424 litros de óleo vegetal por mês, correspondente a esses 80%. Se
adotarmos que um litro de óleo pesa em média 0,855 gr, teremos 5,50 toneladas de
óleo de cozinha usado por mês.
Atualmente a SABESP disponibiliza 4 (quatro) postos de coleta de óleo de cozinha
usado no município, não havendo referências quanto a quantidades coletadas:
- Escritório SABESP
Rua do cruzeiro, 220
- Cachoeira Grande
Rod. Nelson Ferreira Pinto, km 18,5 – Bairro Faxinal
- Escola Municipal Arco Iris
Rua Padre João, 371
- Bar e Mercearia do Reinor
Rua benedito Ferreira, 40

3.4 - Pilhas e baterias
Anualmente, no Brasil, são produzidas cerca de 800 milhões de pilhas comuns por ano
(GRIMBERG & BLAUTH, 1998), o que representa 6 unidades por habitante por ano,
lembrando que nesta classificação estão todos os tipos de pilhas e baterias, mesmo
aquelas que não são visíveis ou vendidas no varejo, como por exemplos pilhas
recarregáveis embutidas em eletroeletrônicos de pequeno porte, celulares, etc.
Considerando a população de 4818 habitantes, teremos uma geração estimada em
2.409 unidades de pilhas e baterias domésticas mensais geradas em Lagoinha. Se
adotarmos uma média de 100 gr. por unidade, teremos 0,34 toneladas de pilhas e
baterias domésticas mensais.
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3.5 - Lâmpadas
São poucos os dados existentes sobre a quantidade destes resíduos, lâmpadas pós
consumo, por localidade brasileira; os dados estão concentrados nas quantidades
produzidas e importadas.
Segundo trabalho apresentado no 4º Congresso Internacional de Tecnologias para o
Meio Ambiente - FIEMA Brasil em Bento Gonçalves/RS realizado entre 23 e 25 de Abril
de 2014 a quantidade de lâmpadas contendo mercúrio comercializadas no Brasil em
2013 foi de aproximadamente 200 milhões de unidades, segundo a Associação
Brasileira de Iluminação - ABILUX.
A relação entre o número de lâmpadas queimadas e o número de lâmpadas fabricadas
é de aproximadamente 1:1. Atualmente 60% das lâmpadas tubulares e 40% das
lâmpadas compactas - eletrônicas são de fabricação nacional, sendo o restante
importadas. Segundo trabalhos realizados pela ABILUX sobre conservação de energia,
a iluminação consome 24% de toda a energia elétrica produzida em nosso país.
No tocante às lâmpadas pós-consumo, dado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente
de São Paulo estima a presença, em média, de 4 lâmpadas incandescentes e 4
fluorescentes por domicílio, o que aponta para a existência de mais de 14 milhões de
unidades fluorescentes, apenas nos domicílios paulistanos.
O volume de produtos pós-consumo é grande, principalmente se forem considerados
aspectos como a qualidade das instalações elétricas, a obsolescência das próprias
lâmpadas e qualidade dos componentes das luminárias (reatores - exigidos para as
lâmpadas fluorescentes tubulares). Segundo as entidades representativas do setor, há
muitos produtos no mercado que não são controlados, situação que pode comprometer
a vida útil das lâmpadas.
Para uma população do Estado de São Paulo, estimada para 2013 em 42.304.694,
teremos em média 0,33 lâmpadas descartadas por habitante por ano, o que para
Lagoinha seria equivalente a 132 unidades de lâmpadas por mês, se adotarmos 200 gr
em média por unidade teremos 0,03 toneladas por mês.
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3.6 - Pneus
Ciclo de Vida do Pneu e suas Aplicações Posteriores
Segue abaixo um breve resumo:
 1936: Início das atividades da indústria de pneumáticos no Brasil.
 1960: Fundação da ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos).
 1999: Aprovação da Resolução CONAMA nº 258/99 e criação do Programa
Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis.
 2009: Aprovação da Resolução CONAMA nº 416.
 2012: Promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A Resolução
Prevê a coleta gradativa dos pneus pelos fabricantes:
 2002: Coletar e destinar 25% da produção
 2003: Coletar e destinar 50% da produção
 2004: Coletar e destinar 100% da produção
A partir de 2005: Coletar e destinar 125% da produção, objetivando recuperar do
ambiente inclusive os pneus produzidos e descartados antes da aprovação da
resolução.
Dificuldades encontradas
Pneu usado não vira pneu novo;
 Complexidade do processo de coleta e transformação;
 Dificuldade logística;
 Informalidade até nas cadeias já estruturadas de coleta e destinação;
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 Adequação de tecnologias para o contexto brasileiro;
 Irrealidade da base de cálculo das metas = produção, por exemplo: atualmente
para cada 4 pneus fabricados as empresas precisam destinar adequadamente 5
pneus inservíveis, porém o Brasil exporta muitos de seus carros fabricados, e os
pneus que são exportados com os carros são considerados como destinados,
embora estes pneus não se tornarão resíduo no país.
Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis
 A formação de parcerias com os setores público e privado possibilitou a criação,
até 2007, de 270 pontos de coleta de pneus em 21 estados brasileiros.
 O Programa foi responsável desde o seu início pela destinação de 644 mil
toneladas de pneus inservíveis, o que equivale a cerca de 129 milhões de pneus
de automóveis, com investimentos na ordem de US$ 37 milhões.
 Em 2007, a ANIP fundou a instituição RECICLANIP, a fim de fortalecer cada vez
mais o programa nacional de coleta e destinação de pneus inservíveis.
Destinação do pneu Inservível
 Co-processamento: Utilização dos pneus como combustível alternativo em
fornos de cimenteiras em substituição ao carvão coque, 69% dos pneus
inservíveis coletados tem como destino o co-processamento.
 Artefatos de borracha: Tapetes, pisos etc. Esta atividade utiliza 24% dos pneus
inservíveis coletados pelo programa.
 Laminação: Utilização de pneus não radiais para fabricação de percintas
(Indústrias moveleiras), solas de sapato, dutos de águas pluviais etc.. Sete por
cento (7%) dos pneus inservíveis coletados são destinados a Laminação.
 Asfalto borracha: Adesão à massa asfáltica de pó de borracha oriunda de pneus
inservíveis que promove o aumento da vida útil do asfalto, diminuição de ruídos,
além de maior segurança ao usuário das rodovias. Embora se mostre bastante
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eficiente, a utilização dos pneus inservíveis nesta atividade ainda é muito pouco
utilizada.

Figura 11 - Ciclo de vida de pneus

O maior volume de veículos produzidos no Brasil ao longo do ano de 2013 contribuiu
para que a produção de pneus alcançasse um recorde neste ano. De acordo com
dados divulgados pela ANIP, a indústria brasileira produziu no ano de 2014 68,8
milhões de pneus. Somado a isso ainda temos mais 3,8 milhões de unidades
importadas por associados da ANIP.
A Frota de veículos automotores no município em dezembro de 2015, segundo o
DENATRAN, disponível em: http://www.denatran.gov.br/frota2015.htm, era de 3.124
unidades, composta conforme Tabela a seguir.
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Tipo de veículo

Quantidade

Automóveis

1.443

Caminhões

144

Caminhões-trator

7

Caminhonetes

278

Caminhonetas

84

Micro-ônibus

24

Motocicletas

1.088

Motonetas

26

Ônibus

24

Tratores

0

Utilitários

6

Total

3.124

Tabela 11 - Frota de veículos
Fonte: IBGE, Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2014.

Considerando que a frota nacional em dezembro de 2015, segundo o DENATRAN, era
de 90.686.936 unidades, Lagoinha possui 0,0035 % do total nacional.
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 416/2009
Art. 3º - A partir da entrada em vigor desta resolução, para cada pneu novo
comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou importadoras
deverão dar destinação adequada a um pneu inservível.
IX - mercado de reposição de pneus é o resultante da fórmula a seguir:
MR = (P + I) - (E + EO), onde:
MR = Mercado de Reposição de pneus;
P = Total de pneus produzidos (68,8 milhões);
I = Total de pneus importados (7,02 milhões);
E = Total de pneus exportados (12,43 milhões - Relatório ANIP);
EO = Total de pneus que equipam veículos novos {(3.740.418 * 5) + (1.515.571 *
2)} = (18.702.090 + 3.031.142) = 21.733.232 = (21,73 milhões).
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MR = (68,88 + 7,02) - (12,43 + 21,73) = 75,90 - 34,16 = 41,74 milhões de unidades
Se para 5,2 milhões de veículos fabricados em 2014 teremos um mercado de
reposição de 41,74 milhões de unidades, podemos dizer que o município com uma
frota de 3.124 veículos terá uma quantidade aproximada de 207 pneus a serem
descartados mensalmente, se tomarmos como média 10 kg por unidade, teremos
então 2,07 toneladas mensais.
Segundo a RECICLANIP, existem 3 (três) pontos de coleta de pneus usados na região,
Taubaté - (12) 3624 4975, Jacareí - (12) 3955 9700 e Pindamonhangaba - (12) 3648
9174, disponível em: http://www.reciclanip.org.br/v3/pontos-coleta/brasil.

3.7 - Resíduos Cemiteriais
Dos resíduos gerados nos cemitérios em todos os municípios brasileiros, parte deles se
sobrepõe a outros tipos de resíduos. Neste diagnóstico trataremos exclusivamente dos
resíduos da construção e manutenção de jazigos, dos resíduos secos e dos resíduos
verdes dos arranjos florais e similares, e dos resíduos de madeira provenientes dos
esquifes. Os resíduos da decomposição de corpos provenientes do processo de
exumação são específicos deste tipo de instalação e não serão alvo de abordagem
neste PMGIRS/Lagoinha.
Em Lagoinha existem hoje em operação 2 (dois) cemitérios, cuja localização está
demonstrada na Figura a seguir:
1 - Cemitério Municipal São Benedito
Rua Ana Rosa Ribeiro x Rua Maestro Teotônio
2 - Cemitério Municipal Santíssimo Sacramento
Rua Santíssimo Sacramento x Rua Padre Valério Cardoso
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Praça Pedro
Alves Ferreira
2

1

Figura 12 - Localização dos cemitérios municipais
Fonte: Google Earth

Os resíduos da construção e manutenção de jazigos, os resíduos úmidos e secos, os
resíduos verdes dos arranjos florais e similares, restos de velas e os resíduos de
madeira provenientes dos esquifes, são classificados quanto a sua natureza, em sua
grande maioria, de acordo com a ABNT NBR 10004:2004, como Resíduos de Classe II
B - Inertes.
Quanto ao tipo, classificam-se como resíduos sólidos domiciliares - que compreendem
os resíduos de residências, de edifícios públicos e coletivos, e de comércio, serviços e
indústrias, desde que apresentem as mesmas características dos provenientes de
residências e quanto à identificação do gerador, os resíduos sólidos são classificados
como sendo de geração determinada - os produzidos por gerador específico e
identificável.
Desta forma, a maneira como é executada atualmente a coleta, transporte e destinação
final destes resíduos - juntamente com os resíduos provenientes dos serviços regulares
de limpeza urbana - está correta.
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Como não existem dados na literatura para que se possa fazer uma estimativa de
quantidade e o município nunca realizou uma caracterização de seus resíduos,
concluiu-se pela necessidade de realizar um estudo de caracterização através de um
PROGRAMA ESPECIAL a ser definido como uma das Metas deste PMGIRS/Lagoinha.
Porem para efeito de estimativas adotaremos 5,50 toneladas mensais.

3.8 - Resíduos Sólidos Agrosilvopastoris
Com vistas a subsidiar a elaboração deste Plano, este trabalho realizou um diagnóstico
preliminar dos resíduos orgânicos gerados no setor agrosilvopastoril e agroindústrias
primárias associadas, que está sendo apresentado neste estudo. O diagnóstico
envolveu levantamento de dados acerca da situação atual de geração de resíduos, que
serviram como base para as estimativas de produção de energia através de
reaproveitamento da biomassa. Foi realizada também a avaliação dos impactos
ambientais ocasionados pelos setores envolvidos, evolução econômica, levantamento
e análise crítica da legislação existente. Buscando a melhor apresentação dos dados,
os resultados foram segregados por áreas, sendo estas a agricultura, pecuária,
silvicultura e agroindústrias associadas. O diagnóstico foi realizado com base nos
dados de produção de 2009, pois nem todos os dados de 2010 estão publicados e com
isso não seria possível agregar os resultados.
As análises para a agricultura e pecuária foram realizadas com base nos dados das
culturas e criações mais representativas do Brasil, sendo elas: o café (em grão), o
cacau (amêndoas), a banana (cacho), a laranja, o coco-da-baía, a castanha de caju e a
uva, entre as permanentes. Já para as culturas temporárias foram eleitas: a soja (em
grão), o milho (em grão), a cana-de-açúcar, o feijão (em grão), o arroz (em casca), o
trigo (em grão) e a mandioca, e as criações de bovinos (corte e leite), aves (postura e
corte) e os suínos. Foram estimados os dejetos gerados nas criações animais e os
resíduos gerados nas agroindústrias associadas às culturas avaliadas e nos
abatedouros, laticínios e graxarias. Para a silvicultura considerou-se produção de
madeira em toras utilizadas para as atividades de produção de carvão vegetal, lenha,
papel e celulose e outras finalidades.
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A principal limitação do estudo para a quantificação dos resíduos gerados nas 3 áreas
foi a falta de dados primários sistematizados, índices de geração de resíduos para as
diferentes produções e criações (pelo menos em nível das 5 grandes regiões), bem
como localização geográfica das atividades. Fatores como as diferenças regionais e
dos sistemas de produção adotados devem ser considerados no momento da definição
dos índices de produção de resíduos.
A avaliação dos impactos ambientais foi realizada de maneira qualitativa, já que a
diferenciação dos ambientes onde as atividades estão instaladas, diferenças nos
sistemas de produção e criação, manejo e tratamento dos resíduos, influenciarão a
magnitude e importância dos impactos.
As estimativas da geração de resíduos oriundos das agroindústrias associadas à
agricultura para o Brasil representaram em torno de 290.838.411 toneladas de resíduos
para o ano de 2009. Os resíduos que mais contribuíram com estes valores, cerca de
69%, foram o bagaço e a torta de filtro, oriundos da cana-de-açúcar, gerados em sua
maioria na região Sudeste.
A produção total estimada de dejetos pela pecuária no Brasil foi de 1.703.773.970
t/ano, sendo que 32% deste dejeto são gerados na região Centro-Oeste onde está
concentrada a criação de bovinos de corte. No entanto, como a criação de
bovinos de corte ocorre em sua maioria no modelo extensivo, esses dejetos
ficam principalmente dispostos no solo, servindo como adubo, não havendo
viabilidade de seu aproveitamento em sistemas de biodigestão.
Considerando apenas os dejetos gerados pelas criações de aves, suínos e bovinos de
leite (predominantemente confinadas ou semiconfianças), estimou-se uma produção
total de 365.315.261 t/ano de dejetos no Brasil.
Os resíduos agrícolas foram os que apresentaram maior potencial de geração de
energia elétrica, no entanto, sabe-se que a maior parte desses resíduos são utilizados
para a alimentação animal, alimentação humana, fertilizante orgânico entre outros, os
quais são usos nobres. Caso fosse possível quantificar os valores de uso dos resíduos
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agrícolas para os fins mais nobres, o valor total de energia potencial seria
significativamente reduzido.
Entende-se, também, que ocorrem inviabilidades técnicas no aproveitamento dos
resíduos, devidas a equipamentos, transportes, localização e outros, sendo que a
geração não é centralizada para que se possa atingir esse valor de potencial
energético. Estudos específicos em determinadas regiões, porém, podem aumentar a
participação da utilização de resíduos de biomassa na matriz energética brasileira.
Também, soma-se a isso o fato de que o modelo de geração, transmissão, distribuição
e comercialização de energia do setor elétrico dificulta iniciativas de implantação de
empreendimentos energéticos.
O crescimento do setor agrosilvopastoril nos últimos anos indica que a geração de
resíduos continuará aumentando e o seu manejo, tratamento e disposição devem ser
adequados, já que estas atividades dependem prioritariamente de recursos naturais
para existirem. O manejo adequado traz consigo também o beneficio da redução do
gás metano, evitando sua emissão na atmosfera, reduzindo assim o impacto
provocado.
Entre as principais sugestões para o aprimoramento das políticas para o setor estão: a
implementação de instrumentos legais que instituam como documento básico das
atividades o Plano de Gerenciamento dos Resíduos no Setor Agrosilvopastoril; a
inclusão do setor no Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos; o incentivo
ao aproveitamento energético dos resíduos agrosilvopastoris através de sistemas de
tratamento (combustão ou biodigestão) individuais ou consorciados; a criação de
fundos de investimento que visem a implementação de projetos eco eficientes na
produção e agroindústrias primárias associadas ao setor agrosilvopastoril, buscando a
minimização da geração de resíduo e manejo adequado dos mesmos; a elaboração de
políticas que subsidiem o manejo florestal, indicando a necessidade do plano de
manejo dos resíduos que sobram no campo.
Cabe uma ressalva ainda, em especial, aos resíduos de madeira, que envolvem
diferentes setores que vão desde a cadeia madeira móveis até a indústria da
construção civil e o setor energético (postes de linhas de transmissão) dentre outros.
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Os resíduos de madeira merecem um destaque especial na política tanto pelo volume
gerado na indústria de beneficiamento e no pós-consumo de produtos de base florestal
e moveleiro, quanto pelo potencial de periculosidade que podem apresentar no caso de
madeiras tratadas com produtos tóxicos (como preservantes e outros) no seu
processamento.
Atualmente, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, com consumo
próximo a 700 mil toneladas de produtos formulados ao ano e vendas superiores a US$
7 bilhões. As embalagens vazias de agrotóxicos são classificadas como “resíduos
perigosos”, apresentando elevado risco de contaminação humana e ambiental se
descartadas sem o controle adequado. Através do Decreto-Lei nº 4.074/2002, ocorreu
a regulamentação das Leis nº 7.802/1989 e 9.974/2000, dividindo a responsabilidade
sobre a destinação ambientalmente adequada das embalagens a todos os segmentos
envolvidos diretamente com os agrotóxicos: fabricantes, revendas (canais de
comercialização), agricultores (usuários) e poder público (fiscalizador). A partir dessa
regulamentação, foi criado em 2002 o Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias (INPEV), entidade que representa as indústrias fabricantes de
produtos fitossanitários.
Segundo dados fornecidos pelo INPEV, desde a sua criação, esse instituto coordenou
a remoção de mais 168 mil toneladas de embalagens por todo o território brasileiro,
sendo estimado que, em 2010, aproximadamente 95% das embalagens primárias
(aquelas que entram em contato direto com o produto) foram retiradas do campo e
enviadas para a destinação ambientalmente correta. Esses dados indicam que a
legislação e as ações que gerem o setor são eficazes, sendo o Brasil considerado
atualmente referência mundial na logística reversa de embalagens vazias de
agrotóxicos.
Uma das atuais prioridades do INPEV é a busca por mecanismos que tornem o
programa autossustentável, pois já foram investidos mais de R$ 430 milhões no
programa, financiado em aproximadamente 80% deste valor pelos fabricantes de
defensivos agrícolas, sendo que somente 17% dos custos da destinação das
embalagens são cobertos com as receitas obtidas com as remessas destas aos
recicladores conveniados.
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Sistema Campo Limpo
Desde 2002, quando iniciou as operações, o SCL já destinou para reciclagem ou
incineração 280.637 toneladas de embalagens plásticas vazias de defensivos agrícolas
pós-consumo, graças ao engajamento da indústria (representada pelo INPEV), dos
canais de distribuição, dos agricultores e do poder público. A responsabilidade
compartilhada entre os elos do programa explica a capacidade do SCL de encaminhar
para a reciclagem 94% das embalagens primárias (ou seja, em contato direto com o
produto) e 80% do total de embalagens vazias de defensivos agrícolas comercializadas
no mercado brasileiro (plástico, papelão e metal). Em 2013, foram encaminhadas para
o destino ambientalmente correto 40.404 toneladas, aumento de 8,2% em relação a
2012, quando o indicador atingiu 37.379 toneladas. Do volume total, 92% das
embalagens seguiram para reciclagem, e 8%, para incineração – materiais flexíveis ou
que condicionam produtos não miscíveis em água ou ainda que não foram
corretamente lavados pelos produtores durante o preparo da calda do produto aplicado
nas lavouras.
Unidades de Recebimento e Reciclagem na RMVP
O SCL reúne mais de 400 unidades de recebimento, entre centrais e postos,
distribuídas em 25 estados e no Distrito Federal. Essas unidades são geridas por
associações e cooperativas, na maioria dos casos com apoio do INPEV. As unidades
de recebimento devem ser ambientalmente licenciadas para o recebimento das
embalagens e são classificadas como postos ou centrais conforme o porte e o tipo de
serviço efetuado.
As unidades de recebimento mais próximas da RMVP são:
CAMPO LIMPO Reciclagem e Transformação de Plásticos S.A.
Av. José Geraldo de Matos, 765 - Distrito Industrial Piracangaguá
Taubaté - SP
Produto: Resina pós-consumo de polietileno de alta densidade (PEAD), embalagem
Ecoplásticas triex, primeira embalagem produzida a partir da reciclagem de
embalagens de defensivos agrícolas pós-consumo e Recicladora PEAD.
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ECO PAPER Produtos em Papel Ltda.
Av. Júlio de Paula Claro, 980 - Bairro Feital
Pindamonhangaba - SP
Produto: Cantoneiras de papelão para proteção de peças e papelão reciclado.

Figura 13 - Fardos de embalagens vazias de defensivos agrícolas são descarregados na Campo Limpo Reciclagem
e Transformação de Plásticos S.A., em Taubaté onde serão reciclados.

Já para o segmento de fertilizantes, a legislação vigente não contempla a destinação
das embalagens, sendo que estatísticas e informações sobre o retorno ou destinação
das embalagens são praticamente inexistentes. O Brasil é o quarto consumidor mundial
de nutrientes para a formulação de fertilizantes e em 2010 foram comercializadas mais
de 24,5 milhões de toneladas de fertilizantes, distribuídos usualmente em sacarias de
50 Kg e big bags de polietileno de 1,0 a 1,5 toneladas. Nesta pesquisa, foi realizada
uma estimativa do montante total de embalagens de fertilizantes distribuídas por ano
no Brasil com base na área agricultável brasileira, no consumo médio de fertilizantes e
nos tamanhos médios das sacarias por tamanho de propriedades. Com esses dados
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estimou-se um total de 64,2 milhões de embalagens/ano, para as quais não existe
nenhuma exigência de destinação ambientalmente adequada.
O mesmo descaso ocorre com as embalagens de medicamentos veterinários. A
estrutura legal sobre produtos veterinários no Brasil contempla os Decretos-Lei nº
467/1969,

1.662/1995,

5.053/2004,

6.296/2007,

Lei nº

6.198/1974

e,

é de

responsabilidade exclusiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Essa legislação dispõe sobre a fiscalização de produtos de uso veterinário,
dos estabelecimentos que os fabricam, definem os produtos da indústria veterinária e
dão outras providências, estabelecendo a obrigatoriedade da fiscalização da indústria,
do comércio e do emprego de produtos veterinários em todo o país. Entretanto, não há
menções sobre normas e/ou regras para o destino das embalagens vazias. Isso é um
fato preocupante, pois os praguicidas de uso veterinário e de uso agrícola têm
semelhanças químicas e/ou estruturais, sendo assim razoável esperar que os
antiparasitários veterinários recebessem atenção semelhante aos agrotóxicos, o que
ainda não se observa atualmente. Tramitam no congresso dois projetos de lei (PLS
134/2007 e PLS 718/2007) que propõem a alteração do Decreto-Lei nº 467/1969, com
a ideia central de seguir a regulamentação aplicável ao setor de agrotóxicos, de forma
a reproduzir, para os produtos de uso veterinário, um modelo similar de logística
reversa das embalagens.
Atualmente, existem 7.222 produtos de uso veterinário autorizados para a
comercialização no país, com destaque para as vacinas, os antibióticos e os produtos
para combate de ectoparasitas, com faturamento próximo a R$ 3 bilhões. Neste
trabalho foi realizada a estimativa dos montantes de embalagens distribuídas desses
produtos por ano no Brasil para os setores da bovinocultura (55% do mercado
veterinário) e avicultura (15% do mercado veterinário). Foram estimadas 26,3 milhões
de ampolas/ano de vacinas e 7,4 milhões de embalagens/ano de antiparasitários para
a bovinocultura; e 10 milhões de ampolas/ano de vacinas para a avicultura.
A zona rural apresenta diversas fontes potenciais de geração de resíduos sólidos. Além
do esgoto e lixo domiciliares, incluem-se os resíduos da construção civil, embalagens
de agrotóxicos e fertilizantes, esterco de animais, insumos veterinários, entre outros,
dependendo das atividades realizadas em suas dependências. Mesmo sendo
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diversificado, nota-se que a composição do RSD rural é cada vez mais semelhante ao
resíduo urbano, devido, muitas vezes, à proximidade das comunidades rurais a centros
urbanos, além de hábitos e bens de consumo contemporâneos inseridos por toda a
sociedade.
O RSD rural era composto essencialmente por restos orgânicos, mas atualmente,
verifica-se um volume crescente de frascos, sacos plásticos, pilhas, pneus,
lâmpadas, aparelhos eletroeletrônicos, etc., que se acumulam ou se espalham ao
longo das propriedades rurais.
Durante a realização deste diagnóstico, observou-se de uma forma geral haver
carência de informações oficiais sistematizadas sobre o assunto, o que dificultou as
estimativas.

Aponta-se,

portanto,

para

a

necessidade

de

serem

realizados

levantamentos de informações básicas, principalmente das relacionadas aos setores
de fertilizantes e medicamentos veterinários, de forma a permitir a obtenção de
estimativas mais precisas. Destaca-se ainda que as experiências positivas obtidas com
a logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos podem servir de modelo para
os demais segmentos que ainda carecem de políticas específicas para a destinação
ambientalmente correta dos resíduos sólidos gerados.

Segmento

Total de resíduos produzidos
no Brasil em 2010

Agrotóxicos

31.266 toneladas de embalagens

Fertilizantes

64,2 milhões de embalagens

Insumos
Farmacêuticos
Veterinários

Bovinocultura
(55% do mercado
veterinário)
Avicultura
(15% do mercado
veterinário)

(a)

(b)

Vacinas
26,3 milhões de embalagens
Antiparasitários
7,4 milhões de embalagens

(c)

(d)

Vacinas
(e)
10 milhões de ampolas

Tabela 12 - Estimativa de resíduos sólidos inorgânicos produzidos em atividades agrosilvopastoris nos segmentos
de agrotóxicos, fertilizantes, insumos farmacêuticos veterinários.
Fonte: PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 2012
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(a) Referente às embalagens de agrotóxicos com destinação ambientalmente correta, o que corresponde a 95% do
total das embalagens primárias, ou 80% do total das embalagens comercializadas de agrotóxicos.
(b) Estimativa baseada em sacarias com capacidade para 50 kg e big bags de 1,5 toneladas, supondo os cenários:
i) as propriedades menores de 10 hectares utilizam exclusivamente sacarias de 50 kg de fertilizantes; ii)
propriedades entre 10 e 100 hectares, 50% dos fertilizantes em sacarias de 50 kg e 50% em big bags de 1,5 ton.; e
iii) propriedades acima de 100 hectares apenas big bags de 1,5 ton.
(c) Estimativa de embalagens vazias procedentes da vacinação em bovinos, considerando: i) vacinas contra a febre
aftosa, clostridiose, raiva, brucelose, leptospirose; ii) O maior volume das embalagens comumente comercializadas.
(d) Estimativa de embalagens vazias procedentes de antiparasitários (endectocidas e ectoparasiticidas) para
bovinos, considerando: i) o volume médio de embalagens comumente comercializadas; ii) animal com peso médio
de 250 kg; iii) doses de 1 ml / 50 kg para endectocidas e 1 ml / 10 kg para ectoparasiticidas.
(e) Estimativa de embalagens vazias para a vacinação avícola, considerando: i) vacinas contra as doenças de
Marek, Gumboro, Newcastle, coccidiase; ii) ampolas de vidros com 2000 doses em média.

Conforme o levantamento disponível em Produção Agrícola Municipal - PAM (IBGE) a
área destinada à colheita para lavouras permanentes e temporárias no Brasil, no ano
de 2010, era de 64.647.391 hectares, descriminados na Tabela a seguir:
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Lavouras Permanentes

Lavouras Temporárias

Abacate
Algodão arbóreo (em caroço)
Banana (cacho)
Borracha (látex coagulado)
Cacau (em amêndoa)
Café (em grão) Total
Caqui
Castanha de caju
Chá-da-índia (folha verde)
Coco-da-baía
Dendê (cacho de coco)
Erva-mate (folha verde)
Figo
Goiaba
Guaraná (semente)
Laranja
Limão
Maçã
Mamão
Manga
Maracujá
Marmelo
Noz (fruto seco)
Palmito
Pera
Pêssego
Pimenta-do-reino
Sisal ou agave (fibra)
Tangerina
Tungue (fruto seco)
Urucum (semente)
Uva

11.125
413
495.259
130.424
662.674
2.161.826
8.763
760.110
2.399
276.934
108.919
71.391
2.934
15.995
13.980
851.142
44.212
38.724
34.777
76.636
62.401
209
2.534
16.057
1.542
20.391
23.269
264.016
61.612
123
12.667
81.534

TOTAL

6.314.992

Abacaxi
Algodão herbáceo (em caroço)
Alho
Amendoim (em casca)
Arroz (em casca)
Aveia (em grão)
Batata-doce
Batata-inglesa
Cana-de-açúcar
Cebola
Centeio (em grão)
Cevada (em grão)
Ervilha (em grão)
Fava (em grão)
Feijão (em grão)
Fumo (em folha)
Girassol (em grão)
Juta (fibra)
Linho (semente)
Malva (fibra)
Mamona (baga)
Mandioca
Melancia
Melão
Milho (em grão)
Rami (fibra)
Soja (em grão)
Sorgo (em grão)
Tomate
Trigo (em grão)
Triticale (em grão)

58.507
829.753
10.450
94.329
2.722.459
173.455
41.802
137.044
9.076.706
70.429
2.343
84.118
2.569
27.728
3.423.646
449.629
76.492
723
16.584
10.470
151.865
1.789.769
94.946
18.861
12.678.875
369
23.327.296
661.180
67.892
2.181.567
50.543

TOTAL

58.332.399

Tabela 13 - Área destinada à colheita - Lavouras permanentes e temporárias (hectares)
Fonte: Produção Agrícola Municipal - PAM (IBGE), disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/agric

Ainda, de acordo com os dados disponíveis em Produção Agrícola Municipal - PAM
(IBGE) o rebanho total do Brasil, no ano de 2009, era de 1.523.804.532 cabeças e o
município de Lagoinha neste período contribui com 32.742 cabeças neste mesmo
período de acordo com a Tabela a seguir:
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Quantidade
(Ano base 2009)

Tipo de rebanho
Brasil

Lagoinha

Bovino

205.260.154

16.730

Equino

5.496.817

604

Bubalino

1.135.191

0

Asinino

1.030.584

8

Muar

1.275.739

56

Suino

38.045.454

892

9.163.560

63

16.811.721

260

Caprino
Ovino
Galos, frangas, frangos e pintos

1.024.992.542

8.916

Galinhas

208.871.491

5.213

Codornas

11.485.093

0

236.186

0

1.523.804.532

32.742

Coelhos
TOTAL

Tabela 14 - Efetivo dos rebanhos por tipo de rebanho
Fonte: Produção Agrícola Municipal - PAM (IBGE), disponível em: http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.asp

Na Tabela 15 a seguir é apresentada a estimativa mensal dos resíduos sólidos
agrosilvopastoris gerados no município de Lagoinha em função dos totais gerados no
Brasil no ano de 2010 por segmento e a área territorial e os rebanhos do município.
Considerando os dados das Tabelas 12, 13 e 14, e que em função da área destinada à
colheita levar em conta inclusive as culturas introduzidas na zona urbana (Lavouras
temporárias) foi utilizado para efeito desta estimativa a área total do município, ou seja
255,472 km²,já que a área urbana possui área reduzida, e existem também algumas
propriedade com atividades típicas de propriedade rurais na área considerada urbana.
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Quantidades
Segmento

Agrotóxicos

Total de resíduos produzidos
no Brasil em 2010

Lagoinha

64.647.391
ha

25.547
ha
2.114 unid.

64,2 milhões de embalagens
Vacinas
26,3 milhões de
embalagens

Bovinocultura
(55% do
mercado
veterinário)

Avicultura
(15% do
mercado
veterinário)

Antiparasitários
7,4 milhões de
embalagens
Vacinas
10 milhões de ampolas

Outras
culturas
(30% do
mercado
veterinário)

Vacinas
14,3 milhões de
embalagens
Antiparasitários
4,0 milhões de
embalagens

Estimativa
mensal de
geração
1,03 t

31.266 toneladas de embalagens

Fertilizantes

Insumos
Farmacêuticos
Veterinários

Brasil

179 unid.
205.260.154
cabeças

16.730
cabeças
50 unid.

1.245.349.12
6 cabeças

14.129
cabeças

73.195.252
cabeças

1.883
cabeças

9 ampolas

31 unid.

9 unid.

Tabela 15 - Estimativa mensal de geração de resíduos sólidos agrosilvopastoris
Fonte: Produção Agrícola Municipal - PAM (IBGE), PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS Versão pós
Audiências e Consulta Pública, 2012.

Se adotarmos que uma embalagem de fertilizante pesa em média 350 gr. e as dos
insumos veterinários (embalagens e ampolas) 75 gr. cada, estas quantidades nos
remetem a uma quantidade média mensal da ordem de 1,79 toneladas por mês.

3.9 - Animais mortos
Quando um animal vem a óbito, é comum que seus donos coloquem seu corpo no
quintal de suas residências, ou joguem-no em locais abertos como praças, rios, lagos,
etc.. Porém, esta atitude pode contaminar o solo com a decomposição do animal e o
caso pode ser ainda mais grave caso o animal esteja com algum tipo de doença.
Apesar de aterros sanitários serem ambientes de uso questionável quanto ao fato de
possivelmente contribuírem para a poluição do solo, em São Paulo, por exemplo, as
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prefeituras e os centros de vigilância sanitária, pedem para que em caso de morte de
qualquer animal, o mesmo seja levado a um dos aterros presentes na cidade.
Caso o dono prefira, poderá levar o animal a uma clínica veterinária que possua
convênio com órgãos que realizam serviço de recolhimento de animais. Neste caso, a
clínica poderá cobrar pelo serviço prestado, mas isto está bastante distante da
realidade de Lagoinha, mesmo para um futuro próximo.
O sistema de tratamento a ser adotado deverá comprovar a eficácia, eliminando as
suas características de periculosidade, conforme classificação estabelecida pela
Resolução CONAMA nº 358/2005, ou outra que vier a substitui-la, conforme descrito no
Grupo A – “Animais inclusive os de experimentação e os utilizados para estudos,
carcaças e vísceras, suspeitos de serem portadores de doenças transmissíveis e os
mortos a bordo de transporte, bem como, os resíduos que tenham entrado em contato
com estes.”
Para efeito de estimativa, e na falta de maiores informações a Tabela a seguir mostra a
quantidade de animais de pequeno, médio e grande porte coletados na cidade de
Santo André - SP no período entre Junho de 2014 e Maio de 2015 para uma população
estimada (SEADE, 2015) de 685.606 habitantes.

Mês

Residencias

Vias
públicas

Clínicas

Beira de
córregos

Zona rural

Unidades

Peso
(kg)

Junho

63

89

11

1

1

165

3.040,00

Julho

67

68

17

1

2

155

3.370,00

Agosto

86

83

20

2

1

192

2.780,00

Setembro

57

67

19

2

1

146

3.120,00

Outubro

76

66

11

1

2

156

3.420,00

Novembro

74

64

17

3

3

161

4.130,00

Dezembro

88

63

16

1

1

169

3.140,00

Janeiro

86

72

15

1

1

175

3.880,00

Fevereiro

78

83

22

1

1

185

3.760,00

Março

85

66

22

2

1

176

3.240,00

Abril

69

63

19

3

2

156

3.987,00

Maio

76

61

22

2

1

162

3.740,00

Totais

905

845

211

20

17

1998

41.607,00

Média mensal

75,42

70,42

17,58

1,67

1,42

166,50

3.467,25

Lagoinha

0,53

0,49

0,12

0,01

0,01

1,17

24,37

Tabela 16 - Carcaças de animais mortos removidas entre Junho/2014 a Maio/2015
Fonte: Departamento de Resíduos Sólidos - SEMASA
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Comparando-se as informações obtidas a partir dos dados de Santo André, uma das
poucas cidades que possuem serviço de destinação final de carcaças de animais de
pequeno porte no Brasil, pode-se projetar para o município de Lagoinha uma estimativa
mensal de geração de carcaças de animais mortos da ordem de 0,03 toneladas.

3.10 - Resíduos de Serviços de Saúde - RSS
Com relação aos Resíduos de Serviços de Saúde - RSS é importante salientar que dos
resíduos residenciais e comerciais gerados diariamente, apenas uma fração inferior a
2% é composta por RSS e, destes, apenas 10 a 25% necessitam de cuidados
especiais. Portanto, a implantação de processos de segregação dos diferentes tipos de
resíduos em sua fonte e no momento de sua geração conduz certamente à
minimização de resíduos, em especial àqueles que requerem um tratamento prévio à
disposição final. Nos resíduos onde predominam os riscos biológicos, deve-se
considerar o conceito de cadeia de transmissibilidade de doenças, que envolve
características do agente agressor, tais como capacidade de sobrevivência, virulência,
concentração e resistência, da porta de entrada do agente às condições de defesas
naturais do receptor.
Considerando esses conceitos, foram publicadas as Resoluções RDC ANVISA nº
306/04 e CONAMA nº 358/05 que dispõem, respectivamente, sobre o gerenciamento
interno e externo dos RSS. Dentre os vários pontos importantes das resoluções
destaca-se a importância dada à segregação na fonte, à orientação para os resíduos
que necessitam de tratamento e à possibilidade de solução diferenciada para
disposição final, desde que aprovada pelos Órgãos de Meio Ambiente, Limpeza Urbana
e de Saúde. Embora essas resoluções sejam de responsabilidades dos Ministérios da
Saúde e do Meio Ambiente, ambos hegemônicos em seus conceitos, refletem a
integração e a transversalidade no desenvolvimento de trabalhos complexos e
urgentes.
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Definição
De acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005, são
definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à
saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos
de campo; Laboratórios analíticos de produtos para a saúde; Necrotérios, Funerárias e
serviços onde se realizem atividades de embalsamamento, Serviços de medicina legal,
Drogarias e Farmácias inclusive as de manipulação; Estabelecimentos de ensino e
pesquisa na área da saúde, Centro de controle de zoonoses; Distribuidores de
produtos farmacêuticos, Importadores, Distribuidores produtores de materiais e
controles para diagnóstico in vitro, Unidades móveis de atendimento à saúde; Serviços
de acupuntura, Serviços de tatuagem, dentre outros similares.
Classificação
A classificação dos RSS vem sofrendo um processo de evolução contínuo, na medida
em que são introduzidos novos tipos de resíduos nas unidades de saúde e como
resultado do conhecimento do comportamento destes perante o meio ambiente e a
saúde, como forma de estabelecer uma gestão segura com base nos princípios da
avaliação e gerenciamento dos riscos envolvidos na sua manipulação. Os resíduos de
serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não
necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo
potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente.
Os RSS são classificados em função de suas características e consequentes riscos
que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. De acordo com a RDC ANVISA nº
306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, os RSS são classificados em cinco grupos:
Grupo A - Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por
suas características, podem apresentar risco de infecção - engloba os
componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de
infecção. Ex: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros),
tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras.
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Grupo B - Resíduos químicos - contém substâncias químicas que podem apresentar
risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
Ex: medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais
pesados, dentre outros.
Grupo C - Rejeitos radioativos - quaisquer materiais resultantes de atividades
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de
eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN.
Ex: serviços de medicina nuclear e radioterapia etc.
Grupo D - Resíduos comuns - não apresentam risco biológico, químico ou radiológico
à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
Ex: sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas,
inclusive passíveis de reciclagem, etc.
Grupo E - Materiais perfuro-cortantes ou escarificantes - tais como lâminas de
barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas,
espátulas e outros similares.
Geradores
Resíduos sólidos, líquidos, ou semissólidos são gerados por estabelecimentos de
assistência à saúde humana ou animal diversos. A RDC ANVISA nº 306/04 e a
Resolução CONAMA nº 358/05 definem como tal os seguintes estabelecimentos:
 os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo;
 laboratórios analíticos de produtos para saúde;
 necrotérios,

funerárias

e

serviços

onde

se

realizam

atividades

embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação);
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 serviços de medicina legal;
 drogarias e farmácias inclusive as de manipulação;
 estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde;
 centros de controle de zoonoses;
 distribuidores de produtos farmacêuticos,

importadores,

distribuidores e

produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro;
 unidades móveis de atendimento à saúde;
 serviços de acupuntura;
 serviços de tatuagem, dentre outros similares.
Responsabilidades pelos RSS
Os estabelecimentos de serviços de saúde são os responsáveis pelo correto
gerenciamento de todos os RSS por eles gerados, cabendo aos órgãos públicos,
dentro de suas competências, a gestão, regulamentação e fiscalização inclusive de
atividades privadas.
Embora a responsabilidade direta pelos RSS seja dos estabelecimentos de serviços de
saúde, por serem os geradores, pelo princípio da responsabilidade compartilhada, ela
se estende a outros atores: ao poder público e às empresas de coleta, tratamento e
disposição final. A Constituição Federal, em seu Art. 30, estabelece como competência
dos municípios "organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo que
tem caráter essencial".
No que concerne aos aspectos de biossegurança e prevenção de acidentes preservando a saúde e o meio ambiente - compete à ANVISA, ao Ministério do Meio
Ambiente, ao SISNAMA, com apoio das Vigilâncias Sanitárias dos estados, dos
municípios e do Distrito Federal, bem como aos órgãos de meio ambiente regionais, de
limpeza urbana e da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN: regulamentar o
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correto gerenciamento dos RSS, orientar e fiscalizar o cumprimento desta
regulamentação.
Fundamentadas nos princípios de prevenção, precaução e responsabilização do
gerador, a RDC ANVISA nº 306/04, harmonizada com a Resolução CONAMA nº
358/05,

estabeleceram

e

definiram

a

classificação,

as

competências

e

responsabilidades, as regras e procedimentos para o gerenciamento dos RSS, desde a
geração até a disposição final.
Reconhecendo a responsabilidade dos estabelecimentos de serviços de saúde, no
gerenciamento adequado dos RSS, a RDC ANVISA nº 306/04, no seu capítulo IV,
define que é da competência dos serviços geradores de RSS:
Item 2:
2.1. A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde - PGRSS, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental,
normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e
outras orientações contidas neste Regulamento.
2.2. A designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho
de Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica ART, ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar,
quando couber, para exercer a função de Responsável pela elaboração e
implantação do PGRSS.
2.3. A designação de responsável pela coordenação da execução do
PGRSS.
2.4. Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para
o pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos,

objeto deste

Regulamento.
2.5. Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os
serviços referentes ao tema desta Resolução e seu Regulamento Técnico,
as exigências de comprovação de capacitação e treinamento dos
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funcionários das firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação
que pretendam atuar nos estabelecimentos de saúde, bem como no
transporte, tratamento e disposição final destes resíduos.
2.6. Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizadas a
apresentação de licença ambiental para o tratamento ou disposição final dos
resíduos de serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo órgão
responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos.
2.7. Requerer aos órgãos públicos responsáveis pela execução da coleta,
transporte, tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de
saúde, documentação que identifique a conformidade com as orientações
dos órgãos de meio ambiente.
2.8. Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos
destinados à reciclagem ou compostagem, obedecidos os itens 13.3.2 e
13.3.3 deste Regulamento. Os registros devem ser mantidos até a inspeção
subsequente.
Item 3. A responsabilidade por parte dos detentores de registro de produto
que gere resíduo classificado no grupo B, de fornecer informações
documentadas referentes ao risco inerente do manejo e disposição final do
produto ou do resíduo. Estas informações devem acompanhar o produto até
o gerador do resíduo.
No município de Lagoinha não existem unidades de saúde privadas, com exceção de
um dentista e 2 unidades que promovem algum tipo de atividade veterinária
principalmente com animais de pequeno porte que, segundo levantamento realizado,
direcionam seus resíduos em volume não computado, para a unidade de saúde
pública.
A Lei da Política do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), no seu Art. 3º, e a Lei dos Crimes
Ambientais (Lei 9.605/98), Art. 54 e 56, responsabilizam administrativa, civil e
penalmente as pessoas físicas e jurídicas, autoras e coautoras de condutas ou
atividades lesivas ao meio ambiente.
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Determina o Art. 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que o
poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa. Na
responsabilidade administrativa o gerador poderá vir a ser o único ator a reparar o
dano, independente da ação de outros atores na conduta que gerou o dano. Isto induz
o gestor a cercar-se de garantias para prováveis arregimentações dos demais atores
na cadeia de responsabilidades.
Deve o gerador precaver-se para, em caso de danos, fazer valer a responsabilidade
compartilhada com os demais atores, sejam eles empresas ou órgãos públicos
responsáveis pela coleta, tratamento ou disposição final desses resíduos.
Como a cada direito corresponde uma ação que o protege, o ordenamento jurídico
oferece a possibilidade, para efeitos de responsabilização ambiental, de propositura de
ações de responsabilidade, por danos causados ao meio ambiente, tanto no âmbito
civil quanto criminal (Pinheiro Pedro, A. F. e Frangetto, F. W.).
Todo gerador, independente de seu porte ou volume gerado, deve elaborar e implantar
o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, conforme
estipulam a RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/05. O PGRSS é
documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos,
observadas suas características

e riscos,

no âmbito dos estabelecimentos,

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento,
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações
de proteção à saúde e ao meio ambiente.
Em virtude da legislação atribuir aos geradores a responsabilidade pelo tratamento e
destino final dos RSS, grande parte dos municípios coletam e dão destinação final
apenas para os resíduos deste tipo gerados em unidades públicas de saúde.
É sob esta ótica que devem ser interpretados os dados apresentados na Figura a
seguir, que mostra um crescimento de 5,0% nas quantidades de RSS coletados pelos
municípios em 2014 relativamente a 2013.
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264,8
252,2
2013
2014

182,9
174,3
38,5
36,4
19,6
18,9

14,2
13,4

9,6
9,2

Norte

Nordeste

Centro - Oeste

Sudeste

Sul

Brasil

Figura 14 - RSS Coletados pelos Municípios - Regiões e Brasil (mil toneladas/ano)
Fonte: Pesquisa ABRELPE

Destinação final dos RSS coletados pelos municípios
De acordo com o destacado no item anterior a coleta de RSS executada pela maioria
dos municípios é parcial, o que contribui significativamente para o desconhecimento
sobre a quantidade total gerada e o destino real dos RSS no Brasil. A Tabela a seguir
apresenta um quadro sobre como os municípios destinaram os resíduos coletados em
2014, onde outros compreende a destinação em aterros, valas sépticas e lixões.

Destino final

Incineração
(%)

Autoclave
(%)

Micro ondas
(%)

Outros
(%)

Brasil

44,5

21,9

2,5

31,1

Região Sudeste

32,0

18,9

7,2

41,9

Tabela 17 - Destino final dos RSS coletados pelos municípios
Fonte: Pesquisa ABRELPE

A gestão brasileira dos RSS teve como marco a Resolução nº 5 do CONAMA (Brasil,
1993), sendo atribuídas responsabilidades específicas aos vários segmentos
envolvidos como: geradores, autoridades sanitárias e ambientais.
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A Resolução nº 283 do CONAMA (Brasil, 2001) complementa os procedimentos do
gerenciamento, estabelecendo as diretrizes para o tratamento e disposição dos
resíduos de serviços de saúde.
As diretrizes dos procedimentos técnicos para o gerenciamento dos RSS foram
estabelecidas através da Resolução RDC nº 306 da ANVISA (Brasil, 2004), que buscou
a harmonização dos princípios contemplados na Resolução nº 283 do CONAMA.
No município de Lagoinha, a coleta, transporte e a destinação final dos RSS é feita
pela empresa ATHO - Assistência, Transporte e Serviços Ltda. ME e a quantidade
média levantada nos boletins de medições dos serviços nos últimos 6 (seis) meses é
de 0,138 toneladas por mês.

4 - Conclusão
Após as análises e as estimativas de quantidades levantadas anteriormente,
apresentamos a Tabela 18 e o Gráfico 3, com o aperfeiçoamento e o desmembramento
da Tabela 9 e do Gráfico 2 expostos anteriormente.
Cabe lembrar que os RSS não foram computados neste total (95,00 toneladas) porque
além de não fazerem parte da metodologia utilizada (gravimetria dos resíduos sólidos
do Município de Jambeiro) possuem medições quantitativas reais.
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Participação da
massa total

Estimativa de
geração mensal

(%)

(t)

Matéria orgânica

11,53

10,95

Papel/papelão

20,35

19,33

Plásticos totais

26,47

25,15

Metal

0,67

0,64

Alumínio

2,93

2,78

Vidro

9,56

9,08

Entulhos e inservíveis

9,47

9,00

Resíduos com amianto

0,44

0,42

REEE

2,53

2,40

Óleo usado

5,79

5,50

Pilhas e baterias

0,36

0,34

Lampadas

0,03

0,03

Pneus

2,18

2,07

Cemiteriais

5,79

5,50

Agrosilvopastoris

1,88

1,79

Animais mortos

0,03

0,03

100,00

95,00

Tipo de material coletado

Material da construção civil
(RCC)

Outros/Rejeitos

Total

Tabela 18 - Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha
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Gráfico 3 - Diagrama da gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha - SP
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V - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEREM
ADOTADOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE
RESÍDUOS SOLIDOS.
1 - Serviço público de coleta de resíduos sólidos
1.1 - Descrição e características dos serviços de Coleta de Resíduos Domiciliares
na Área Urbana
A coleta de Resíduos Domiciliares na área urbana é realizada as Segundas, Quartas e
Sextas-feiras das 7h00 às 14h00. São utilizados dois caminhões compactadores,
exclusivos para os serviços, sendo um deles como reserva.

Foto 1 - Caminhão compactador da frota da Prefeitura utilizado como reserva
Fonte: TRS Ambiental

Fotos 2 e 3 - Caminhão compactador utilizado na coleta diária - proveniente do Fundo Estadual de Preservação e
Controle de Poluição do Estado de São Paulo – FECOP, a fundo perdido
Fonte: TRS Ambiental
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O caminhão percorre toda a área urbana do município uma única vez em cada um dos
três dias de coleta, e transporta os resíduos até Aterro Municipal localizado a
aproximadamente a 6 km do centro da cidade.
Abaixo se encontra a ilustração em escala gráfica da área urbana do município
contendo as vias (todas) que são atendidas pelo serviço de coleta de resíduos
domiciliares.

Figura 15 - Área Urbana do Município de Lagoinha
Fonte: PM Lagoinha
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O ponto inicial é a Garagem Municipal localizada na Rua Capitão João Felisbino, s/nº e
segue em direção à Rua Padre João Paulo, percorre a Rua João Ferreira da Silva, Rua
Nicácio de Campos e adjacentes até a Rua Vicente Manoel de Oliveira. Após, percorre
a Rua Ariosto Alves dos Santos, o Centro de Saúde e todo o Bairro Senóbio. Segue,
mais tarde, a Av. Albertino José Ferreira, recolhe os resíduos do Mirante do Gonzaga e
percorre as ruas adjacentes ao Estádio Municipal e Sindicato, percorre o agrupamento
do CDHU, a Escola Padre Chico e suas proximidades. Segue em direção a Av. Maria
do Carmo e encerra seu trajeto na Av. Major Soares.

1.2 - Descrição e características dos serviços de Coleta de Resíduos Domiciliares
na Área Rural
A coleta de resíduos domiciliares na área rural é realizada as Terças e Quintas-feiras
das 7h00 às 14h00. O caminhão percorre todos os bairros da Zona Rural e transporta
os resíduos até Aterro Municipal.
Às Terças-feiras, o caminhão basculante parte da garagem localizada na Rua Capitão
João Felisbino, s/nº e segue em direção à Rodovia João Martins Correa e percorre os
seguintes bairros: Pessegueiro (12 km), Paraitinga de Cima (12 km), Cristal (5 km),
Bela Vista (10 km). Retorna ao centro e segue em direção aos bairros: Córrego Fundo
(5 km), Faxinal (5 km), Ponte Nova (10 km), Morro Grande (9 km), Ribeirão (13 km),
Sapezal (18 km), Curralinho (15 km), Serra Fria (12 km), Serra Negra (10 km) e finaliza
despejando no Aterro (6 km). Às Quintas-feiras o roteiro é repetido.
Contêineres de madeira, construídos e instalados pela própria prefeitura, cumprem o
papel de local para entrega voluntária na zona rural de qualquer tipo de resíduo, (secos
e úmidos sem segregação) e são instalados em pequenos vilarejos, cruzamentos de
estradas particulares com vias e estradas municipais, e atendem inclusive a demanda
de moradores, que sugerem locais de instalação que sejam comuns a mais de uma
moradia.
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Foto 4 - Contêineres de madeira, construídos e instalados pela PM Lagoinha
Fonte: TRS Ambiental

O veículo utilizado para esta coleta é um caminhão basculante, também originário de
recursos do FECOP, utilizado não somente para a coleta na área rural, como também
para outras atividades de limpeza urbana e manutenção da cidade.

Foto 5 - Caminhão basculante - proveniente do Fundo Estadual de Preservação e Controle de Poluição do Estado
de São Paulo - FECOP, a fundo perdido.
Fonte: TRS Ambiental
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2 - Descrição e características dos serviços de Coleta Seletiva na Área Urbana
A cidade de Lagoinha realiza uma coleta pública de materiais recicláveis, Coleta
Seletiva, uma vez na semana, todas as quintas-feiras, das 7h00 às 14h00.
Esta coleta teve início a partir de uma atividade privada, e posteriormente foi absorvida
pela administração pública municipal, trazendo para a gestão algumas características
definidas a partir da atividade privada, como por exemplo, a distribuição gratuita de
sacos de 100 litros azuis para tal fim, e a doação para uma empresa de triagem e
comercialização de materiais recicláveis no vizinho município de São Luiz do
Paraitinga. Como a coleta é realizada na Quinta-feira, neste mesmo dia o material é
transportado até a empresa, que dista 25 km de Lagoinha.
A Coleta Seletiva é realizada de porta em porta na área urbana por veículo próprio da
Prefeitura, com adaptação (caminhão-gaiola) conforme demonstra a Foto 6 abaixo:

Foto 6 - Caminhão tipo gaiola
Fonte: TRS Ambiental

O sistema de coleta utiliza um motorista e um ajudante, os mesmos que realizam a
coleta regular de resíduos domiciliares de Segunda, Quarta e Sexta, e que também são
aproveitados para outras atividades quando necessário.
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Lagoinha não tem catadores de materiais recicláveis que vivam exclusivamente desta
atividade. Embora não haja dados específicos sobre a população vulnerável do ponto
de vista social para corroborar com esta assertiva, não é difícil concluir que a
capacidade

de

geração

de

materiais

recicláveis

no

município

não

atrairia

empreendedor privado, e nem seria sustentável economicamente a existência de uma
cooperativa para triagem e comercialização desses materiais.
No item XI, no Produto 4 - que trata especificamente das ações para participação de
grupos interessados em atividades ligadas à gestão de resíduos sólidos, será tratado
especificamente do tema catadores.

3 - Descrição e características dos serviços de Limpeza Urbana
3.1 - Varrição
A varrição das ruas e manutenção de praças da área central da cidade é realizada
diariamente por 3 (três) funcionários da administração publica.
As praças Augusto Ribeiro, Pedro Alves Ferreira, a Av. Major Soares e ruas
adjacentes, bem como as proximidades do Centro de Saúde e proximidade das escolas
localizadas no centro têm varrição diária.
As Praças Augusto Ribeiro e Pedro Alves Ferreira têm varrição e manutenção com
períodos estendido dividido em dois turnos, 7h00 às 16h00 e 16h00 às 00h00.
As outras localidades da Zona Urbana com exceção das apresentadas acima são
varridas minimamente duas vezes por semana, de acordo com a necessidade.
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3.2 - Coleta de RCC e RCD e apoio à Limpeza Urbana
A Prefeitura utiliza como apoio a todos os serviços de Limpeza Urbana, uma caçambareboque atrelada a um trator e, conforme demonstra a Fotos 7 e 8, que realiza
diariamente de Segunda a Sexta-feira, das 7h00 às 16h00, as seguintes operações:
 Apoio à coleta de recicláveis (quando necessário),
 Coleta de entulhos em pequenos volumes e de inservíveis de porta em porta em
toda a área urbana e bairros consolidados na zona rural, com o trator agrícola e
carreta reboque, com roteiro diário estabelecido, sendo que também pode
atender a demandas dos moradores. Segundo o Diagnostico Participativo, são
coletados também eletroeletrônicos junto aos inservíveis,
 Limpeza de descarte irregular de entulhos e inservíveis bem como de remoção
de terra, quando solicitado por munícipes, em toda a área urbana. Neste caso
utiliza-se também o apoio da retroescavadeira e do caminhão basculante,
ambos utilizados em outras atividades de manutenção da cidade (Fotos 9 e 10).

Fotos 7 e 8 - Trator utilizado na Limpeza urbana com caçamba-reboque atrelada, percorrendo as ruas da cidade
Fonte: TRS Ambiental
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Fotos 9 e 10 - Retroescavadeira e caminhão basculante utilizados como apoio à Limpeza Urbana.
Fonte: TRS Ambiental

4 - Destinação final dos resíduos gerados pelos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos
4.1 - Antigo lixão
Durante alguns anos um terreno particular com aproximadamente 1.500 m², a 4 km do
centro de Lagoinha, foi utilizado para a disposição final dos resíduos. Não existe na
administração municipal registros sobre a forma de disposição, nem sobre a maneira
como ocorreu a disponibilização deste para tal finalidade.
Nas fotos a seguir, podemos notar que não há qualquer vestígio da utilização da área
como lixão.
Em vistoria realizada em 28/01/2016, a olho nu verifica-se que a vegetação está
totalmente regenerada, não há afloramento de resíduos e nem tampouco focos de
emissão de gases ou escoamento de chorume.
Em consulta à Relação de Áreas Contaminadas da CETESB em 03/02/2016, disponível
em

http://areascontaminadas.cetesb.sp.gov.br/wp-

content/uploads/sites/45/2013/11/ordem-alfab%C3%A9tica.pdf este local não está
relacionado.
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N

Lagoinha

Figura 15 - Localização do antigo lixão
Fonte: Google Earth
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N

Figura 16 - Detalhe da localização do antigo lixão
Fonte: Google Earth
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Fotos 11 - Imagem da situação atual do antigo lixão
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016

Fotos 12 - Imagem da situação atual do antigo lixão
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016
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4.2 - Aterro sanitário
O aterro sanitário municipal de Lagoinha está localizado numa área de 10.614,74 m²
locada à Prefeitura de Lagoinha através de Contrato Administrativo de por R$ 1.000,00
(hum mil reais) mensais, distante 6 km do marco zero, na Estrada Municipal Serra
Negra, s/nº no bairro Serra Negra, cuja localização está apresentada nas Figuras a
seguir.

N
Lagoinha

Figura 17 - Localização do aterro sanitário
Fonte: Google Earth
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Figura 18 - Detalhe da localização do aterro sanitário
Fonte: Google Earth

O projeto trata de um aterro cujo sistema operacional é a execução de 36 valas,
conforme reprodução apresentada na Figura 19 a seguir e está devidamente licenciado
pela CETESB, possuindo as seguintes licenças:
 Licença Ambiental Prévia nº 3001232, de 30/11/2009.
 Licença Ambiental de Instalação nº 3002300, de 13/01/2010.
 Licença Ambiental de Operação a Título Precário nº 3000881, de 22/04/2010 Validade: 14/07/2010.
 Licença Ambiental de Operação nº 3003365, de 15/09/2010 - Validade:
15/09/2015.
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Figura 19 - Reprodução do projeto básico - Folha 1/3
Fonte: PM Lagoinha

O aterro municipal foi operado com padrão bastante satisfatório, até a avaliação de
2013, como demonstra a evolução do IQR na Tabela a seguir com pontuação 7,7.
Embora a CETESB tenha qualificado esta unidade como aterro sanitário “com condição
adequada”, não é possível identificar os sistemas e dispositivos que asseguram essa
qualidade, dentre os quais: impermeabilização de base, sistemas de drenagem de
líquidos percolados e gases e sistema de drenagem de águas superficiais.
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Ano da avaliação

IQR

2011

8,3

2012

9,0

2013

7,7

2014

4,4

Tabela19 - Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos
Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos - CETESB, 2014

Já a avaliação de 2014 (4,4) enquadra o presente sitio com Condições Inadequadas,
situação que pode ser notada nas Fotos a seguir. Segundo informações dos técnicos
da Prefeitura de Lagoinha a situação da operação foi prejudicada pelos seguintes
motivos:
 precariedade dos equipamentos disponíveis para a operação,
 falta de mão de obra minimamente especializada, e
 disponibilidade financeira.
Esta situação provocou 2 (dois) AUTOS DE INFRAÇÃO - Imposição de penalidade de
Advertência o primeiro nº 03002442, de 19/12/2011 e o segundo nº 03002526, de
31/07/2012, ambos apontando igualmente as seguintes irregularidades:
“lixo parcialmente descoberto, erosão em diversas partes do taludamento do
aterro, presença excessiva do urubus, carreamento de lixo para fora do aterro por
ação de ventos e chuvas, e falta de cobertura vegetal em toda a extensão do
aterro, podendo tornar as águas, o ar, ou o solo impróprios, nocivos ou ofensivos
à saúde, inconvenientes ao bem estar público, danosos aos materiais, à fauna,
prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade, bem como às atividades
normais da comunidade.
Imponho ao infrator, nos termos do artigo 80(**), do inciso 81 (*) e artigo 93, do
citado Regulamento a Penalidade de ADVERTENCIA e fixo o prazo de 10 (dez)
dias corridos da ciência deste, para sanar as irregularidades apontadas.”
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Fotos 13 - Imagem da situação atual do aterro sanitário municipal
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016

Fotos 14 - Imagem da situação atual do aterro sanitário municipal
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016
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Fotos 15 - Imagem da situação atual do aterro sanitário municipal
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016

Fotos 16 - Imagem da situação atual do aterro sanitário municipal
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016
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Desta forma a situação do aterro sanitário municipal é precária, quase não restando
mais nenhuma área disponível para disposição dos resíduos domiciliares gerados.

4.3 - Local de disposição temporária de RCD
Paralelamente a situação precária da operação do aterro sanitário e no sentido de
maximizar sua vida útil, desde o ano de 2014 um terreno público com
aproximadamente 3.000 m², a 2 km do centro de Lagoinha, vem sendo utilizado para a
disposição temporária de Resíduos de Construção e Demolição (80%), Volumosos (5%)
e os Resíduos Verdes (15%) provenientes de podas e capinação.
A situação é temporária no sentido de que a administração utiliza grande parte do
entulho ali depositado para calçamento de estradas vicinais e os verdes são dispostos
de forma a se decomporem naturalmente.

N
Lagoinha

Figura 20 - Local de disposição temporária de RCD
Fonte: Google Earth
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A área em questão encontra-se disponibilizada ao CDHU - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano para construção de habitações populares já no
ano de 2016.
Em consulta à Relação de Áreas Contaminadas da CETESB em 03/02/2016, disponível
em

http://areascontaminadas.cetesb.sp.gov.br/wp-

content/uploads/sites/45/2013/11/ordem-alfab%C3%A9tica.pdf este local não está
relacionado.

4.4 - Recuperação de áreas contaminadas
Depois que a contaminação ocorre, a única solução possível é tentar recuperar a área
contaminada através de técnicas específicas que acabam saindo caro. Mesmo assim,
alguns tipos ou graus de contaminação envolvem investimentos e quantidade de
tempos tão grandes, que tornam o processo de recuperação inviável.
Quando se inicia o trabalho de recuperação de uma área contaminada, deve se fazer
em primeiro lugar uma avaliação do local, que envolve: uma investigação preliminar
para avaliar o histórico do local; em seguida, uma investigação confirmatória onde será
constatada se efetivamente há contaminação ou não e, depois, sendo constatada a
contaminação, deve-se fazer uma investigação detalhada onde se verifica os tipos de
contaminantes, grau de contaminação, etc.. Depois de constatada a contaminação e a
situação geral da área são feitas uma análise de risco, seguida por ensaio piloto e
elaboração do projeto de remediação para verificar qual a melhor técnica de
recuperação a ser empregada no local. Confirmado o melhor procedimento a seguir
inicia-se a recuperação da área propriamente dita que chamamos comumente de
“remediação”.
Quanto aos tipos de técnicas empregadas na recuperação das áreas degradadas
podemos classificá-las de acordo com o local onde são empregadas em: “in situ”,
quando são empregadas diretamente no local onde ocorreu a contaminação, e “ex
situ”, quando para que seja feita a remediação é necessário remover a terra ou água
para outro local onde será feito o tratamento. Este último tipo de remediação, por
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envolver o transporte do material contaminado, costuma ser bem mais caro, mas em
alguns casos é o único meio que pode surtir efeito. Feita esta classificação podemos
ainda, classificar o tratamento em “biológico”, quando é feito através do uso de plantas,
bactérias ou outros microorganismos vivos, “térmico”, quando é feito através da
variação de temperatura, “químico”, quando é feito utilizando-se produtos químicos, ou
“físico-químico”, quando envolve processos químicos e físicos (como a lavagem com
uso de produtos químicos).
Cabe lembrar que nos casos descritos nos itens 1.4.1 - Antigo lixão, 1.4.2 - Aterro
sanitário e 1.4.3 - Local de disposição temporária de RCD, embora não estejam
cadastradas como áreas contaminadas no órgão ambiental estadual, o passivo existe e
sua remediação é de responsabilidade da Prefeitura de Lagoinha.

4.4.1 - Posto de combustível
No município existe apenas um Posto de Combustível e em consulta à Relação de
Áreas

Contaminadas

da

CETESB

em

03/02/2016,

disponível

em

http://areascontaminadas.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2013/11/ordemalfab%C3%A9tica.pdf este local não está relacionado.

4.5 - Alternativas locacionais dentro do município
Este tópico é um grande problema para diversos municípios, tanto em relação aos
recursos financeiros para a aquisição de área, implantação e operação, quanto a
escala de geração, como também nas questões relacionadas a soluções consorciadas
destes equipamentos públicos.

4.5.1 - Aterro sanitário e aspectos técnicos, sociais e econômicos de sua
instalação
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Dentre as várias definições para aterro sanitário, sem dúvida uma das mais
abrangentes é a da ASCE - Sociedade Americana de Engenheiros Civis, apud LIMA,
1999: “Aterro Sanitário é uma técnica para a disposição do lixo no solo sem causar
nenhum prejuízo ao meio ambiente e sem causar dano ou perigo à saúde e à
segurança pública, técnica esta que utiliza princípios de engenharia para acumular o
lixo na menor área possível, reduzindo seu volume ao mínimo e cobrindo-o com uma
capa de terra com a frequência necessária, pelo menos ao fim de cada dia (Penido e
Mansur, 1989).” LIMA, 1999 relaciona a seguir os aspectos técnicos associados à
implantação de um aterro sanitário que encontram seu amparo técnico na NBR ABNT
8419/1992 - Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos urbanos:
1 - Distância em relação à área urbana: O local mais apropriado para um aterro
sanitário deve estar afastado da aglomeração urbana a uma distância mínima de 2 km,
para não provocar incômodos aos moradores, tais como odores, fumaça, poeira,
barulho de manobras de caminhões, presença de vetores.
2 - Distância dos centros geradores de lixo: Entendendo-se como centro gerador de
lixo, locais de transbordo ou centro atendido. Recomenda-se que a área deva estar
situada distante de residências, porém o mais próximo possível do centro de geração
do lixo, diminuindo as despesas com transporte e aumentando a produtividade da
coleta. Sendo assim a distância ideal não deve ser superior a 30 km, em viagem de ida
e volta. Valores superiores a este tornam antieconômico o transporte direto com os
caminhões coletores, criando-se a necessidade de estações de transferência. A coleta
de lixo é por definição uma grande operação de transporte e tem seu custo, já elevado,
significativamente acrescido á medida que aumentam as distâncias entre os pontos de
coleta e os aterros sanitários.
3 - Dados topográficos: Informações sobre a compartimentação geomorfológica e
características das unidades que compõem o relevo (colinas, encostas, talvegues etc.)
e sobre declividade dos terrenos. É um dos fatores mais relevantes na escolha do local,
pois há uma relação muito grande entre o relevo e a ampliação dos problemas
ambientais. Assim sendo o terreno deve ter uma conformação e topografia compatível,
sendo preferenciais locais de baixa declividade a fim de minimizar o escoamento de
águas superficiais para o aterro, ocorrência de uma elevação ou desnível natural para
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facilitar a construção de células de lixo no empreendimento.
4 - Dados geológico-geotécnicos: Informações sobre as características, distribuição
e ocorrência de materiais que compõem o substrato dos terrenos e das principais
feições estruturais (foliação, falhas e fraturas), incluindo o tipo e posição das fronteiras
geológicas. Estudos sobre condutividade hidráulica, pH, capacidade de troca catiônica,
salinidade, fator de retardamento são importantes para avaliar o tipo de interação solo/
contaminante. A condutividade hidráulica é um atributo fundamental na análise da
adequabilidade do terreno para uso como aterro sanitário. Estudos sobre estabilidade
dos taludes existentes, capacidade de suporte do subsolo e potencial de melhorar sua
estanqueidade.
5 - Dados pedológicos: Informações sobre as características e distribuição de solos
ocorrentes na região estudada, identificação dos tipos de solo mais apropriados para
material de empréstimo, avaliação da suscetibilidade de ocorrência de processos
erosivos (sulcos, ravinas e boçorocas) na região. O solo considerado apropriado é
aquele de fácil escavabilidade e de textura argilo-arenosas (baixa capacidade de
infiltração), que combina boa capacidade de depuração da argila a resistência de carga
da areia. Sua mineralogia tipo 2:1 é considerada favorável.
6 - Dados hidrogeológicos: Informações sobre o comportamento natural da dinâmica
e química das águas subterrâneas e superficiais. Deve ser feito levantamento da
posição e qualidade do aquífero e das zonas de recarga das águas subterrâneas,
verificar a estratificação da subsuperfície. Em geral quanto mais profundo for o nível
d’água, teoricamente mais protegido estará o aquífero, uma vez que se terão maiores
espessuras não saturadas para que se processem as depurações físicas, químicas e
biológicas dos fluidos que infiltram verticalmente e ainda, maiores será a zona aeróbia
do solo, a qual é importante para a atenuação de poluentes. O nível do aquífero
depende essencialmente da frequência e da intensidade das chuvas, da evaporação e
evapotranspiração, bem como da permeabilidade e da topografia da região: em zonas
áridas, o nível freático está situado a maior profundidade que nos climas úmidos. Em
relação à topografia, o aquífero é mais superficial nas terras baixas, coincidindo com a
superfície dos cursos d’água permanentes, situando-se a maior profundidade nos
divisores de água. Recomenda-se uma distância de 3 m entre o fundo do aterro e o
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aquífero (para solos argilosos e argilo-arenosos).
7 - Dados hidrológicos: Informações sobre os principais mananciais, bacias e corpos
d’água de interesse ao abastecimento público, assim como informações sobre as áreas
de proteção de manancial. Recomenda-se distâncias superiores a 200 m entre o local
do aterro e os corpos d’águas superficiais.
8 - Climatologia: Estudos sobre o regime de chuvas e precipitação pluviométrica (série
histórica), incidência solar, evaporação e evapotranspiração, umidade do ar e sobre a
intensidade e direção predominante dos ventos, que deve ser em sentido contrário à
aglomeração urbana, com o intuito de evitar incômodos causados pela incidência de
odores desagradáveis.
9 - Jazidas: Importante que seja feita a avaliação da disponibilidade de material de
cobertura diária (qualidade e quantidade) e da disponibilidade de material para liner
(com baixa condutividade hidráulica). A proximidade de jazidas de terra é muito
aconselhável, para que haja sempre abundância de material de cobertura. O material
de cobertura indicado é aquele cuja composição apresenta 50% a 60% de areia e o
restante uma mistura equilibrada entre silte e argila. Em geral são necessários
aproximadamente 1 m³ de terra para 6 toneladas de lixo.
10 - Acesso: É desejável existir sempre mais de uma via de acesso e evitar-se ao
máximo atravessar zonas residenciais. O volume de tráfego nas estradas de acesso
também precisa ser estudado, dando-se preferência àquelas de fluxo de tráfego
desimpedido, sendo necessário que o planejamento do transporte considere e se
interaja de forma adequada à malha viária existente.
11 - Capacidade volumétrica: A área escolhida para implantar o aterro deve ter sua
vida útil estimada em mais de 10 anos. Como já fora dito anteriormente, a projeção
futura da quantidade de lixo a ser disposta no aterro sanitário é fator preponderante
para o dimensionamento da área de disposição. Também deve se considerar a
significativa capacidade volumétrica adicional gerada por recalques, que em alguns
casos podem chegar a uma ampliação na ordem de 33%.
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12 - Valor da área: Saber se o uso do solo na região comporta a presença do aterro,
se sua aquisição é economicamente viável.
13 - Flora e fauna: O local escolhido não deve causar danos à ecologia, não havendo
impactos sobre a fauna e a flora. A questão ecológica tem que se considerada. Assim a
fauna e a flora existentes devem ser analisadas e respeitadas de forma que a
disposição de resíduos sólidos na região não interfira de maneira negativa com a fauna
e a flora local, ou seja, o impacto ambiental deve ser minimizado.
14 - Custo reduzido de instalação: O aterro é relegado entre as prioridades de
alocação de recursos financeiros, sendo assim seu orçamento deve atender a
disponibilidade financeira de cada município.
15 - Avaliação das disposições legais de zoneamento: Informações sobre as leis
ambientais de âmbito federal, estadual e municipal. É importante que uma descrição
detalhada do uso e ocupação do solo da região onde será instalado o aterro sanitário.
A área selecionada deve estar situada em local em que esta atividade seja permitida
pelo zoneamento ambiental do município.
16 - Anteprojeto: Visa o levantamento de parâmetros básicos para elaboração do
projeto definitivo; são incluídos, obrigatoriamente, o EIA e o RIMA.
17 - Projeto-técnico: Após a análise, discussão e aprovação do anteprojeto. O projeto
de aterro sanitário pode variar de um local para o outro, dependendo das
características intrínsecas de cada lugar; nele se encontram detalhadas todas as
plantas (situação e locação, baixa do terreno, perfis longitudinais e transversais, etc.).
18 - Planos de execução: Devem estar de acordo com o projeto; define etapas e
prazos de execução de atividades que devem ser obedecidas regularmente e visam
manter a boa administração e organização do aterro. Algumas das atividades previstas
são: preparo de vias de acesso, preparo de áreas de emergência, preparo do leito do
aterro (impermeabilização ou selamento), preparo do sistema de tratamento e captação
dos líquidos percolados e gases.
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Figura 21 - Hidrologia do município de Lagoinha
Fonte: PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO
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No município de Lagoinha a escolha de alternativas locacionais, não é diferente da
realidade de grande parte dos municípios brasileiros, mas com uma serie de
agravantes, que são descritos a seguir:


Quanto aos zoneamentos ambiental e urbano, estes ainda não existem,



Topografia acidentada e a falta de pavimentação das estradas vicinais
comprometem a economia no transporte de resíduos,



A vizinhança, fora da mancha urbana seriam chácaras e sítios;



Não existem áreas públicas disponíveis,



A hidrologia local, como pode ser observada na Figura 21 a seguir, e o nível do
aquífero também são fatores que inviabilizam qualquer tipo de iniciativa local.

4.6 - Alternativas de disposição final em aterros sanitários fora do município
A Tabela 20 a seguir mostra o comparativo entre locais de disposição final dos
municípios da Microrregião do Paraibuna e Paraitinga.
São Luiz do Paraitinga possui uma situação idêntica a Lagoinha (IQR 4,4), ou seja,
Condição Inadequada, que torna nula esta opção.
Natividade da Serra e Redenção da Serra (IQR 7,4 e 7,6, respectivamente), segundo
pesquisa realizada em Novembro de 2015, encontram-se com suas capacidades
próximas do limite de esgotamento.
Cunha, Jambeiro e Paraibuna utilizam-se de aterros particulares.
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Município

Lagoinha

Cunha

Jambeiro

Natividade
da Serra

Paraibuna

Redenção
da Serra

São Luiz do
Paraitinga

Geração (t/dia)

2,25

8,63

2,00

1,99

3,82

1,58

4,46

Local de
destinação final

Aterro
próprio

Cachoeira
Paulista

Jambeiro

Aterro
próprio

Jambeiro

Aterro
próprio

Aterro
próprio

IQR, 2011

8,3

8,4

5,3

8,6

9,5

8,2

7,9

IQR, 2012

9,0

9,4

10,0

7,9

9,5

7,2

9,2

IQR, 2013

7,7

10,0

10,0

7,4

10,0

7,6

7,5

IQR, 2014

4,4

9,6

10,0

7,4

10,0

7,6

4,4

Tabela 20 - Comparativo entre os aterros da Microrregião do Paraibuna e Paraitinga
Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos - CETESB, 2014, disponível em:
http://residuossolidos.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/36/2013/11/residuosSolidos2014.pdf

Na região existem 3 (três) aterros sanitários particulares aptos para receber os
resíduos sólidos de origem domiciliar gerados no município de Lagoinha, possuindo
Licenciamento Ambiental e condições consideradas pela CETESB como Adequadas
(vide IQR).
São eles:
1 - VALE Soluções Ambientais
Estrada Municipal Fiutá, km 4 - Cachoeira Paulista.
Até Guaratinguetá (56 km), pela Via Dutra até Cachoeira Paulista (35 km) e mais 3 km
até o aterro - 94 km.
IQR, 2014 - 9,6
2 - SASA Sistemas Ambientais
Estrada Municipal, 2200 - Tremembé.
Até Taubaté (76 km), pela Via Dutra até Tremembé (9 km) e mais 4 km até o aterro - 89
km.
IQR, 2014 - 10
3 - ENGEP Ambiental
Estrada Municipal Olavo Vieira Vilela, km 4 - Jambeiro.
Até Taubaté (76 km), pela Rodovia Carvalho Pinto (44 km) e mais 8 km até o aterro 128 km.
IQR, 2014 – 10
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N
1

2

3

Figura 22 - Localização dos aterros sanitários na região

Em consulta telefônica, realizada em dezembro de 2015, o valor para a disposição final
de resíduo nestes locais variou entre R$ 80,00 e R$ 85,00 por tonelada, sem
considerar os custos de transporte.

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

tel.: (11) 4425 1666 ⁞ e-mail: trs.ambiental@terra.com.br

89

PMGIRS / Lagoinha

Contrato nº 127/2015
Processo Administrativo Municipal nº 037/2015

VI - INDICADORES PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA E DE MANEJO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
ATENÇÃO !
No nosso entendimento, em função da dinâmica para a construção do Plano
estabelecida pelo Termo de Referência da AGEVAP, esta fase do planejamento não
é adequada para a proposição de indicadores que atendam às necessidades do
município, seja na sua capacidade de gerenciamento, seja pelo fato do Termo de
Referência indicar que prognóstico e definição de programas e metas estão
previstos nos programas subsequentes. Ora, sem a definição de programas e
metas, previstos principalmente nos Produtos 4 e 5, a partir do diagnóstico que está
sendo construído neste produto (PRODUTO 3), não é possível estabelecer
parâmetros “de onde se planeja chegar” para a definição de indicadores, não
havendo neste momento informações suficientes para tal.
No entanto, no intuito de atender à Lei Federal nº 12.305/10, serão apresentados a
seguir, segundo metodologia sugerida pelo Ministério do Meio Ambiente,
indicadores utilizados pelo SNIS - Sistema Nacional de Informações de
Saneamento, vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do
Ministério das Cidades (MCidades), órgão federal que agrega informações de todos
os prestadores de serviços de saneamento no território nacional, incluindo nesta
definição, todos os municípios brasileiros.
As informações e indicadores do SNIS têm caráter operacional, gerencial, financeiro
e de qualidade sobre a prestação de serviços de Água e Esgotos e de Resíduos
Sólidos Urbanos.
A escolha dos indicadores propostos pelo SNIS é mais que adequada, seja pela
universalização da linguagem, seja pelo fato do município ser também responsável
pelos envios de informações para o sistema. Ou seja, os mesmos indicadores
utilizados na avaliação dos serviços prestados será utilizado para as informações
nacionais.
Outros indicadores específicos são sugeridos e outros ainda poderão ser criados e
definidos no decorrer do processo de planejamento em função das peculiaridades
do município, de diretrizes e metas específicas e quantificáveis A SEREM
ESTABELECIDAS, segundo as necessidades da administração pública local, o que
deverá ocorrer, obviamente, quando forem estabelecidas estas diretrizes e metas.
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1 - Proposta preliminar de indicadores
INDICADORES PROPOSTOS - A serem definidos até o final do processo de
planejamento:
Etapa

Definição

1016
(SNIS)

Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos
sólidos domiciliares (RDO) em relação à população
urbana

1021
(SNIS)

Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação
à população urbana.

1022
(SNIS)

Massa (RDO) coletada per capita em relação à
população atendida pelo sistema de coleta.

1053
(SNIS)

Taxa de material recolhido pela coleta seletiva
(exceto matéria orgânica) em relação à quantidade
total coletada de resíduos sólidos domésticos.

Domicílios Atendidos
(ADAPTADO)

Domicílios com serviço de coleta seletiva (nº) em
relação aos domicílios existentes.

Adesão da população
1
(ADAPTADO )

Número de residências que aderem à coleta seletiva
em relação ao número total de residências atendidas
pela coleta seletiva.

Autofinanciamento
(ADAPTADO)

Recursos do IPTU e/ou Taxa de lixo (R$) em relação
ao custo das operações de Limpeza Urbana, exceto
aqueles indivisíveis.

Índice de rejeito

Quantidade da coleta seletiva menos a quantidade
comercializada em relação à quantidade da coleta
seletiva.

Custos operacionais
(ADAPTADO)

Coeficiente de cobertura dos custos operacionais de
serviços de limpeza urbana.

Coleta de resíduos de
serviços de saúde.

1036 (SNIS)

Massa coletada (RSS) per capita em relação à
população urbana.

Coleta de resíduos de
construção e demolição.

1029 (SNIS)

Massa per capita/ano em relação à população
urbana.

Gestão de Resíduos
Agrosilvopastoris

(ADAPTADO)

Massa per capita/ano encaminhada para tratamento
em relação à população rural.

Coleta regular

Coleta seletiva/
Reciclagem

1

Indicador

ADAPTADO – utilização de metodologia de um indicador para outro indicador – de criação da TRS Ambiental
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XIII - SISTEMA DE CALCULO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PUBLICOS DE LIMPEZA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
O controle do sistema de cálculo dos custos da prestação (estrutura financeira) dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluindo o
funcionamento da estrutura de receitas e despesas, tanto do custeio como dos
investimentos em infraestrutura, obras civis, maquinário, frota de veículos, juntamente
com os procedimentos relativos ao controle de custos operacionais dos serviços, das
fiscalizações e das medições, dentre outros, deve produzir a alocação eficiente dos
recursos.
A Lei Federal nº 11.445/07 assegura a estabilidade econômico-financeira dos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos por meio de taxas ou tarifas e
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de
suas atividades.
1 - Estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos
A estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos poderá levar em consideração os seguintes fatores:
 Categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de
utilização ou de consumo;
 Padrões de uso ou de qualidade requeridos;
 Quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia
de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado
atendimento aos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;
 Custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e
qualidade adequadas;
 Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos
distintos;
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 Capacidade de pagamento dos consumidores.
A remuneração pela prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos deve
ainda levar em conta a destinação adequada dos resíduos coletados e pode considerar
os seguintes elementos:
 Nível de renda da população da área atendida;
 Características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;
 Peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio;
 Mecanismos econômicos de incentivo à minimização da geração e à
recuperação dos resíduos gerados.
Deve-se atentar para § 7º do Art. 33 da Lei Federal nº 12.305/10 que trata da
estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa.
Para taxas e tarifas, os reajustes devem observar o intervalo mínimo de 12 (doze)
meses e, assim como para as revisões, devem ser tornados públicos com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.
Para mais informações consulte os aspectos econômicos e sociais da Lei Federal nº
11.445/07 e do Decreto nº 7.217/2010.
A análise do orçamento público do município de Lagoinha, bem como dos dados
econômicos e sociais do IBGE não deixa margem de dúvida: não existe perspectiva de
aumento de arrecadação por parte do município fora das perspectivas para as demais
cidades brasileiras, já que existe uma grande dependência de recursos financeiros
provenientes de repasses estaduais e federais.
Alguns fatores a seguir apontados corroboram esta afirmação:
 Até o ano de 2030, segundo estimativas do IBGE, haverá um decréscimo de
população, decorrente do fato das novas gerações buscarem oportunidades em
outras cidades, seja de elevação escolar, seja de empregos;
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 As atividades agropecuárias têm diminuído em decorrência do êxodo das novas
gerações, e em alguns casos, do abandono das atividades e consequente
alteração na estrutura agrária com a fragmentação dos lotes existentes, antes
produtivos, e atualmente tomando a configuração de casas de campo;
 A ausência de articulações e planejamento regionais que permitam aumento e
modernização das atividades econômicas existentes, somada à ausência de
uma vocação para a cidade;
 A cidade não possui Plano Diretor, utilizando-se de um zoneamento básico entre
Zona Rural e Zona Urbana;
 A cidade possui sequer uma estrutura fundiária definida, já que os lotes urbanos
são provenientes de escrituras centenárias com transmissão de posse e grandes
processos de doação, como é o caso da área central doada pela Igreja Católica.
Ninguém é legalmente proprietário definitivo de suas casas e estabelecimentos,
embora a cidade tenha aderido ao programa do Governo Estadual Cidade
Legali, atualmente em curso, o que pode definir parâmetros mais concretos para
cobrança de IPTU;
 A estrutura administrativa pública existente, no limite da Lei de Responsabilidade
Fiscal para os recursos humanos, somente dá conta de seus serviços básicos
pelo sentido de pertencimento de seus servidores, que com poucas exceções,
assumem funções variadas e ultrapassam os limites de responsabilidades do
cargo;
 O orçamento anual definido especificamente para a área de limpeza urbana,
(incluindo todos os aspectos da gestão de resíduos exceto os RSS), é de R$
100.000,00 (Cem mil Reais), segundo dados das leis orçamentárias, e
sabidamente não corresponde à realidade de gastos com os serviços. No
entanto, é notório por simples observação, que as atividades de limpeza urbana
estão entrecruzadas com outros serviços de manutenção da cidade, seja no uso
de equipamentos, seja na alocação de recursos humanos.
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 A ausência de capacidade de investimentos do município em qualquer área se
faz sentir justamente na gestão de resíduos: os veículos utilizados nas coletas e
limpeza urbana são provenientes de convênio com o Governo do Estado de São
Paulo através do FECOP - Fundo Estadual de Combate à Poluição, a fundo
perdido.
Como pode ser observado, a capacidade de arrecadação do município não permitiria
alterações imediatas que permitissem a cobrança direta pelos serviços de limpeza
urbana, seja pela impossibilidade administrativa de realiza-la, seja pela ausência
efetiva de recursos que possam ser alocados na atual situação orçamentária para a
área de limpeza urbana.
No entanto, neste processo de planejamento, está sendo proposto um conjunto de
Ações Estruturantes para, dentre outras necessidades, permitir que a gestão de
resíduos atenda as necessidades da população e a Lei Federal nº 12.305/10 e
normativas.
2 - Ações Estruturantes
Dentre as Ações Estruturantes a serem especificadas no decorrer do processo de
planejamento destacamos:


Metas para conclusão do programa Cidade Legal;



Meta para elaboração do Plano Diretor, com zoneamento da cidade,
parcelamento de uso do solo e cadastramento imobiliário, com consequente
definição de valores para o IPTU e ITBI;



Elaboração do Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo, hoje
inexistentes, a partir das definições do Plano Diretor, passando exigir Alvarás de
Construção, hoje inexistente.

Estas ações devem ser concluídas até o final da terceira revisão do PMGIRS/Lagoinha,
e darão conta de definir minimamente a capacidade real de arrecadação do município.
No entanto, o conceito de sustentabilidade do sistema de limpeza urbana conforme
definido na Lei Federal nº 11.445/07 e na Lei Federal nº 12.305/10 e seus decretos
regulamentadores deverá ter ações imediatas:
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A - Definir até a primeira revisão do PMGIRS/Lagoinha, valores para os atuais gastos
com todos os serviços de limpeza urbana, coleta e outras ações de gestão de resíduos,
estabelecendo sua proporção (percentual) com relação à arrecadação de IPTU,
destacando na cobrança de IPTU (carnê) o percentual definido, conforme memorial de
cálculo a seguir.

Item
1

Descrição dos serviços

Unid.

Preço
unitário

Quant.

Total diário
(R$)

Diesel para caminhão basculante (0,36 l/km, 25 km por dia)

litro

3,08

9,00

27,72

1.2

Motorista

dia

40,79

1,00

40,79

1.3

Auxiliar de Serviços Gerais

dia

33,98

2,00

67,96

Sub total 1

136,47

Diesel para caminhão basculante (0,36 l/km, 50 km por dia)

litro

3,08

18,00

55,44

2.2

Motorista

dia

30,98

1,00

30,98

2.3

Auxiliar de Serviços Gerais

dia

33,98

2,00

Sub total 2

litro

3.2

Diesel para retroescavadeira (6 l/h, 2 horas por dia)

3.3

Motorista

3.4

Auxiliar de Serviços Gerais

3,08

52,50

161,70

litro

3,08

12,00

36,96

dia

30,98

1,00

30,98

dia

33,98

2,00

67,96

Sub total 3

297,60

Diesel para trator de esteira (19 l/h, 5 horas por dia)

litro

3,08

95,00

292,60

4.2

Motorista

dia

30,98

1,00

30,98

4.3

Auxiliar de Serviços Gerais

dia

33,98

2,00

Sub total 4

6.547,20

4

1.566,16

4

481,60

22

2.242,68

1

2.480,00

Coleta seletiva
Diesel para caminhão gaiola (0,36 l/km, 50 km por dia)

litro

3,08

18,00

55,44

5.2

Motorista

dia

30,98

1,00

30,98

5.3

Auxiliar de Serviços Gerais

dia

33,98

1,00

33,98

Sub total 5

120,40

Limpeza Urbana (Varrição)
Auxiliar de Serviços Gerais

dia

33,98

3,00

Sub total 6
7

22

67,96
391,54

5.1

6.1

1.698,18

Operação do aterro sanitário

4.1

6

11

Coleta de entulho
Diesel para trator agrícola (10,5 l/h, 5 horas por dia)

5

3.002,34

67,96
154,38

3.1

4

22

(R$)

Caminhão do entulho/reciclagem

2.1

3

Total mensal

Coleta de lixo na Zona Rural e Urbana

1.1

2

Dias por
mês

101,94
101,94

Despesas diversas

7.1

Distribuição de sacos plasticos 100 litros para recicláveis

unid.

0,35

4.000,00

1.400,00

7.2

Aluguel da área do Aterro Sanitário

mês

1.000,00

1,00

1.000,00

7.3

Containeres de madeira

unid.

80,00

1,00

Sub total 7

80,00
2.480,00

Total mensal

18.018,16

Tabela 21 - Levantamento dos custos mensais efetivos da limpeza urbana na cidade
Fonte: Secretaria de Planejamento
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B - Enviar para a Câmara Municipal antes da primeira revisão, proposta de criação de
Fundo Municipal de Meio Ambiente, com rubrica específica para investimentos na área
de Resíduos Sólidos, esta Consultoria entende que nesta criação devem estar contidas
duas premissas básicas, conforme sugestão a seguir:
Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental
1ª - As receitas e suas respectivas rubricas que constituirão o Fundo
Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental:


Arrecadação de multas ambientais.



Arrecadações resultantes de consórcios, convênios, contratos e acordos
específicos celebrados entre o Município e instituições públicas ou privadas,
(por exemplo, convênio com banco para conta-corrente dos funcionários).



Contribuições resultantes de doações de pessoas físicas e jurídicas ou de
organismos públicos e privados, nacionais ou internacionais, (ONG e
Fundos).



Contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado e do Município e
de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações, se houverem.



Outros rendimentos que, por sua natureza, possam ser destinados ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental.



Percentual das receitas municipais - destinados a investimentos em
infraestrutura de saneamento ambiental.



Recursos provenientes da cobrança de tarifas, taxas e custos de análises e
vistorias técnicas dos processos ambientais.



Rendimento de qualquer natureza que venha auferir como remuneração
decorrente de aplicação do seu patrimônio.



Taxa de Resíduos Sólidos do Município de Lagoinha - TxRS.
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2ª - Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento
Ambiental deverão ser aplicados prioritariamente no desenvolvimento,
remuneração e fomento de:


Ações que visem proporcionar saneamento ambiental à população.



Atividades educativas e de mobilização da sociedade civil organizada no
processo de defesa do meio ambiente e da salubridade ambiental.



Atividades ligadas à defesa do meio ambiente.



Capacitação técnica dos recursos humanos.



Investimentos e custos de operação e manutenção das atividades de gestão
ambiental.



Investimentos e custos de operação e manutenção dos serviços divisíveis de
coleta, remoção, transbordo, transporte, tratamento e destinação final
ambientalmente correta dos resíduos sólidos domiciliares.



Investimentos e custos de operação e manutenção em infraestrutura de
saneamento ambiental.



Pesquisas de processos tecnológicos destinados a melhoria da qualidade
ambiental.



Programas de proteção, conservação, manutenção e recuperação da
qualidade ambiental.



Proteção e conservação dos recursos naturais.



Serviços de assessoria técnica para a implantação de projetos e programas
ambientais e sanitários.



Subsidiar parte da prestação dos serviços de Varrição de vias públicas.
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C - Adequar a estrutura de gestão de resíduos existente, conforme organograma a ser
apresentado no Produto 4 do PMGIRS/Lagoinha.
D - Até a segunda revisão do PMGIRS/Lagoinha, verificar se foram acumuladas
condições (ações estruturantes) para instituição de cobrança pelos serviços, e instituir
a cobrança específica a partir da minuta a seguir:

3 - Minuta da Taxa de Resíduos Sólidos do Município de Lagoinha
No Art. 3º a presente minuta não só assegura a sustentabilidade econômico-financeira
dos serviços de saneamento, como também abre o caminho para uma revisão na
planta genérica do município no sentido de aumentar a arrecadação dando condições à
administração municipal de oferecer a sua população serviços com mais eficiência e
qualidade.
Quanto à forma de arrecadação, conforme o Art. 5° a Taxa de Resíduos Sólidos
poderá continuar a ser lançada no Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU desde que
seja criada uma rubrica específica para este recolhimento. No caso de outro
instrumento a ser definido pela administração pública municipal, como por exemplo, a
criação de um Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, deve-se
tomar o cuidado de criar uma rubrica específica para o custeio dos serviços que tratam
esta Taxa, pois é sabido que em ambos os casos, tanto no lançamento no IPTU quanto
na arrecadação através de um fundo, os recursos se misturam e acabam por subsidiar
outras atividades municipais.
Com relação ao cálculo do custo por metro quadrado (CM) no Art. 7º, esta Consultoria
considera necessário que ao valor apurado anualmente seja dada a devida publicidade,
para maior transparência do processo de cobrança.
Já nos Artigos 8º e 9º que tratam da auto - declaração por parte do munícipe quanto
às características de uso do imóvel (FC) e sua individualização quanto a sua integração
nas políticas públicas relacionadas à limpeza urbana (FS), esta forma de apuração de
dados eleva ainda mais a transparência do processo de apuração.
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Taxa de Resíduos Sólidos do Município de Lagoinha - TxRS
Considerando que a presente Lei Municipal está de acordo com a Súmula
Vinculante do STF: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis não viola o Art. 145, II, da CF”.
Considerando que a nova Política Nacional do Saneamento, estabelecida na Lei
Federal nº 11.445/07 e Lei Federal nº 12.305/10, assegura a sustentabilidade
econômico-financeira dos serviços de saneamento, por meio da instituição de
taxas ou tarifas.
Considerando que o poder público não pode fazer ou deixar de fazer senão em
virtude de lei (princípio da legalidade) e esta Lei estabelece um dever-poder de
cobrança.
Considerando que esta Lei que estabelece a cobrança da taxa de coleta é uma
adequação a nova legislação federal sobre Saneamento (Lei Federal nº
11.445/07) e Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10).
Considerando que o item XIII do Art. 19 da Lei Federal nº 12.305/10 exige o
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, observada a Lei Federal nº 11.445/07.
Art. 1º - Fica instituída a Taxa de Resíduos Sólidos - TxRS, destinada a
custear os serviços divisíveis de coleta, remoção, transbordo,
transporte, tratamento e destinação final ambientalmente correta dos
resíduos sólidos domiciliares, de fruição obrigatória, prestados em
regime público, nos limites territoriais do município de Lagoinha.
§ 1º - A taxa de coleta, remoção, transbordo, transporte, tratamento e
destinação

final

ambientalmente

correta

dos

resíduos

sólidos

domiciliares - TxRS têm como fato gerador a utilização efetiva ou
potencial dos serviços divisíveis de coleta, remoção, transbordo,
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transporte, tratamento e destinação final ambientalmente correta dos
resíduos sólidos, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição
pela Prefeitura Municipal de Lagoinha.
§ 2º - A utilização potencial dos serviços de que trata este artigo ocorre
no momento de sua colocação, à disposição dos usuários, para fruição.
Art. 2º - O sujeito passivo da presente taxa é o proprietário, titular do
domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel, edificado
ou não, lindeiro à via ou logradouro público, abrangido pelo serviço de
coleta, remoção, transbordo, transporte, tratamento e destinação final
ambientalmente correta dos resíduos sólidos.
Parágrafo único - Considera-se também lindeiro o bem imóvel que
tenha acesso à via ou logradouro público, por ruas ou passagens
particulares, entrada de viela ou assemelhados.
Art. 3º - É contribuinte da TxRS o munícipe - usuário dos serviços
previstos no Art. 1º, conforme definido nesta lei.
§ 1º Para os fins previstos nesta Seção, serão considerados munícipes
- usuários dos serviços indicados no Art. 1º, as pessoas físicas ou
jurídicas inscritas no Cadastro de Tributos Imobiliários de Lagoinha.
§ 2º As pessoas inscritas no Cadastro de Tributos Imobiliários de
Lagoinha que não forem usuárias potenciais dos serviços previstos no
Art. 1º deverão comunicar tal fato à Secretaria da Fazenda do
Município de Lagoinha.
§ 3º A comunicação a que se refere o parágrafo anterior deverá ser
feita, conjuntamente, pela pessoa inscrita no Cadastro de Tributos
Imobiliários de Lagoinha e pelo usuário real dos serviços, para fixação,
no exercício seguinte, da responsabilidade deste pelo pagamento da
TxRS.

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

tel.: (11) 4425 1666 ⁞ e-mail: trs.ambiental@terra.com.br

101

PMGIRS / Lagoinha

Contrato nº 127/2015
Processo Administrativo Municipal nº 037/2015

§ 4º A responsabilidade pelo pagamento da TxRS será exclusiva da
pessoa física ou jurídica inscrita no Cadastro de Tributos Imobiliários
de

Lagoinha,

enquanto

não

efetuada

a

fixação

da

nova

responsabilidade tributária prevista no parágrafo anterior.
§ 5º Após a fixação, a pessoa inscrita no Cadastro de Tributos
Imobiliários de Lagoinha passará a responder pelo pagamento da
TxRS, subsidiariamente ao usuário indicado.
Art. 4º - A base e a forma de cálculo da presente TxRS são os custos
dos serviços executados no exercício anterior ao período de referência
do lançamento do tributo.
Art. 5° - A TxRS calculada refere-se ao valor anual, podendo ser
dividida em até x (...) meses, bem como poderá ser lançada no Imposto
Predial Territorial Urbano - IPTU ou em outro instrumento a ser definido
pela administração pública municipal.
Art. 6º - São critérios de rateio da TxRS:
I – A área construída real do imóvel,
II – A frequência em que é realizada a coleta dos resíduos sólidos
domiciliares,
III – A característica de uso do imóvel,
IV – Os custos da prestação dos serviços,
V – Fator de correção social.
Art. 7º - A TxRS é calculada de acordo com a seguinte fórmula:
TxRS = { [ AC + ( AC * FF ) + ( AC * FC ) ] * CM } * FS
Onde:
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Taxa de Resíduos Sólidos (TxRS) - Valor anual, expresso em REAIS,
do rateio dos custos dos serviços divisíveis de coleta, remoção,
transbordo, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente
correta dos resíduos sólidos domiciliares, de fruição obrigatória,
prestados em regime público ao contribuinte ou postos à sua
disposição nos limites territoriais do município de Lagoinha.
Área Construída (AC) - Área construída real do imóvel, expressa em
metros quadrados, conforme Cadastro de Tributos Imobiliários de
Lagoinha.
Para efeito de cálculo, nos casos em que a área construída for
indeterminada, por falta de informação no Cadastro de Tributos
Imobiliários de Lagoinha, ou nos casos dos terrenos, onde por
definição não há área construída, deverá ser considerado o valor de 30
m² (trinta metros quadrados).
Fator Frequência (FF) - Fator aplicável sobre a área construída, de
acordo com a frequência semanal da coleta de resíduos sólidos no
logradouro relativo ao imóvel.

Fator Frequência (FF)
Quantidade semanal de coleta

Fator

1

0,05

2

0,10

3

0,14

4

0,19

5

0,24

6

0,29

Fator Categoria (FC) - Fator aplicável sobre a área construída, de
acordo com a característica de uso do imóvel, conforme as seguintes
classificações:
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Não residencial - Imóvel destinado exclusivamente à atividade
comercial de qualquer natureza.
Misto - Imóvel onde a destinação de uso residencial é compartilhada
com qualquer tipo de atividade comercial ou onde existam mais de uma
economia ou que não se enquadre em nenhuma das outras
classificações.
No caso de lote de classificação “Misto”, o valor da taxa apurada
deverá ser dividido entre as economias nela existentes, sendo que o
rateio, bem como seu critério, será de responsabilidade da pessoa
física ou jurídica inscrita no Cadastro de Tributos Imobiliários de
Lagoinha.
Residencial - Imóvel destinado exclusivamente ao uso residencial e
com uma única economia.
Outras - Terrenos sem construção de imóvel.
Fator Categoria (FC)
Categoria

Fator

Não residencial

0,35

Misto

0,30

Residencial

0,20

Outras

0,15

Fator de Correção Social (FS) - Será aplicado fator de correção social
para a individualização do rateio entre os munícipes - usuários
conforme as diferenças específicas de custo do serviço e a integração
dos munícipes - usuários às políticas públicas relacionadas à limpeza
urbana.
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Fator de Correção Social (FS)
Característica

Fator

Escolas públicas e particulares que participarem de programas de educação
ambiental voltada ao correto manejo dos resíduos sólidos domiciliares, ao
incentivo da coleta seletiva, à minimização dos resíduos sólidos domiciliares
e que implantarem Pontos de Entrega Voluntária - PEV, em seus
estabelecimentos.

0,95

Entidades públicas e particulares que implantarem Pontos de Entrega
Voluntária - PEV, em seus estabelecimentos.

0,95

Munícipes - usuários que aderirem aos programas sociais de triagem de
materiais recicláveis por cooperativas de trabalho.

0,90

Aposentados e pensionistas que cumprirem as condições objetivas e
subjetivas previstas na Lei Municipal nº ......................, de ... de ..... de ...,
para a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.

0,50

Custo Por Metro Quadrado (CM) = O custo por metro quadrado,
expresso em REAIS, da prestação dos serviços divisíveis de coleta,
remoção, transbordo, transporte,

tratamento e destinação final

ambientalmente correta dos resíduos sólidos domiciliares, de fruição
obrigatória, prestados em regime público, nos limites territoriais do
município de Lagoinha será calculado da seguinte forma:
CM = (VCD + VCI) / ACT
Onde:
VCD (R$) - Valor total dos custos diretos da prestação dos serviços,
correspondente aos valores contratados e efetivamente executados
pela Prefeitura Municipal de Lagoinha para a execução dos serviços
custeados pela TxRS no ano anterior ao da cobrança, apurados pela
Secretaria da Fazenda do Município de Lagoinha.
VCI (R$) - Valor total dos custos indiretos, relativos às despesas com a
equipe da administração pública municipal disponibilizada para a
execução dos serviços custeados pela TxRS no ano anterior ao da
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cobrança, apurados pela Secretaria da Fazenda do Município de
Lagoinha.
ACT (m²) - Total da área construída no município, conforme Cadastro
de Tributos Imobiliários de Lagoinha.
Art. 8º - As informações cadastrais para o enquadramento dos imóveis
no Fator Categoria (FC) e no Fator de Correção Social (FS) serão de
responsabilidade da pessoa física ou jurídica inscrita no Cadastro de
Tributos Imobiliários de Lagoinha.
Art. 9º - Caberá ao munícipe - usuário a declaração quanto ao
enquadramento dos imóveis no Fator Categoria (FC) e no Fator de
Correção Social (FS), em guia a ser encaminhada pelo Setor de
Lançamentos e Cadastro de Tributos Imobiliários da Prefeitura
Municipal de Lagoinha.
§ 1º - A guia de classificação do imóvel, encaminhada aos munícipes
usuários pela Seção de Lançamentos e Cadastro de Tributos
Imobiliários da Prefeitura Municipal de Lagoinha, poderá ser utilizada
para o recolhimento da Taxa, na forma em que dispuser a
regulamentação.
Art. 10 - A manutenção e exatidão das informações cadastrais no
Banco

de

Dados

da

Prefeitura

Municipal

de

Lagoinha

será

responsabilidade da pessoa física ou jurídica inscrita no Cadastro de
Tributos Imobiliários de Lagoinha.
Art. 11 - O valor da TxRS será corrigido anualmente e exprimirá a
variação de valores dos contratos efetuados pela Prefeitura Municipal
de Lagoinha para a execução dos serviços custeados pela TRS.
Art. 12º - Após o vencimento da data de recolhimento da taxa incidirá o
acréscimo de juros de 1% ao mês ou fração, de multa de 0,33% ao dia,
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limitada a 10% do valor da taxa e correção monetária com base na
variação da Unidade Fiscal do Município - UFM.
Art. 13º - Não se inclui nas disposições desta Lei a prestação dos
serviços de Varrição de vias públicas, Coleta, remoção, transbordo,
transporte, tratamento e destinação final ambientalmente correta dos
Resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde e dos Resíduos
industriais.
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XV - DESCRIÇÃO DAS FORMAS E LIMITES DA PARTICIPAÇÃO DO PODER
PUBLICO LOCAL NA COLETA SELETIVA, NA LOGISTICA REVERSA E DE
OUTRAS AÇÕES RELATIVAS À RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO
CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS.
A Politica Nacional de Resíduos Sólidos define em seu Art. 33 que os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus,
óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de
sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes são
obrigados a implementar sistemas de logística reversa de forma independente do
serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305/10, de 2 de agosto de 2010, e seu regulamento,
Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, destacam-se a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa.
Nos termos da PNRS, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos é o "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."
A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da responsabilidade
compartilhado pelo ciclo de vida dos produtos. A PNRS define a logística reversa como
um "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.”
De acordo com Decreto nº 7.404/2010 os sistemas de logística reversa serão
implementados e operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos:
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1 - Regulamento expedido pelo Poder Público
Neste caso a logística reversa poderá ser implantada diretamente por regulamento,
veiculado por decreto editado pelo Poder Executivo, (União, Estados e grandes
cidades, capitais, etc.)
Antes da edição do regulamento, o Comitê Orientador instituído pela Poder Executivo,
deverá avaliar a viabilidade técnica e econômica da logística reversa. Os sistemas de
logística reversa estabelecidos diretamente por decreto deverão ainda ser precedidos
de consulta pública.
2 - Acordos Setoriais
Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público e
os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.
O processo de implantação da logística reversa por meio de um acordo setorial poderá
ser iniciado pelo Poder Público ou pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes dos produtos e embalagens referidos no art. 18 do Decreto nº
7.404/2010.
Os procedimentos para implantação da logística reversa por meio de um acordo
setorial estão listados na subseção I da seção II do Capítulo III do Decreto nº
7.404/2010.
3 - Termos de Compromisso
O Poder Público poderá celebrar termos de compromisso com fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes visando o estabelecimento de sistema de
logística reversa:
I - nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, acordo
setorial ou regulamento específico, consoante o estabelecido no Decreto nº
7.404/2010; ou
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II - para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto em acordo
setorial ou regulamento.
Os termos de compromisso terão eficácia a partir de sua homologação pelo órgão
ambiental competente do SISNAMA, conforme sua abrangência territorial, ou seja, a
União, através do Ministério do Meio Ambiente, busca a realização de acordos setoriais
com características de abrangência nacional, e tem para si a responsabilidade sobre os
principais resíduos mencionados na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Alguns Estados da Federação como São Paulo, através de seus órgãos ambientais,
têm buscado realizar acordos setoriais, que não raro, têm oferecido subsídios para a
elaboração dos acordos nacionais.
Há que se destacar que desde a criação do SISNAMA ii - Sistema Nacional de Meio
Ambiente em 1.981, pela LF 6938/81, existe um esforço conjunto dos entes da
Federação por soluções desde o manejo até a destinação final de resíduos sólidos,
com a criação dos Grupos de Trabalho por tipo de resíduos, objeto de amplas
discussões no CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambienta, que possui ampla
representação social dos produtores, distribuidores, comerciantes, União, Estados e
Municípios, e da sociedade civil através de organismos de representação de classe e
organizações não governamentais. Fato é que, excetuando-se os resíduos de pneus,
óleos lubrificantes e embalagens de agrotóxicos que já possuíam regulamentações
específicas para seus resíduos anteriormente à Lei Federal nº 12.305/10, o primeiro
Acordo Setorial efetivo, o de embalagens plásticas de óleos lubrificantes, (que não
significa estar necessariamente em execução), só veio a surgir em dezembro de 2013.
4 - Competências e responsabilidades dos resíduos sujeitos a Logística Reversa
Com o objetivo de definir para este PMGIRS/Lagoinha o estado da arte para cada um
dos resíduos sujeitos à logística reversa, são apresentados nos Quadros a seguir
contendo a situação atual regulamentada por acordo setorial, instrução normativa ou
resolução da União ou do Governo do Estado de São Paulo, as responsabilidades na
cadeia para os fabricantes, distribuidores, comerciantes, consumidores e poder público.
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Resíduos:
Agrotóxicos/embalagens
Logística Reversa
Instrumento Legal:
Lei Federal 9.974/00, promulgada em junho de 2000 e regulamentada em 2002 RESOLUÇÃO CONAMA nº 465, de 05 de Dezembro de 2014 Publicada no DOU no
237, de 08 de dezembro de 2014, Seção 1, páginas 110 – 111.
Responsabilidades
Fabricantes/Importadores
Implantar sistema de recepção de embalagens para destinação final e/ou reciclagem
- sistema implantado através do INPEV - Instituto Nacional de Processamento de
Embalagens Vazias.
Distribuidores/Comerciantes
Recebimento segundo os critérios estabelecidos pelo sistema implantado pelo
INPEV, controle e armazenamento temporário das embalagens de agrotóxicos e
afins, vazias ou contendo resíduos.
Administração Pública Municipal
A localização, construção, instalação, modificação e operação de posto e de central
de recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos,
estarão sujeitas ao licenciamento pelo órgão ambiental competente.
Consumidores
A devolver as embalagens contendo resíduos, além das embalagens vazias nos
estabelecimentos comerciais, postos e centrais. Os consumidores são orientados a
inutilizar as embalagens vazias e promover sua lavagem.
Observações/considerações
Posto do INPEV instalado no município de Taubaté.
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Resíduos:
Pilhas e baterias
Logística Reversa
Instrumento Legal:
CONAMA nº 401/2008 que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e
padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado.
Responsabilidades
Fabricantes/Importadores
I - estar inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais - CTF, de acordo com art. 17,
inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
II - apresentar, anualmente, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA laudo físico-químico de composição, emitido por
laboratório acreditado junto ao Instituto Nacional de Metrologia e de Normatização INMETRO.
III - apresentar ao órgão ambiental competente plano de gerenciamento de pilhas e
baterias, que contemple a destinação ambientalmente adequada, de acordo com
esta Resolução.
Os fabricantes e importadores de produtos que incorporem pilhas e baterias devem
informar aos consumidores sobre como proceder quanto à remoção destas pilhas e
baterias após a sua utilização, possibilitando sua destinação separadamente dos
aparelhos. Os estabelecimentos de venda de pilhas e baterias devem,
obrigatoriamente,
conter
pontos
de
recolhimento
adequados.
Reciclagem ou quando não for possível pelo descarte definitivo em aterros sanitários
licenciados.
Distribuidores/Comerciantes
• Recolher junto ao comercio varejista o material recolhido e encaminhar ao
fabricante/importador.
• Oferecer aos consumidores postos de coleta para receber os produtos
descartados.
Administração Pública Municipal
Não está definida a participação da administração pública municipal, exceto
fiscalização de descarte e educação ambiental.
Consumidores
Entregar nos posto de coleta definidos ou autorizados pelos fabricantes.
Observações/considerações
Não existe acordo setorial, já que a indústria e importadores alegam que mais de
40% dos produtos que circulam no mercado possuem origem irregular. Nas
discussões para acordo setorial, a os produtores cobram da administração pública
ações no sentido de coibir produção e importações irregulares, que não obedecem à
normativa quanto ao uso de metais pesados na composição das pilhas e baterias.
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Resíduos:
Óleo Lubrificante usado ou contaminado
Logística Reversa
Instrumento Legal:
Resolução CONAMA n°362, de 23 de junho de 2005. alterada pela 450/2012.
Responsabilidades
Fabricantes/Importadores
Deverão coletar ou garantir a coleta e dar a destinação final ao óleo lubrificante
usado ou contaminado, em conformidade com a Resolução, de forma proporcional
em relação ao volume total de óleo lubrificante acabado que tenham comercializado.
Distribuidores/Comerciantes
Armazenar de maneira adequada para que o fabricante retire o resíduo.
Administração Pública Municipal
Fiscalização, orientação e educação ambiental.
Consumidores
Não está especificada a participação direta do consumidor, já que existe o habito de
realizar trocas em estabelecimentos comerciais.
Observações/considerações
No entanto, na zona rural não é incomum se realizar trocas e mesmo descarte nas
próprias instalações, o que caberia a administração pública atuar na educação
ambiental dos consumidores. Quanto aos revendedores, existe já desde muito
tempo um mercado de compra para reprocessamento por parte de empresas que
atuam espontaneamente em função do valor de mercado de óleos lubrificantes para
re-refino.
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Resíduos:
Embalagens plásticas de óleos lubrificantes
Logística Reversa
Instrumento Legal:
O Acordo Setorial foi assinado no dia 19/12/2013 e teve seu extrato publicado no
D.O.U de 07/02/2013.
Responsabilidades
Fabricantes/Importadores
"a) Inserir no rótulo da embalagem de óleo lubrificante informações definidas pelo
seu órgão regulador – ANP (Agência Nacional de Petróleo) – Resolução ANP10/2007, entre elas a importância de sua devolução no estabelecimento do
comerciante que a vendeu. b) Não reutilizar as embalagens para outros fins, face à
toxicidade do produto, e alertar aos comerciantes atacadistas e varejistas para os
perigos de seu descarte não ambientalmente adequado. c) Receber das Centrais
Públicas de Triagem de Coleta Seletiva, designadas pelos municípios, as
embalagens inadequadamente dispostas no lixo residencial e comercial,
devidamente tampadas e acondicionadas em sacos plásticos transparentes, através
das suas unidades de recebimento itinerante ou em suas centrais de recebimento. d)
Receber dos comerciantes atacadistas e varejistas as embalagens plásticas de óleo
lubrificante, independentemente de quais sejam os fabricantes ou importadores, em
suas Centrais de Recebimento ou em suas unidades de Recebimento Itinerante,
neste caso por meio de visitas programadas aos Pontos de Recebimento dos
comerciantes varejistas e às Centrais de Recebimento dos comerciantes
atacadistas, devidamente pré-cadastrados. e) Armazenar temporariamente em suas
centrais de recebimento, processando a drenagem do óleo residual. f) Encaminhar
as embalagens para as recicladoras credenciadas pelo SISTEMA mediante o
recebimento do certificado de entrega para destinação. g) Registrar toda a
quantidade de embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes (em quilogramas
ou toneladas), recebida dos comerciantes atacadistas e varejistas, e posteriormente
encaminhada para destinação final. h) Manter o sistema informatizado proposto na
cláusula terceira, devidamente atualizado, bem como, prestar outras informações ao
sistema declaratório do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos
Resíduos Sólidos (SINIR), na forma e nos prazos definidos quando de sua efetiva
implementação. i) Participar dos programas de divulgação do presente Acordo
Setorial.
São obrigações dos Produtores de Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes
desenvolver tecnologia objetivando utilizar, na fabricação de novas embalagens de
óleos lubrificantes, percentual crescente de material reciclado, respeitado o mínimo
inicial de 10%, em média, de forma a atingir o máximo tecnicamente factível,
atendidas às condições técnicas e comerciais.
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Distribuidores/Comerciantes/Atacadistas
• COMERCIANTES VAREJISTAS: a) Receber, na proporção por ele comercializada,
independentemente de quais sejam os fabricantes e importadores, as embalagens
plásticas de óleo lubrificante que lhe forem devolvidas pelos seus consumidores e
demais clientes b) Drenar, acondicionar adequadamente, garantindo a segregação
dos demais resíduos, e armazenar as embalagens plásticas de óleo lubrificante que
receber, de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante, importador ou
comerciante atacadista e, ainda, segundo as normas definidas pelos órgãos
ambientais. c) Efetuar a devolução das embalagens plásticas de óleo lubrificante às
unidades de recebimento itinerante ou às centrais de recebimento, disponibilizadas
por fabricantes, importadores e comerciantes atacadistas, mediante certificado de
recebimento, de acordo com as instruções e normas fornecidas pelos mesmos e as
definidas pelos órgãos ambientais. d) Registrar toda a quantidade de embalagens
plásticas usadas de óleos lubrificantes (em quilogramas ou toneladas) adquiridas do
fabricante/importador e/ou comerciante atacadista, posteriormente devolvidas aos
mesmos, bem como, prestar outras informações ao sistema declaratório do Sistema
7 Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), na forma
e nos prazos definidos quando de sua efetiva implementação. e) Contratar outra
empresa destinadora para as embalagens usadas de óleo lubrificante armazenadas
em seus pontos de recebimento, no caso de não utilização das unidades de
recebimento itinerante ou das centrais de recebimento disponibilizadas pelos
fabricantes, importadores e comerciantes atacadistas. Nesta hipótese, os
comerciantes varejistas ficam diretamente responsáveis por encaminhar ao órgão
ambiental competente, anualmente, ou disponibilizar eletronicamente “online”,
relatório com informações contendo: CNPJ, razão social e endereço do destinador
contratado, bem como, o peso total das embalagens plásticas de óleos lubrificantes
recebidas e encaminhadas para reciclagem ou destinação ambientalmente
adequada. f) Participar dos programas de divulgação do presente Acordo Setorial.
• COMERCIANTES ATACADISTAS: a) Receber, na proporção por ele
comercializada em seus estabelecimentos ou através de sistema alternativo,
independentemente de quais sejam os fabricantes e importadores, as embalagens
plásticas de óleo lubrificante que lhe forem devolvidas, emitindo o respectivo
certificado de recebimento, comprovação das informações que este disponibilizará
no SINIR. b) Acondicionar adequadamente as embalagens plásticas de óleo
lubrificante que receber, armazenando-as de acordo com as instruções fornecidas
pelo fabricante e importador e, ainda, segundo as normas definidas pelos órgãos
ambientais. c) Efetuar a devolução ou a disponibilização das embalagens plásticas
de óleo lubrificante às centrais de recebimento ou às unidades de recebimento
itinerantes, respectivamente disponibilizadas por fabricantes e importadores,
mediante certificado de recebimento, de acordo com as instruções e normas
fornecidas pelos mesmos e pelas definidas pelos órgãos ambientais. d) Contratar
outra empresa destinadora para as embalagens usadas de óleo lubrificante
armazenadas em seus estabelecimentos ou centrais de recebimento, em caso de
não utilização das unidades de recebimento itinerante ou das centrais de
recebimento disponibilizadas pelos fabricantes e importadores. Nesta hipótese, os
comerciantes atacadistas ficam diretamente responsáveis por encaminhar ao órgão
ambiental competente, anualmente, ou disponibilizar eletronicamente “online”,
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relatório com informações contendo: CNPJ, razão social e endereço do destinador
contratado, e peso total das embalagens plásticas de óleos lubrificantes recebidas e
encaminhadas para reciclagem ou destinação ambientalmente adequada. e)
Registrar toda a quantidade de Embalagens Plásticas Usadas de Óleos Lubrificantes
(em quilogramas ou toneladas) adquiridas do Fabricante / Importador,
posteriormente, encaminhadas para destinação final pelos fabricantes e
importadores, bem como, prestar outras informações ao sistema declaratório do
Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), na
forma e nos prazos definidos quando de sua efetiva implementação. f) Participar dos
programas de divulgação do presente Acordo Setorial.
Administração Pública Municipal
a) Monitorar a efetivação do SISTEMA, junto às entidades signatárias deste Acordo
Setorial e aos órgãos ambientais competentes, realizando reuniões, no mínimo
anuais, para avaliação e implementação de medidas de suporte que lhes forem
competentes; b) Participar dos programas de divulgação do presente Acordo
Setorial. c) Atuar junto aos usuários da zona rural para que não descartem
irregularmente suas embalagens e que as devolva ao comerciante.
Consumidores
Entregar as embalagens de óleos lubrificantes aos comerciantes de quem adquiriu.
Observações/considerações
Ação bem específica da administração pública municipal no sentido de definir a
correta segregação na fonte e entrega de resíduos para a coleta seletiva ou,
conforme o caso, nos postos de entrega.
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Resíduos:
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista
Logística Reversa
Instrumento Legal:
O Acordo Setorial - assinado no dia 27/11/2014 e teve seu extrato publicado no
D.O.U de 12/03/2015. Seu objetivo é garantir que a destinação final dos resíduos
dessas lâmpadas seja feita de forma ambientalmente adequada e em conformidade
com a Lei Nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Responsabilidades
Fabricantes/Importadores
"I – dar DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA a todas as
LÂMPADAS DESCARTADAS entregues pelos GERADORES DOMICILIARES nos
PONTOS DE ENTREGA e de CONSOLIDAÇÃO, e eventualmente recebidas nos
pontos incorporados ao SISTEMA.
II – articular, por meio das ENTIDADES GESTORAS, com as redes de distribuição e
comercialização, assistência técnica, e com o poder público municipal e estadual, a
implementação de estrutura necessária para viabilizar um fluxo de entrega das
LÂMPADAS DESCARTADAS;
III – implantar sistema de tecnologia da informação para manter a rede de PONTOS
DE ENTREGA e de PONTOS DE CONSOLIDAÇÃO organizada e eficiente;
IV – escolher e disponibilizar os recipientes aos distribuidores e comerciantes nos
PONTOS DE ENTREGA e prover aos operadores correspondentes a devida
capacitação técnica, com o objetivo de assegurar-lhes o conhecimento dos
procedimentos necessários para executar com eficiência e segurança o manuseio
das LÂMPADAS DESCARTADAS entregues;
V – executar Plano de Comunicação nos termos constantes da Cláusula Décima
Sexta de forma a transmitir ao GERADOR DOMICILIAR as informações e
procedimentos relevantes para a adequada logística reversa das LÂMPADAS;
VI – executar as obrigações de forma integrada, por meio das ENTIDADES
GESTORAS, constituídas com a finalidade específica de implementar o SISTEMA
DE LOGÍSTICA REVERSA e de desempenhar atividades correlatas;
VII - manter o SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA atualizado com informações e
ajustes necessários para buscar eficiência na execução dos objetivos propostos
neste ACORDO SETORIAL.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das obrigações acima, o SISTEMA não
contempla a integração de eventuais sistemas já existentes ou que venham a ser
criados por GERADORES NÃO DOMICILIARES, incluindo iniciativas dos Estados e
Municípios.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os fundos necessários à sustentabilidade do SISTEMA
serão repassados pelos fabricantes e importadores por meio de pagamento ou
contribuição financeira à Entidade Gestora na proporção correspondente a sua
participação no mercado de Lâmpadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor repassado, a título de custeio da logística
reversa, referido no parágrafo anterior, poderá ser informado por meio de
observação aposta à nota fiscal da lâmpada no momento da venda.
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Distribuidores/Comerciantes
I – receber e instalar os recipientes, mantendo a estrutura física, administrativa e de
mão de obra necessária para a entrega pelo GERADOR DOMICILIAR;
II – recepcionar as LÂMPADAS DESCARTADAS entregues pelo GERADOR
DOMICILIAR aos PONTOS DE ENTREGA incluídos no SISTEMA DE LOGÍSTICA
REVERSA,
III – acondicionar e armazenar temporariamente as LÂMPADAS DESCARTADAS de
forma ambientalmente adequada, e solicitar à ENTIDADE GESTORA sua retirada de
acordo com as condições e forma acordadas com essa entidade;
IV – informar e divulgar amplamente ao GERADOR DOMICILIAR sobre o processo
de devolução e forma de recebimento das LÂMPADAS DESCARTADAS; V –
sistematizar e fornecer as informações essenciais demandadas pelo SISTEMA DE
LOGÍSTICA REVERSA;
VI – indicar funcionário treinado para fazer a operacionalização dos PONTOS DE
ENTREGA; e
VII –formalizar a comunicação entre os PONTOS DE ENTREGA e as ENTIDADES
GESTORAS.
Administração Pública Municipal
I - Monitorar a efetivação do SISTEMA, junto às entidades signatárias deste Acordo
Setorial e aos órgãos ambientais competentes, realizando reuniões, no mínimo
anuais, para avaliação e implementação de medidas de suporte que lhes forem
competentes;
II - Participar dos programas de divulgação do presente ACORDO SETORIAL.
Consumidores
A) DOMICILIARES
I – acondicionar adequadamente as LÂMPADAS DESCARTADAS, de forma
segregada de outras frações de resíduos sólidos e de modo a assegurar a sua
integridade;
II– entregar adequadamente as LÂMPADAS DESCARTADAS nos PONTOS DE
ENTREGA ou conforme previsto no SISTEMA, preservando a integridade das
mesmas;
III - Nos municípios onde não há, em operação, qualquer ponto de entrega, os
GERADORES DOMICILIARES devem acondicionar, adequadamente e de forma
segura, as lâmpadas e entregá-las para a coleta móvel periódica ou em outros tipos
de eventos de coleta que venham a ser instituídos, ou reconhecidos, por Entidade
Gestora como parte do Sistema.
B) NÃO DOMICILIARES
I‐ organizar PONTOS DE CONSOLIDAÇÃO por meio dos quais o GERADOR NÃO
DOMICILIAR poderá levar e dispor as LÂMPADAS DESCARTADAS; e
II ‐ fornecer ou recomendar ao GERADOR NÃO DOMICILIAR recipientes, que serão
por estes utilizados e, posteriormente, entregues nos PONTOS DE
CONSOLIDAÇÃO mencionados no item I acima.
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Observações/considerações
• Segundo o Acordo Setorial, o posto mais próximo de Lagoinha será, a partir de
2017, cumprido o cronograma, instalado no Município de Taubaté; até lá, segundo o
acordo setorial, os consumidores deverão acondicionar e aguardar a instalação
deste posto;
• Os comerciantes poderão, a seu critério, possuir instalações para recepção de
lâmpadas, desde que aprovadas pelo órgão responsável pelo sistema;
• Não havendo comerciantes interessados na instalação, o consumidor deverá
aguardar até que seja, primeiramente, organizado e instalado sistema de coleta
periódica de lâmpadas em localidades em que não haja postos de recepção.
Até isto ocorrer, os consumidores deverão armazenar suas lâmpadas e aguardar, já
que as administrações públicas municipais somente terão seus sistemas de
recepção aceitos se aprovados pelo órgão gestor do sistema.
• Não está claro se, existindo um posto público, a administração deverá ou não
receber lâmpadas de consumidores não domiciliares, que podem representar
grandes volumes.

Resíduos:
Embalagens em geral
Logística Reversa
Instrumento Legal:
O Acordo Setorial para Implantação do Sistema de Logística Reversa de
Embalagens em Geral foi assinado no dia 25/11/2015 e tem como objetivo garantir a
destinação final ambientalmente adequada das embalagens.
Responsabilidades
Fabricantes/Importadores
Cabe aos fabricantes e importadores de produtos comercializados em embalagens
dar a destinação ambientalmente adequada às Embalagens.
Possibilidade de remuneração de Catadores organizados em cooperativas ou
associações, e das administrações públicas pelos serviços prestados de coleta e
triagem, ainda a serem definidas formas de remuneração.
Distribuidores/Comerciantes
Contribuir para a cadeia na forma em que estiver organizada no município.
Administração Pública Municipal
• A efetividade das ações previstas na PNRS, inclusive ao titular dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a organização e a
prestação direta ou indireta desses serviços, nos moldes do quanto disposto no
artigo 26 da Lei nº. 12.305/2010.
• Operar diretamente o sistema, organizar cooperativas ou associações para coleta
e/ou triagem, realizar ou ser corresponsável pela Coleta Seletiva e ações de inclusão
social dos catadores e trabalhadores envolvidos no processo.
Promover educação ambiental para segregação na fonte.
Consumidores
Realizar segregação na fonte, disponibilizar para a Coleta Seletiva, ou entregar em
postos instalados no município.
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Observações/considerações
Este acordo setorial leva em consideração as formas existentes de Coleta Seletiva
nos municípios.

Resíduos:
Resíduos de Construção Civil – Resíduos de Construção e Demolição
Logística Reversa
Instrumento Legal:
Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho 2002
Responsabilidades
Fabricantes/Importadores
Não definidas as responsabilidades dos fabricantes e importadores, exceto quando:
• For ele próprio gerador destes resíduos;
• Houver resíduos classificados em outras categorias, já que resíduos de construção
civil podem conter qualquer tipo de resíduos, inclusive perigosos, contaminantes,
recicláveis, etc.;
• Quando os resíduos tiverem definições específicas em normas, leis e acordos
setoriais definidos ou aguardando definição.
Distribuidores/Comerciantes
Não definidas as responsabilidades dos distribuidores e comerciantes, exceto
quando:
• For ele próprio gerador destes resíduos;
• Houver resíduos classificados em outras categorias, já que resíduos de construção
civil podem conter qualquer tipo de resíduos, inclusive perigosos, contaminantes,
recicláveis, etc.;
• Quando os resíduos tiverem definições específicas em normas, leis e acordos
setoriais definidos ou aguardando definição.
Administração Pública Municipal
• Coleta e destinação de resíduos úmidos, secos com características de RSD;
• Recolhimento em “pontos viciados” e outros tipos de descartes irregulares em
função das atividades de Limpeza Urbana;
• Instalação de Ecopontos para recebimentos de pequenos volumes;
• Regulação, fiscalização e controle de transporte de resíduos e atividades geradoras
de grandes volumes de resíduos classificados como RCC;
• Instalação de áreas de triagem e transbordo e de aterros de inertes devidamente
licenciados para os resíduos Classe IIB (inertes);
• Não disposição em aterros Classe IIA (não inertes), onde se recebe os resíduos
classificados pela LF 12.305/2010 como sendo “rejeitos”
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Consumidores
DOMICILIARES:
• Volumes até 100 litros – levar até o Ecoponto mais próximo;
• Volumes acima de 100 litros – contratar transportador e local privado devidamente
licenciado para disposição final ou tratamento;
NÃO DOMICILIARES:
• Condicionar aprovação de Alvarás de Construção a Plano de Gerenciamento de
Resíduos definindo formas de transporte e disposição final de todos os resíduos
gerados em obra.
Observações/considerações
Necessário estabelecer normativa municipal para a gestão de RCC.
Resíduos:
Pneus
Logística Reversa
Instrumento Legal:
Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro 2009.
Responsabilidades
Fabricantes/Importadores
Os fabricantes e os importadores de pneus novos, com peso unitário superior a 2,0
kg (dois quilos), ficam obrigados a coletar e dar destinação adequada aos pneus
inservíveis existentes no território nacional, na proporção definida na Resolução,
“Art. 3° A partir da entrada em vigor desta resolução, para cada pneu novo
comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou
importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu inservível.”
Os fabricantes e importadores ficam responsáveis pela organização e montagem de:
• Ponto de coleta: local definido para receber e armazenar provisoriamente os pneus
inservíveis.
• Central de armazenamento: unidade de recepção e armazenamento temporário de
pneus inservíveis, inteiros ou picados, disponibilizada pelo fabricante ou importador,
visando uma melhor logística da destinação.
Distribuidores/Comerciantes
Os fabricantes e os importadores de pneus novos, de forma compartilhada ou
isoladamente, deverão implementar pontos de coleta de pneus usados, podendo
envolver os pontos de comercialização de pneus, os municípios, borracheiros e
outros.
Administração Pública Municipal
• Formalizar acordo ou convênio para recebimento de pneus usados ou inservíveis
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em Ecoponto, com o órgão operador do sistema de logística reversa de pneus –
ANIP, e posterior transferência para seus Pontos de Coleta ou Central de
Armazenamento.
• Em função de problemas de saúde pública, organizar ações de recolhimento e de
educação ambiental para recolhimento e entrega de pneus usados ou inservíveis.
Consumidores
• Na troca de pneus solicitar ao revendedor que receba os pneus usados ou
inservíveis;
• Levar pneus usados ou inservíveis até o Ecoponto definido pela administração
pública municipal ou se houver proximidade, aos Pontos de Coleta da ANIP ou seus
contratados.
Observações/considerações
Para fins desta resolução, reforma de pneu não é considerada fabricação ou
destinação adequada.

5 - Acordos setoriais em análise pelo MMA – responsabilidades não definidas

Resíduos:
Combustíveis e Lubrificantes
Em fase de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – proposta definida pela
Fundação Getúlio Vargas e SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes sendo analisada pelo Ministério do
Meio Ambiente.
Resíduos:
Equipamentos Eletroeletrônicos
Em fase de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – proposta definida pela
ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e INVENTTA – empresa de
inovações tecnológicas.
Resíduos:
Medicamentos
Em fase de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – proposta definida pela
ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial sendo analisada pelo
Ministério do Meio Ambiente.
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Como pode ser observado, a destinação de parte dos resíduos produzidos diariamente
em grandes volumes em todo o Brasil ainda não possuem regulamentação, como é o
caso dos eletroeletrônicos; e parte significativa de resíduos que já possuem
regulamentação quanto à sua gestão, como é o caso de alguns resíduos classificados
como RCC – Resíduos da Construção Civil, não encontram alcance real para sua
viabilidade, incluídos aí parte dos resíduos volumosos como colchões, entre outros.
No entanto, algumas cidades que se viram obrigadas a dar solução aos problemas
causados pela geração de resíduos e sua destinação final ambientalmente adequada
que, temporária ou definitivamente não encontram amparo na legislação existente e
que podem causar problemas de saúde pública, tem utilizado o conceito de entrega
voluntária em Ecopontos, onde são recebidos tanto resíduos que podem ser
encaminhados para várias formas de reciclagem, como podem ser reutilizados ou
recuperados para uso.
Os Ecopontos serão mais amplamente tratados ainda neste item, mas na perspectiva
de se definir ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a Tabela a seguir apresenta os resíduos que podem ser recebidos nos
Ecopontos e sua destinação, segundo os critérios estabelecidos pela Lei Federal nº
12.305/10 e regulamentações decorrentes, com considerações sobre a temporalidade
do recebimento de alguns resíduos ainda não atingidos pelos Acordos Setoriais, seja
na sua homologação, seja na sua efetiva implantação:
6 - Coleta seletiva
A Prefeitura Municipal de Lagoinha tem um sistema de Coleta Seletiva implantado,
conforme descrito no item V - Procedimentos Operacionais, que atende e
disponibilizada uma vez por semana em toda a área urbana e alguns bairros. Pode-se
considerar que o serviço é disponibilizado a 100% da população urbana.
Entende-se que a responsabilidade da administração pública municipal, neste caso, se
estende a desenvolver ações e estabelecer metas para:
 ampliação da participação da sociedade na segregação na fonte, principalmente
da zona rural;
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 manter a disponibilização dos sacos plásticos específicos, que no caso de
Lagoinha não é onerosa;
 disponibilizar local específico no Ecoponto para recebimento de recicláveis de
qualquer tipo;
 implantar e disponibilizar PEV para entrega voluntária dos recicláveis;
 implantar e disponibilizar Box Office A3P para disposição dos recicláveis nas
unidades da administração publica instaladas no município;
 atuar no sentido de enviar os recicláveis a cooperativas de catadores de cidades
vizinhas, ao invés de enviá-los a empresa privada, da qual pouco se sabe das
condições de funcionamento.
7 - Orgânico/compostagem
A Prefeitura do Município de Lagoinha, através da Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente, participou de um projeto patrocinado pela Petrobras, em
parceria com a OSCIP Serra Acima do Município de Cunha, denominado
Empreendimentos Comunitários: Criando Ambientes Para Geração de Trabalho e
Renda no Município de Lagoinha e Região, onde, dentre outras atividades, foi
estimulado que os pequenos produtores rurais realizassem compostagem de resíduos
gerados por rebanho, resíduos orgânicos domésticos e restos de cultura.
Segundo informações da secretaria, este programa atingiu 40 pequenos produtores, e
como pode ser observado pelas informações colhidas no Processo Participativo, é
possível observar que vários produtores ainda adotam os procedimentos de
compostagem.
Entende-se que o papel da administração pública na redução de resíduos orgânicos
passíveis de compostagem é:
 Estimular a compostagem nas propriedades rurais através de programa
específico, ampliando a participação dos pequenos e médios produtores;
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 Estimular o uso de composteiras domésticas na área urbana, considerando que
o volume de resíduos passíveis de utilização para tal fim representa menos do
que 20% do total de Resíduos Sólidos Domiciliares.
 Implantar projeto piloto em parceria com Organizações Não Governamentais, de
disponibilização e montagem de composteiras domésticas para uso na área
urbana.
8 - Cooperativas
A cidade de Lagoinha não tem catadores de materiais recicláveis nas áreas urbana e
rural, nem tampouco nas áreas de disposição final ou temporária de resíduos.
Existem pessoas que juntam principalmente latinhas de alumínio na tentativa de
complementar orçamento em situações de crise econômica.
Dados da administração municipal demonstram que não existe, por exemplo, a figura
do “ferro velho”, que figura na maioria das cidades do Brasil como intermediários na
compra de materiais recicláveis.
Do mesmo modo, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, informa que
os públicos atendidos em seus diversos programas, não declaram catação e venda de
materiais recicláveis como atividade, inclusive o público do Programa Bolsa Família,
principalmente de pequenos produtores rurais e trabalhadores do campo.
A redução do numero de habitantes prevista nas projeções do IBGE, tratadas no
Produto 2 deste planejamento demonstra que não haverá mudanças significativas na
produção de resíduos, exceto por aumento de consumo ou de hábitos de consumo ao
longo do período objeto deste planejamento.
Assim, o sistema implantado, de remeter os recicláveis para serem triados e
comercializados a cooperativa de catadores existente na região, parceria objeto de um
dos programas deste plano, é a solução que atende à necessidade de incluir catadores
de materiais recicláveis no sistema de Coleta Seletiva do município.
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No entanto, um dos programas a serem implantados, é o de realizar estudo a partir da
primeira revisão do PMGIRS/Lagoinha, no sentido de verificar e até estimular a
existência de grupo interessado em, através da economia solidária, atuar na triagem e
recuperação de materiais provenientes da limpeza urbana para além dos recicláveis
tradicionais, como plásticos, papel, metais e vidros.
Neste sentido, pode se tornar interesse da administração pública o estímulo a
atividades econômicas ligadas à reutilização, recuperação e reciclagem de resíduos
sólidos como madeiras, entulhos e inservíveis, além de outras ações decorrentes dos
acordos setoriais, como por exemplo, a qualificação para tratamento de lâmpadas e
eletroeletrônicos, reciclagem de óleo de cozinha, dentre outros.
9 - Definições de estruturas auxiliares da gestão de resíduos sólidos
9.1 - Ecoponto
Os Ecoponto são equipamentos públicos destinados ao recebimento de resíduos da
construção e demolição, recicláveis, pneus, pilhas e baterias domésticas, lâmpadas,
isopor, óleo de cozinha usado, e resíduos volumosos (resíduos não provenientes de
processos industriais, constituídos basicamente por material volumoso não removido
pela coleta pública municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos
inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, podas e assemelhados) gerados
e entregues pelos munícipes.
Os Ecopontos ocupam áreas públicas ou viabilizadas pela administração pública,
preferencialmente aquelas já degradadas por descarte irregular de resíduos, serão
implantadas pela Administração, observada a legislação de uso e ocupação do solo e
de acordo com adequado planejamento e sustentabilidade técnica, ambiental, política e
econômica.
Nos Ecopontos será realizada a pré-triagem dos resíduos ali recebidos para a posterior
coleta diferenciada, remoção e disposição final ou tratamento. O recebimento de
resíduos nos Ecopontos será limitado a até 3 entregas de 1 (um) m³ por dia por
gerador.

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

tel.: (11) 4425 1666 ⁞ e-mail: trs.ambiental@terra.com.br

126

PMGIRS / Lagoinha

Contrato nº 127/2015
Processo Administrativo Municipal nº 037/2015

Infraestrutura
Guarita metálica com WC (tipo portaria), ou edícula em alvenaria, contendo saleta para
guarda de ferramentas e equipamentos e banheiro; Cercamento em tela metálica com
portão; Ligação de água e esgoto; Baias ou áreas reservadas para inservíveis, pneus e
volumosos (tendo pallets usados protegendo o piso, que deve ser primário); Proteção
de edificações vizinhas com barreiras físicas (tubos de concreto, pneus, morretes, etc.).
Equipamentos
Preferencialmente caçambas metálicas de 5 m³ (mínimo 5 - entulho, madeira e podas,
recicláveis, outros); Bag com estrutura metálica ou contêineres plásticos para
recicláveis (mínimo 3).
Ferramentas manuais e EPI
1 Pá, 1 Enxada, 1 Pé de cabra, 3 Chaves de fenda, 1 Alicate, Uniforme (calça, camisa,
boné), Bota, Luva de raspa.
Horário de funcionamento
De 2ª a 6ª das 8h00 às 17h00 e aos Sábados das 8h00 às 12h00.
Zeladoria
1 Operador + 1 Folguista
Linguagem visual
 Totem ou Placa de identificação com no mínimo as seguintes informações;
 Dias e horários de funcionamento,
 Serviço gratuito,
 Lista do que pode ser recebido,
 Lista do que não pode ser recebido,
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 Quantidade que pode ser recebida,
 Proibição de uso para transportadores de resíduos,
 Proibição de entrada de caminhões,
 Telefone para reclamações.
Placas de identificação nas vias principais e no entorno, Paisagismo, Pintura de
eventuais paredes de vizinhos, Calçadas com a utilização de agregado reciclado, Piso
interno com revestimento primário de pedrisco preferencialmente reciclado.
Roteiro para implantação:
Legalização - Selecionar a área, Demarcar a faixa de utilização da área, Verificar
classificação fiscal e situação fundiária, Verificar outros interesses da administração
pública.

Figura 23 - Croqui esquemático do Ecoponto
Fonte: Arquivo TRS Ambiental
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Trabalho com a vizinhança - Informação/Educação Ambiental com a vizinhança direta,
Distribuição de porta em porta de folhetos explicativos dentro da área de influência (raio
de 1 km), Instalação das placas indicativas no entorno.
9.2 - Postos de Entrega Voluntária - PEV
São dispositivos simplificados, estruturas construídas em tubo de aço carbono,
desmontáveis, que recebem um big bag confeccionado em ráfia, devidamente
adaptado para ficar aberto e receber recicláveis entregues voluntariamente pela
população.
Esta estrutura recebe um conjunto de lonas impressas que cumprem a função de
informar o usuário como procederem no descarte, fazendo também a divulgação da
coleta seletiva.

Figura 24 - Modelo dos Dispositivos para os POSTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA
Fonte: Arquivo TRS Ambiental
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Estes dispositivos podem ser instalados em locais públicos (escolas, unidades de
saúde, unidades de atendimento etc.) e privados (estacionamentos de varejo, postos
de combustíveis e etc.), em localização estratégica, estabelecendo com os
responsáveis por estes espaços, parceria e corresponsabilidade na gestão do
dispositivo. Será elaborado um TERMO DE COMPROMISSO entre a Prefeitura do
Município de Lagoinha e o responsável pelo espaço, estabelecendo os critérios desta
parceria, incentivando a participação destes parceiros e sua responsabilidade na
gestão do dispositivo.
Para a implantação dos PEV serão utilizados agentes públicos envolvidos com o
projeto, que irão identificar os locais e parceiros, promover o treinamento dos
diretamente envolvidos e encaminhar a assinatura do TERMO DE COMPROMISSO,
bem como da instalação dos PEV e sua inclusão nos roteiros regulares de coleta
seletiva. De acordo com o volume de coleta no espaço instalado será definida a
quantidade de dispositivos a serem instalados ou realocados.
Este dispositivo substitui muito bem os dispositivos de plástico da coleta seletiva, e por
seu baixo custo e versatilidade de instalação e coleta, podem ser facilmente instalados
ou retirados, estabelecendo uma dinâmica importante para o processo.
Especificações Técnicas
Estrutura metálica tubular em aço carbono:
PEÇA FRONTAL - 1 (uma) peça que compõe a parte dianteira da estrutura com
medida total, externa de (0,90x1,50)m, formando retângulo de (0,90x1,30)m, formando
4 pontas de 0,10m cada ponta, servindo como pé ou apoio para instalação do BAG.
Reforços em aço carbono tubular de ½” e barra redonda em aço carbono com 1/4” de
diâmetro servindo de apoio para instalação de LONA VINÍLICA. Recebe também 0,10m
de tubo quadrado de ¾” em aço carbono na parte superior externa para encaixe de
pino das outras duas partes da estrutura. 2 (dois) pinos de 0,10m soldados nas laterais
superiores em barra redonda em aço carbono com ¼” de diâmetro, para fixação dos
bag.
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PEÇA TRASEIRA - 1 (uma) peça que compõe a parte traseira da estrutura com medida
total, externa de (0,90x1,80) m, formando dois retângulos de (0,90x0,50)m, e
(0,90x1,30)m, sendo que o primeiro retângulo recebe reforço de barra redonda em aço
carbono com 1/4” de diâmetro servindo de apoio para instalação de LONA VINÍLICA.
Recebe também 0,10m de tubo quadrado de ¾” em aço carbono na parte superior
externa para encaixe de pino das outras duas partes da estrutura. 2 (dois) pinos de
0,10m soldados nas laterais superiores em barra redonda em aço carbono com ¼” de
diâmetro, para fixação dos bag.
PEÇA ENCAIXE - 2 (duas) peças que fazem o “fechamento” da estrutura com medida
externa de (0,90x0,12)m, em tubo quadrado de ½” em aço carbono, formando uma
figura “U”, encaixando nos tubos de ¾” por 0,10m

das outras duas peças

anteriormente descritas.
Cobertura sintética anticorrosiva e pintura com esmalte sintético na cor a ser definida
pela Prefeitura do Município de Franco da Rocha.
LONAS VINÍLICAS, tipo Sansuy ou similar – Instalação nas peças dianteira (0,85x1,25)
m e traseira (0,85x0,45)m com impressão digitalizada colorida à base de solvente e
proteção UV – acabamento com soldas e reforços laterais, aplicação de ilhoses de ½” e
fixação com lacres plásticos tipo “correio” na cor branca,
Big Bag:
Saco em ráfia - 4 laterais nas medidas aproximadas de 0,90m com altura de 1,24m e
fundo de (0,90x0,90)m - totalizando 1 (um) metro cúbico - com costura reforçada e 4
alças também em ráfia para fixação nos pinos da estrutura metálica e saia de 1,00m.
9.3 - Box Office A3P
O Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, é uma iniciativa do
Ministério do Meio Ambiente - MMA e seu objetivo é promover a internalização dos
princípios de sustentabilidade socioambiental nos órgãos e entidades públicos.
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Os Box Office são utilizados para o descarte de resíduos secos (recicláveis) e serão
instalados nas áreas administrativas dos próprios públicos Federais, Estaduais e
Municipais existentes em Lagoinha.
Para a implantação dos Box Office A3P serão utilizados agentes públicos envolvidos
com o projeto, que irão identificar os locais e parceiros, promover o treinamento dos
usuários estabelecendo os critérios desta parceria, incentivando a participação destes
parceiros e sua responsabilidade na gestão do dispositivo e a sua inclusão nos roteiros
regulares de coleta seletiva.

Figura 25 - Modelo dos Box Office A3P
Fonte: Arquivo TRS Ambiental

Este dispositivo não substitui as lixeiras tradicionais que devem ser mantidas para
descarte de outros tipos de resíduos, como os úmidos, não recicláveis, etc..
Especificações Técnicas:
Caixa em papelão 500CV, Onda C, Qualidade BMS-3, Cor de base Branca, Impressão
3x0. Medidas Internas: (1.216x1.290)mm, Gramatura (g/m²) variação 5%: 478 Coluna
(kgf/cm) variação 10%: 5,6, Corpo: corte especial com dobra e encaixe vazado. Tampa:
corte especial vazada unificada a base.
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XVII - AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS.
As ações preventivas e corretivas a serem adotadas pela administração pública
municipal de Lagoinha, bem como todas as diretrizes, estratégias e ações a serem
apontadas para a execução do PMGIRS/Lagoinha, serão apresentadas no presente
trabalho, no sentido de garantir uma cronologia de planejamento e atividades com o
Comitê Diretor e a partir do processo participativo, e no sentido de estabelecer uma
lógica entre a tomada de decisões e a apresentação de prognóstico, entendido como
definição de ações que buscam soluções. Deste modo, ajustando a metodologia
aplicada no presente planejamento, conforme sugerido pelo MMA em seu Guia para
elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, 2011, às condições
estabelecidas pelo Termo de Referência da AGEVAP, as Ações Preventivas e
Corretivas são apresentadas tanto no Produto 3 como no Produto 4, conforme segue:
Produto 3 - Em se tratando do produto onde deve ser apresentado o Diagnóstico
baseado nas pesquisas realizadas e no processo participativo, são apresentadas as
ações preventivas e corretivas relativas aos riscos relacionados ao manejo de resíduos
sólidos, apontados no item XXI deste Produto (Anexo 1), já no item XV, são
apresentados, relativamente aos resíduos sujeitos a logística reversa, os limites de
responsabilidade dos atores da cadeia de resíduos delimitando as ações de cada um
dos agentes, incluídos a administração pública municipal e o cidadão.
Produto 4 - Em se tratando de Produto onde deve ser apresentado o prognóstico,
todas as ações decorrentes de diretrizes e estratégias a serem estabelecidas, incluindo
aquelas levantadas previamente no Produto 3, relativamente aos itens XV, XVII e XXI,
serão consideradas e consolidadas junto ao Comitê Diretor e

apresentadas neste

produto.
As Ações Preventivas e Corretivas relativamente à ocorrência risco no manejo de
resíduos sólidos e suas abordagens, serão identificadas no QUADRO DE RISCOS
(Anexo 1) bem como os principais tipos de ocorrências, as possíveis origens e as
ações a serem desencadeadas para a gestão dos resíduos sólidos gerados ou
descartados no município.
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XX - AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DOS GASES DE EFEITO ESTUFA.
A mudança global do clima é tema que ganha a cada dia maior relevância na agenda
de governos e da sociedade. O aquecimento do planeta fruto da atividade humana e da
intensa geração de Gases de Efeito Estufa - GEE é hoje reconhecido pela comunidade
científica internacional.
Os principais GEE relacionados à geração de resíduos sólidos são:
 o dióxido de carbono (CO2), emitido, principalmente por veículos no
transporte dos resíduos.
 o gás metano (CH4), produzido pela decomposição da matéria orgânica,
principalmente em aterros sanitários e que tem poder de aquecimento
global 21 vezes maior que o dióxido de carbono.
 o óxido nitroso (N2O) cujas emissões resultam, entre outros processos, da
queima de combustíveis fósseis, da incineração de resíduos e do uso de
fertilizantes; possui um poder de aquecimento global 310 vezes maior que
o CO2.
Caso não sejam tomadas medidas para desacelerar o processo global de aquecimento,
é possível que venha a ser observado, segundo o IPCC, aumento médio global de
temperaturas de 20ºC a 50ºC; uma mudança dessas tem potencial para causar
grandes impactos sobre todas as formas de vida.
Em 1997, foi celebrado o Protocolo de Quioto no âmbito da convenção-quadro que
estabeleceu metas obrigatórias para 37 países (Brasil não incluído) de redução de 5%
das emissões de GEE com base nas emissões de 1990. O Brasil, mesmo não incluído
nessa lista, assumiu metas próprias para redução das emissões de GEE, entre 36,1 e
38,9% das emissões projetadas para 2020.
A Lei Federal nº 12.187/09 estabelece que a Política Nacional sobre Mudanças do
Clima visará (Art. 4º, V) a implementação de medidas para promover a adaptação à
mudança do clima pelas três esferas da Federação, com a participação e a
colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em
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particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos. Sendo os
resíduos sólidos a segunda maior fonte de GEE em São Paulo, estão aí colocadas as
justificativas para a adoção da rota tecnológica descrita neste PGIRS.
Diversos estudos sobre as políticas públicas que devem ser desenvolvidas no setor de
resíduos sólidos que efetivamente possam reduzir as emissões de GEE convergem
para a rota da reciclagem como a melhor rota para redução do uso de recursos
naturais, das emissões de GEE e maior economia de energia.
A segregação na fonte geradora seja domiciliar ou não e o envio para a reciclagem dos
diversos resíduos, a retenção dos resíduos orgânicos e compostagem nos domicílios e
nas propriedade rurais, a possibilidade de coletar seletivamente resíduos orgânicos na
área urbana, e a adoção da biodigestão para eliminação do biogás através de
atividades consorciadas com municípios vizinhos, a serem encaminhadas no início da
execução deste PMGIRS/Lagoinha, são as melhores alternativas para o cumprimento
dos preceitos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. A PNMC, em seu Art. 11,
estabelece que os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas
e programas governamentais deverão compatibilizar-se com os desta política nacional.
Exploradas as possibilidades de não geração e redução, a reciclagem dos resíduos
secos é o melhor caminho para gerar menos gases de efeito estufa e aproveitar o
conteúdo energético dos resíduos, além de valorizar o resíduo como bem econômico e
social, promover a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis,
incentivar a indústria da reciclagem e possibilitar a logística reversa pelo setor
empresarial - dar cumprimento às diretrizes centrais da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
Estudo conduzido no Reino Unido, a partir da análise do ciclo de vida dos materiais,
chega ao entendimento de que a reciclagem de resíduos demanda maior energia que a
prevenção, porém segue sendo melhor para o meio ambiente que a incineração com
recuperação de energia (ENVIRONMENTAL BENEFITS OF RECYCLING, 2010).

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

tel.: (11) 4425 1666 ⁞ e-mail: trs.ambiental@terra.com.br

135

PMGIRS / Lagoinha

Contrato nº 127/2015
Processo Administrativo Municipal nº 037/2015

Ações preventivas obtidas através de programas de educação ambiental, de estímulo à
participação dos cidadãos nas soluções e mudança de hábitos de consumo são as
ações que tendem a oferecer maiores resultados em médio prazo.
A compostagem a que se propõe realizar principalmente nas propriedade rurais, possui
significativa diferença quanto às emissões de metano quando comparado aos valores
do aterro sanitário, emitindo quantidade aproximadamente 10 vezes menor, segundo
estudo realizado pela EMBRAPA.
A geração de GEE no município de Lagoinha está muito mais ligada a atividades
pecuárias do que ao manejo de resíduos sólidos, já que a frota de veículos utilizados
na coleta e disposição final de resíduos e limpeza urbana é ínfima e o volume
depositado no aterro em valas é proporcional à sua população.
As diretrizes, estratégias e ações a serem propostas para a gestão integrada de
resíduos sólidos no município, resultados finais deste PMGIRS/Lagoinha, deverão dar
conta de buscar a redução dos gases de efeito estufa levando em consideração a
importância da ampliação do Programa de Coleta Seletiva e atividades de
compostagem a serem incentivadas nas residências e nas propriedades rurais;
manutenção preventiva da frota, conforme definido no Plano de Contingência; mudança
de hábitos através da Educação Ambiental, e busca de solução consorciada para
implantação de Aterro Sanitário para destinação de rejeitos que não seja em valas,
para que se possa realizar o controle das emissões.
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XXI - AÇÕES PARA EMERGENCIA E CONTINGENCIA.
O presente Plano de Ações de Emergência e Contingência de Lagoinha - PAECL utiliza
dois documentos como referência para sua elaboração, bem como a pesquisa de
campo e informações fornecidas pela Prefeitura do Município de Lagoinha.
O primeiro documento de referência é Plano Integrado de Saneamento Básico de
Lagoinha, elaborado por consultoria especializada contratada pelo Governo do Estado
de São Paulo, onde está contida a gestão de resíduos sólidos, sem, no entanto
alcançar o que foi estabelecido posteriormente pela Lei Federal nº 12.305/10.
O segundo documento de referência é o Mapeamento de Áreas de Alto e Muito Alto
Risco a Deslizamentos e Inundações do Município de Lagoinha, elaborado pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, também sob responsabilidade do Governo
do Estado de São Paulo, concluído em DEZEMBRO DE 2014.
A metodologia utilizada para este Plano de Emergência e Contingências é a mesma
utilizada pelo IPT. Trata-se de metodologia simplificada a partir daquela desenvolvida
pelo IPT para o Ministério das Cidades e adotada em todo o país. Agregada a esta
metodologia, para atendimento ao Edital da AGEVAP para os planos financiados pela
Agência Nacional de Águas - ANA, como é o caso de Lagoinha, foram realizados
trabalhos de campo de modo a atender a todos os itens destacados pelo referido edital.
O denominado Plano de Ações de Contingência e Emergência - PACE – (ver
Quadro de Riscos - Anexo 1) - busca caracterizar as estruturas disponíveis e
estabelecer as formas de atuação da administração pública, tanto em caráter
preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade
operacional das instalações relacionadas aos serviços de limpeza urbana e gestão de
resíduos sólidos de Lagoinha.
Serão utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão no sentido de prevenir
ocorrências indesejadas através de controles e monitoramentos das condições físicas
das instalações e dos equipamentos, visando minimizar ocorrências de sinistros e
interrupções na prestação de serviços.
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Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolem a capacidade de atendimento local, a
operadora em exercício deverá dispor de todas as estruturas de apoio com mão de
obra, materiais e equipamentos, das áreas de manutenção, gestão, controle de
qualidade e de todas as áreas que se fizerem necessárias, visando à correção dessas
ocorrências, para que os sistemas deste município não tenham a segurança e a
continuidade operacional diminuídas ou paralisadas.
1 - Objetivo
O principal objetivo de um plano de contingência é assegurar a continuidade dos
procedimentos originais, de modo a não expor a comunidade a impactos relacionados
ao meio ambiente e, principalmente, à saúde pública.
Normalmente, a descontinuidade dos procedimentos se origina a partir de eventos que
podem ser evitados através de negociações prévias, como greves de pequena duração
e paralisações por tempo indeterminado.
Porém, tal descontinuidade também pode ser gerada a partir de outros tipos de
ocorrência de maior gravidade e de maior dificuldade de solução, como incêndios,
desmoronamentos, tempestades, inundações entre outros.
Assim, para que um plano de contingência seja realmente aplicável é necessário,
primeiramente, identificarem-se os agentes envolvidos sem os quais não é possível
definirem-se as responsabilidades pelas ações a serem promovidas.
Além dos agentes, também é recomendável que o plano de contingência seja focado
para os procedimentos cuja paralisação pode causar os maiores impactos, relegando
os demais para serem atendidos após o controle total sobre os primeiros.
2 - Agentes envolvidos
Tendo em vista a estrutura operacional proposta para o equacionamento dos serviços
urbanos de Lagoinha, podem-se definir como principais agentes envolvidos:
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Prefeitura Municipal
A municipalidade se constitui agente envolvido no Plano de Contingência quando seus
próprios funcionários públicos são os responsáveis diretos pela execução dos
procedimentos. Evidentemente que, no caso da Prefeitura Municipal, o agente nem
sempre é a própria municipalidade e sim secretarias, departamentos ou até mesmo
empresas autônomas que respondem pelos serviços envolvidos.
Prestadora de Serviços em Regime Normal
As empresas prestadoras de serviços são consideradas agentes envolvidos quando,
mediante contrato decorrente de licitação pública, seus funcionários assumem a
responsabilidade pela execução dos procedimentos.
Órgãos Públicos
Alguns órgãos públicos também passam a se constituir agentes quando, em função do
tipo de ocorrência, são mobilizados para controlar ou atenuar eventuais impactos
decorrentes das ocorrências, como é o caso da CETESB, do DEPRN, da Polícia
Ambiental, da SABESP e outros.
Entidades Públicas
Algumas entidades públicas também são consideradas agentes do Plano a partir do
momento em que, como reforço adicional aos recursos já mobilizados, são acionadas
para minimizar os impactos decorrentes das ocorrências, como é o caso da Defesa
Civil, dos Bombeiros e outros.
Comerciantes, distribuidores, e geradores de resíduos
Para os casos específicos de resíduos sólidos pode haver a necessidade de
participação direta da população em geral na condição de corresponsáveis pela gestão
de resíduos.
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3 - Principais ações de controle e de caráter preventivo
As ações para o Plano de Contingências constituem-se basicamente em três períodos:
 Preventiva:

Desenvolvida

no

período

de

normalidade,

consistindo

na

elaboração de planos e aperfeiçoamento dos sistemas e, também, no
levantamento de ações necessárias para a minimização de acidentes.
 Atendimento Emergencial: As ações são concentradas no período da
ocorrência, por meio do emprego de profissionais e equipamentos necessários
para o reparo dos danos objetivando a volta da normalidade. Nesta fase, os
trabalhos são desenvolvidos em parceria com órgãos municipais e estaduais,
além de empresas especializadas.
 Readequação: Ações concentradas no período, e após o evento, com o objetivo
de se adequar à nova situação, aperfeiçoando o sistema e tornando tal ação
como preventiva.
O Plano define uma metodologia para atender aos diversos tipos de ocorrência,
viabilizando o acionamento de pessoal capacitado para o acompanhamento e solução
dos problemas, e, além disto, desenvolvendo ações preventivas que evitam o
agravamento de situações de risco. É recomendável identificar os locais com
instalações sujeitas a acidentes, eliminando os problemas com alteração de
caminhamento e desenvolvimento e realizando o acompanhamento de trabalhos
preventivos nas áreas impossibilitadas de adequação.
A seguir são apresentados os principais instrumentos que poderão ser utilizados em
Lagoinha para a adequada operação e manutenção dos sistemas existentes, de
maneira generalizada.
 Formulação de leis e outros instrumentos jurídicos para permitir a adoção das
ações em situações de não conformidade;
 Legislação específica, definindo atribuições, aspectos e punições para infratores;
 Formação de equipes de resposta a situações de emergência;
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 Planos de divulgação na mídia;
 Mobilização social: envolvimento de associações de moradores e outros grupos
representativos constituídos;
 Reservas financeiras para: contratação emergencial de empresas para
manutenção em operações emergenciais ou críticas; contratação de serviços
especializados em casos de emergências ambientais; contratação de serviços
de fornecimento e transporte de água tratada para situações emergenciais;
 Decretação de estado de atenção, de emergência ou de calamidade pública,
conforme previsão na legislação específica;
3.1 - Serviços de Limpeza Pública e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
3.1.1 - Serviços de Limpeza Pública
3.1.1.1 - Varrição Manual
O principal impacto decorrente da paralisação dos serviços de varrição manual, além
da deterioração do estado de limpeza dos passeios, vias e logradouros públicos, é a
intensificação dos detritos descartados nos pisos que, em decorrência de chuvas,
tendem a ser levados pelo escoamento das águas pluviais para os dispositivos de
drenagem superficial. Essa é, quase sempre, a razão do entupimento das bocas de
lobo e galerias e, por consequência, a principal responsável pelas inundações das
áreas urbanas.
3.1.1.2 - Manutenção de Vias e Logradouros
Ao contrário da varrição manual, uma eventual interrupção da manutenção de vias e
logradouros, que engloba as atividades de capina, roçada e pinturas de meios-fios não
chega a ser tão preocupante. Isto se deve principalmente pelo fato destas atividades
ocorrerem em pontos isolados e se acentuarem de forma sazonal, onde a proliferação
dos matos e a sedimentação de areias e poeiras nos baixios estão estritamente
relacionadas à época da maior ocorrência de chuvas.
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Embora também possam provocar incômodos à população e entupimento dos
dispositivos de drenagem, os procedimentos de manutenção de vias e logradouros não
são necessariamente contínuos, permitindo que seu Plano de Contingência se limite a
uma defasagem na programação sem maiores prejuízos.
3.1.1.3 - Limpeza Pós - Eventos
O impacto decorrente da paralisação ou não programação dos serviços de limpeza
pós-eventos pode provocar, além da deterioração do estado de limpeza das vias, a
intensificação dos detritos descartados nos pisos que, em decorrência de chuvas, são
levados pelo escoamento das águas pluviais para os dispositivos de drenagem
superficial e podem provocar o entupimento das bocas de lobo e galerias.
3.1.1.4 - Limpeza de Bocas de Lobo e Galerias
O impacto decorrente desta paralisação, embora não incida sobre a deterioração do
estado de limpeza dos passeios, vias e logradouros públicos, pois acaba não sendo
visível para os cidadãos, também é o assoreamento e entupimento dos dispositivos de
drenagem superficial. Assim, da mesma forma como já mencionado para a varrição
manual, a dificuldade ou até impossibilidade de escoamento das águas pluviais pelas
bocas de lobo e galerias acaba se tornando uma das principais responsáveis pelas
inundações ou baixo escoamento de água das áreas urbanas.
Neste caso, em eventual inundação, pouco se pode fazer a não ser aguardar as águas
escoarem para se processar a limpeza dos dispositivos, o que torna ainda mais
importante a prevenção, ou seja, a manutenção da limpeza dos mesmos.
3.1.1.5 - Coleta Domiciliar dos Resíduos Sólidos Domiciliares
O principal impacto decorrente da paralisação da coleta de resíduos sólidos
domiciliares, além da exposição dos sacos de lixo por um tempo não recomendável,
que acaba gerando chorume e maus odores, além de atrair catadores e animais que
destroem as embalagens em busca de materiais e restos de comida, é a possibilidade
de serem levados pelas águas pluviais para os dispositivos de drenagem superficial,
drenagens e/ou corpos d’água adjacentes.
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Colaborando com o entupimento das bocas de lobo e galerias e o assoreamento dos
recursos hídricos, juntamente com a paralisação da varrição manual, também pode ser
considerada uma das principais responsáveis pelas inundações das áreas urbanas.
3.1.1.6 - Disposição Final de Rejeitos dos RSD
A paralisação do serviço de operação de um aterro sanitário pode ocorrer por diversos
fatores, desde greves até ocorrências que requerem maiores cuidados, ou até mesmo
por demora na obtenção das licenças necessárias para sua operação.
Embora esta unidade tenha sido até o momento a mais importante para a gestão dos
resíduos sólidos domiciliares, com a diretriz da nova legislação federal de somente
permitir a disposição final dos rejeitos não reaproveitáveis, a tendência é que venha
ocupar uma posição de menor relevância. Com essas novas exigências, tais rejeitos
não somente deixarão de ser ambientalmente tão agressivos devido à redução da
matéria orgânica, como também terão suas quantidades progressivamente diminuídas
na medida em que os mercados consumidores de materiais recicláveis e de composto
orgânico forem se consolidando.
Mesmo com todos estes atenuantes, não poder contar com o aterro sanitário bem
operado e com seus efluentes líquidos e gasosos, por menores que sejam, bem
controlados, é um problema preocupante que, sem dúvida nenhuma, exige um Plano
de Contingência bem consistente.
3.1.2 - Serviços Relacionados a Resíduos de Construção Civil - RCC
3.1.2.1 - Coleta, Transporte, Pré - Beneficiamento e Disposição Final dos RCC
Cabe à municipalidade apenas o gerenciamento dos resíduos sólidos inertes
descartados irregularmente nas vias e logradouros públicos. Porém, para evitar essa
prática, é comum a municipalidade colocar dispositivos ou serviços à disposição da
comunidade, em locais adequados, para o recebimento desse tipo de resíduos,
comumente chamados de “Ecopontos”.
Compreendem os serviços de coleta de resíduos sólidos inertes a retirada dos
materiais descartados irregularmente e o recolhimento e translado dos entulhos
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

tel.: (11) 4425 1666 ⁞ e-mail: trs.ambiental@terra.com.br

143

PMGIRS / Lagoinha

Contrato nº 127/2015
Processo Administrativo Municipal nº 037/2015

entregues pelos munícipes nos “Ecopontos”. Portanto, a paralisação do serviço de
coleta deste tipo de resíduo engloba ambos os recolhimentos, bem como a operação
dos “Ecopontos”.
No que se refere aos serviços de triagem e pré-beneficiamento de entulhos
reaproveitáveis e de operação de aterro de inertes, as interrupções costumam estar
associadas a pequenas greves dos funcionários públicos envolvidos nestes serviços.
No caso do aterro de inertes, a paralisação do serviço também pode ocorrer devido à
demora na obtenção das licenças necessárias para a sobre elevação e/ou a ampliação
do aterro já que, pelas características desse tipo de resíduos, não existem ocorrências
com efluentes líquidos e gasosos. Além disso, com a diretriz da nova legislação federal
de somente permitir a disposição final dos rejeitos não reaproveitáveis, tais materiais
que

já

não

são

ambientalmente

agressivos

ainda

terão

suas

quantidades

progressivamente reduzidas na medida em que o mercado consumidor de agregado
reciclado for se consolidando.
Apesar desses atenuantes, justifica-se a necessidade de se dispor este tipo de
materiais de forma organizada num aterro de inertes, para evitar que eles sejam
carreados pelas águas de chuva e acabem se sedimentando nos baixios, assoreando
as drenagens e corpos d’água.
Do ponto de vista técnico, a única ocorrência que pode exigir uma maior atenção do
Plano de Contingência é uma eventual ruptura dos taludes e bermas, resultante da
deficiência de projeto e/ou de execução da configuração do aterro, mesmo tendo a
massa uma consistência altamente homogênea ou no recobrimento com gramíneas.
3.1.3 - Coleta, Transporte e Tratamento dos RSS
Com relação aos resíduos de serviços de saúde, constitui dever da municipalidade
apenas a gestão da parcela gerada em estabelecimentos públicos, cabendo aos
geradores privados o equacionamento do restante dos resíduos.
Porém, devido à alta periculosidade no manuseio desse tipo de resíduos, sua coleta,
transporte e tratamento são sempre realizados por equipes treinadas e devidamente
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equipadas com os equipamentos de proteção individual necessários, dotadas de
veículos e materiais especialmente adequados para essas funções.
Logo, a tarefa da municipalidade limita-se ao gerenciamento administrativo do contrato
com a empresa terceirizada, e o risco de descontinuidade se resume a greves ou
paralisações da própria prestadora de serviços ou de seus funcionários.
Por tratar-se de atividades altamente especializadas, que requerem recursos materiais
e humanos especiais, não é recomendável que se desloquem equipes da própria
municipalidade para cobrir qualquer deficiência de atendimento.
Em suma, serão identificados no QUADRO DE RISCOS (Anexo 1) os principais tipos
de ocorrências, as possíveis origens e as ações a serem desencadeadas para a gestão
dos resíduos sólidos gerados ou descartados no município.
4 - Probabilidade de ocorrências
Nos itens a seguir, conforme apresentados no Termo de Referência da AGEVAP, são
listadas as situações de risco de baixa probabilidade de ocorrência, ou mesmo de não
ocorrência para a cidade de Lagoinha, bem como recomendações do Edital, com as
indicações de atendimento neste PAECL.
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RECOMENDAÇÕES DA AGEVAP

Referências

Ações emergenciais e contingenciais para as ocorrências de
inundações, interdições de estradas e vias de transportes.

- Contemplado
Saneamento.

no

PAECL

Estas ações devem ser planejadas a partir do diagnóstico
com mapeamento de áreas de riscos e planos dos
organismos de defesa civil.

- Contemplado no PAECL.

e

Plano

de

- Não existem rotas alternativas de transporte
para acesso à cidade. No entanto, as duas vias
de acesso existentes podem uma ser alternativa
à outra.
Levantamentos de rotas alternativas de transportes.

- Para rotas a bairros e zona rural, é comum
“criar” alternativas de desvio ou travessia quando
existe algum tipo de impedimento. Em geral a
prefeitura atua nestas ocasiões tanto preventiva
como emergencialmente.
- Disposição provisória no Estado de São Paulo
depende de Licenciamento Ambiental.

Locais para disposição provisória emergencial de resíduos.
- Alternativas para os riscos inerentes a esta
situação estão previstas no PAECL.
Com relação aos aspectos operacionais cabe especial
atenção para a possibilidade de acidentes, avarias de
equipamentos e ações ligadas a períodos com maior
geração de resíduos, sendo que o Plano deve estabelecer a
necessidade de:
• Programas de revisão e manutenção preventiva de
equipamentos;
• Disponibilização de unidades reserva;
• Programas de revisão periódica de frota e equipamentos;
• Avaliação constante dos indicadores operacionais dos
equipamentos.

- Contemplado no PAECL.

Ações de contingência para os serviços de coleta em datas
festivas como Natal, Ano Novo, Carnaval e Páscoa e
festividades locais (particulares ao Município), devido ao
volume superior de resíduos gerados em relação aos dias
normais.

- Contemplado no PAECL.
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Condições ambientais de áreas afetadas:

Mapeamento de áreas de riscos e estimativa do tamanho da
população sob risco e sua distribuição por área geográfica.

- Não existe população sob risco ligadas a
questões relacionadas a resíduos sólidos.
- Outros riscos apontados no relatório do IPT.

Avaliação da capacidade instalada de serviços de saúde
para atendimento das vítimas imediatas e das pessoas que
deverão procurar assistência médica durante e após a
ausência de serviços de limpeza pública.

Quantificação dos recursos humanos disponíveis nos
referidos serviços, bem como voluntários.

- A estrutura para atendimento emergencial
instalada no município é compatível com os
níveis de risco levantados.

- Equipe de Defesa Civil treinada que atua em
outras áreas da administração pública.
- Não existem voluntários.

Risco socioambiental:
Áreas com histórico anterior de desabamentos/enchentes.

- Contido no Relatório do IPT.

Populações que vivem em encostas e próximos a cursos
d’água.

- Contido no Relatório do IPT.

Adensamentos populacionais (favelas, ocupações).

- Contido no Relatório do IPT.

Mapas de risco social, quando disponível.

- Não existe levantamento neste sentido.

Riscos associados aos resíduos sólidos:
Levantamento de situações e pontos críticos referentes a
acidentes e vazamentos ou disposição de resíduos
perigosos.
Mapeamento de situações de fragilidade e planos de
possíveis ações emergenciais e de contingência no
transporte e disposição de resíduos sólidos domiciliares e de
varrição e resíduos industriais.
Identificação de áreas com baixa cobertura de coleta ou com
estrutura de limpeza pública (sistema de coleta) ausente.
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Identificação de sistemas de disposição final de resíduos
urbanos (lixão, aterros, áreas de transbordo) que possam
acarretar riscos químicos e biológicos.

Identificação de áreas potenciais para proliferação de
vetores e abrigos de animais peçonhentos, e associação
com os mapeamentos de riscos existentes.

- Contemplado no PAECL.
- Ver item I deste Produto 3.
- Não foi encontrada associação de proliferação
de vetores e abrigos de animais peçonhentos
com as áreas de risco existentes, exceto no caso
do Aterro Sanitário e Área de Reservação
provisória de RCC.
- Ações de emergência e contingência, estão
contidas no PAECL.

Os levantamentos das condições ambientais de áreas
afetadas, de risco socioambiental e de riscos associados
aos resíduos sólidos devem ser elaborados em um
planejamento detalhado, para orientar as tomadas de
decisões e ações emergenciais em caso de contingência
dos serviços.

- Não existe associação de risco socioambiental
associado a risco acima de R2.
- Outros riscos estão contemplados no PAECL.

5 - Definição de Níveis de Risco
A definição de níveis de risco adotada para o presente planejamento considerou dois
critérios e parâmetros de análise de risco, desenvolvida a partir de diferentes arranjos.
São definidos nessa análise 4 níveis de risco: RISCO MUITO ALTO (MA), RISCO
ALTO (A), RISCO MÉDIO (M) E RISCO BAIXO (B).
A matriz de risco obtida a partir do cruzamento entre a Probabilidade de Ocorrência
(com tempo de recorrência) e a Gravidade do processo sobre os elementos sob risco
está mostrada no Quadro abaixo.
GRAVIDADE
PROBABILIDADE
Negligenciável

Média

Alta

Desastre

Baixa

Baixo

Baixo

Médio

Muito Alto

Média

Baixo

Médio

Alto

Muito Alto

Alta

Baixo

Médio

Alto

Muito Alto

Muito Alta

Baixo

Médio

Alto

Muito Alto

R1 - Baixo

/
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6 - Considerações finais
Levando-se em consideração as conclusões obtidas através de dados primários
contidos no Plano Integrado de Saneamento Básico de Lagoinha, do Mapeamento de
Áreas de Alto e Muito Alto Risco a Deslizamentos e Inundações do Município de
Lagoinha, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT e do trabalho de
pesquisas de campo, além do Diagnóstico Participativo, é possível concluir que os
riscos existentes decorrentes da gestão de resíduos como praticada atualmente,
podem ser controlados com a inclusão nas rotinas operacionais e administrativas da
administração pública das ações propostas no presente PAECL, com ênfase em ações
preventivas, e com especial cuidado na questão da disposição final de resíduos que,
tendo a situação do Aterro Sanitário de Valas agravada seja por sua operação, seja por
sua ausência, podem trazer problemas para as finanças do município, muito mais do
que os riscos civis e de saúde pública.
Cabe à administração pública em qualquer gestão, colocar em prática este PAECL, que
propõe ações simplificadas e sem ônus de investimentos em obras, exceto quanto à
necessidade de se operar corretamente o aterro e buscar nova área para o futuro
aterro.
Na conclusão do PMGIRS/Lagoinha serão propostas e apresentadas Ações
Estruturantes também para os riscos inerentes a resíduos sólidos e suas associações,
mesmo que de baixo risco, tendo como eixos os seguintes pontos levantados durante o
diagnóstico, dentre outros:
 Equipe de Defesa Civil devidamente treinada e participando de atividades
da Defesa Civil Estadual;
 Plano de Mobilidade levando em consideração as estradas de roça,
soluções consorciadas, e captação de recursos externos,
 Equipe mínima exclusiva para operação e manutenção do Aterro
Sanitário;

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

tel.: (11) 4425 1666 ⁞ e-mail: trs.ambiental@terra.com.br

149

PMGIRS / Lagoinha

Contrato nº 127/2015
Processo Administrativo Municipal nº 037/2015

 Busca de soluções consorciadas para Aterro Sanitário que não seja no
sistema de valas;
 Plano de Manutenção Preventiva de veículos e equipamentos e
Plano/cronograma de limpeza de sistemas de drenagem – com atribuição
de responsabilidades internas;
 Alteração da "cultura" de coleta pública de entulhos e inservíveis nas
portas (calçadas) das residências da zona urbana, substituindo pela
entrega voluntária em Ecoponto devidamente licenciado e operando.
Para melhor ilustrar este tópico, segue o Apêndice A com o Extrato do Mapeamento
de Áreas de Alto e Muito Alto Risco a Deslizamentos e Inundações do Município de
Lagoinha, não especificamente ligados aos resíduos sólidos, elaborado pelo Instituto
de Pesquisas Tecnológicas - IPT.
As Considerações Finais deste trabalho realizado pelo IPT são as seguintes:
“Este Relatório apresenta o resultado dos trabalhos referentes ao
mapeamento de áreas de muito alto e alto risco a deslizamentos e
inundações do município de Lagoinha, assim como indicação de
concepção de intervenções para as áreas mais críticas. Os pontos mais
críticos no município de Lagoinha correspondem a ocupações localizadas
nas proximidades de encostas naturais e taludes de corte - aterro.
No total, foram mapeadas 2 áreas de Risco Médio (R2) para
deslizamentos de solo em função, principalmente, da ausência de casos
históricos de acidentes no município e de as áreas não apresentarem
nenhum sinal de movimentação dos taludes.
Quanto à questão das inundações, o rio Paraitinga é a principal drenagem
presente na área, localizado a alguns quilômetros da área central e
urbana do município. Por se tratar de drenagem de médio porte, as
ocupações ribeirinhas, localizadas predominantemente na área rural,
estão sujeitas ao impacto de suas águas em períodos de maior incidência
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de chuvas, principalmente quando de chuvas generalizadas e de grande
intensidade em sua bacia hidrográfica. Segundo os dados históricos,
essas inundações podem atingir um raio de alcance maior do que os
estimados, sendo que o aumento do nível das águas se dá de forma
gradual e a velocidades de médias a altas.
O mapeamento para a identificação de áreas de risco de deslizamento no
município de Lagoinha proporcionou concluir que as características das
encostas naturais na região indicam média a baixa suscetibilidade natural
para ocorrência de deslizamentos de solo, os quais são deflagrados por
eventos de chuvas intensas.
Ressalta-se, também, que a implantação das moradias nessas áreas
pode

atuar

como

um

potencializador

desses

deslizamentos,

principalmente pela forma de ocupação.
Nesse sentido, recomenda-se que o município desenvolva, além das
soluções e monitoramento das áreas já instaladas, mecanismos para
controle daquelas ainda não ocupadas e que apresentam potencial para
instabilizações e/ou impacto das águas.
Por fim, a partir da caracterização geológico-geotécnica expedita e do
histórico de processos nos locais avaliados, conclui-se que alguns
problemas podem ser esperados em períodos de grande intensidade
pluviométrica, tais como as inundações nas áreas rurais.
Destaca-se, aqui, que a Defesa Civil de Lagoinha possui equipe, embora
reduzida, com capacitação para a identificação e análise dos processos.
Recomenda-se que o município desenvolva ferramentas para orientação
da população sujeita ao impacto dos diferentes fenômenos.
Os aspectos discutidos, assim como as medidas propostas para
minimização dos riscos identificados neste Relatório Técnico, têm um
caráter preliminar, compatível com a qualidade e com a quantidade de
dados passíveis de levantamento em uma vistoria expedita. Esse caráter
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reforça a necessidade de se manter um monitoramento constante das
áreas estudadas, objetivando adequações e ampliação das medidas
sugeridas.
Todas as alternativas técnicas apresentadas e discutidas no âmbito deste
Relatório visam garantir a segurança das pessoas que moram no
município de Lagoinha.”

XXII - LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E A
SUA

INTEGRAÇÃO

COM

REGULAMENTADORES,

A

LEGISLAÇÃO

MUNICIPAL

E

DECRETOS

NA ÁREA DE RESIDUOS SOLIDOS, EDUCAÇÃO

AMBIENTAL E SANEAMENTO BASICO.

Este tópico já foi amplamente apresentado no Produto nº 1 - Legislação
preliminar.
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XXIII - DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.
“O processo de construção do PMGIRS deverá levar a mudanças de hábitos e de
comportamento da sociedade como um todo. Nesse sentido, o diálogo terá papel
estratégico, e será mais eficiente se acontecer com grupos organizados e entidades
representativas dos setores econômicos e sociais de cada comunidade ou região.
Conforme determina a Lei Federal nº 12.305/10 no seu artigo 14, a participação social
é assegurada na elaboração do Plano.
De forma compartilhada, todos os cidadãos, a indústria, o comércio, o setor de serviços
e ainda as instâncias do poder público têm responsabilidade pelos resíduos sólidos
gerados. A participação social é também um instrumento de avaliação da eficácia da
gestão e da elaboração das políticas públicas, devendo a população ser informada dos
dados sobre esses resíduos, fato que estimulará e contribuirá em sua participação e
controle sobre os serviços públicos.” (Manual AGEVAP)
1.1 - Metodologia participativa
1.1.1 - Comitê Diretor
Para o processo de participação social, primeiramente foi estabelecido o Comitê
Diretor através de decreto do Sr. Prefeito Municipal, formado por representantes dos
principais órgãos gestores envolvidos nas atividades de planejamento, a quem foi
delegado o poder de decisão em nome dos órgãos representados.
Por determinação do Sr. Prefeito Municipal, foi nomeado o Engº Hugo Daniel Bastos
Ferreira,

Secretário

de

Planejamento

e

Obras,

como

o

coordenador

do

PMGIRS/Lagoinha e responsável pela mediação entre os agentes públicos e sociedade
civil.
A participação do Comitê Diretor, que em sua composição busca garantir a presença
de técnicos das várias áreas que possuem interface com a gestão de resíduos sólidos,
permite que se possa tomar decisões quanto a objetivos, estratégias, ações e metas a
serem definidas para a gestão de resíduos sólidos no município, inclusive aquelas que
possam ter impactos orçamentários ou na alocação de outros recursos.
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Também é responsabilidade do Comitê Diretor se apropriar de informações acerca da
Lei Federal nº 12.305/10 e seu Decreto Regulamentador nº 7.404/2010, e da Lei
Estadual nº 12.300/2006, as principais normas brasileiras para a gestão de resíduos,
bem como de experiências exitosas de várias cidades brasileiras, como forma de
promover um alinhamento de conhecimentos entre todos os representantes e
demonstrar possibilidades para a gestão de resíduos.
No primeiro encontro da consultoria com o Comitê Diretor, em 10 de dezembro de
2015, foi realizada uma apresentação em Power Point.
Foi realizado um exaustivo debate para organização do plano, onde foram identificados
os agentes da sociedade civil e lideranças comunitárias a serem convidadas a
participar deste processo.
O papel do Comitê Diretor é realizar a avaliação dos resultados obtidos pela consultoria
quanto aos produtos apresentados, no que diz respeito ao diagnóstico, prognóstico,
resultados do processo participativo, definição dos objetivos, estratégias, ações e
metas do PMGIRS/Lagoinha e participar do processo de aprovação final em Audiência
Pública e das tratativas para envio ao Legislativo Municipal.
O Cronograma contido abaixo foi definido nesta primeira reunião do Comitê Diretor,
contendo os principais eventos do Plano onde, excetuando-se as atividades da
consultoria, o Comitê Diretor mantem presença e é o principal agente.
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Figura 26 - Cronograma dos principais eventos do PMGIRS/Lagoinha
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1.1.2 - Divulgação e comunicação
Através de informações fornecidas pelo coordenador do Plano e os técnicos do Comitê
Diretor, já que a prefeitura não possui um servidor diretamente responsável pela
comunicação social, foi constatada a existência de duas mídias impressas que circulam
na região e uma rádio comunitária.
As mídias impressas têm como sede cidades vizinhas e circulam com periodicidade
indefinida, e em geral priorizam matérias com objetivos estritamente comerciais e
principalmente anúncio publicitários. Esta forma de comunicação foi descartada diante
das necessidades de divulgação das atividades participativas do Plano.
Existem algumas páginas de internet privadas que acabam por assimilar as mesmas
características.
A Prefeitura de Lagoinha possui um portal dentro dos padrões de informações das
outras cidades que é atualizado diariamente, e justamente um funcionário do Secretário
de Obras, coordenador do Plano, é o responsável por esta atualização.
Este portal foi o principal meio encontrado para se colocar conteúdos relativos ao
PMGIRS/Lagoinha, e foi utilizado para disponibilização pública de todos os conteúdos
dos produtos apresentados, como pode ser observado no item XXV - CRIAÇÃO DE
UMA

PAGINA

ELETRONICA

DE

INTERLOCIÇÃO

PERMANENTE

COM

A

POPULAÇÃO, a seguir.
A mídia mais acessada da cidade, no entanto, é a Rádio Comunitária, que foi utilizada
para a divulgação das oficinas, e uma rápida pesquisa informal permitiu constatar que
aproximadamente 50% das pessoas que participaram desta primeira oficina vieram
através das chamadas realizadas pela Rádio.
No entanto, foi indicado ao Comitê Diretor que procedesse ao envio de Ofício
convidando as entidades existentes, os vereadores, e alguns comerciantes locais.
Além desses convites através de Ofício, a pessoa responsável pelas atividades de
extensão rural da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que tem relação
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constante com os produtores rurais, fez o convite verbal pessoalmente, o que trouxe
excelente resultado para ambas as oficinas.
A participação dos cidadãos nas oficinas, considerando resultados de outras cidades,
foi bastante representativa. No entanto, para a Audiência Pública, a administração
municipal irá despender um esforço maior buscando, além dos canais já mencionados,
a colaboração das igrejas locais na divulgação do evento.
1.2 - Descrição da metodologia do Processo Participativo
1.2.1 - Oficinas participativas
Foram previstas duas oficinas participativas anteriores à Audiência Pública.
A metodologia utilizada foi uma variação do Planejamento Estratégico Situacional 2 que
permitiu a participação ativa de todos os cidadãos e técnicos presentes, sem distinção.
Neste processo, foram levantadas todas as situações referentes aos resíduos sólidos
no município, que permitiram a elaboração de um diagnóstico inicial da percepção
acerca dos problemas da cidade quanto à gestão de resíduos e limpeza urbana, ao
mesmo tempo em que se pode apresentar soluções segundo sua percepção e
experiências, que são os elementos norteadores para a elaboração das diretrizes,
estratégias e ações presentes no plano.
OFICINA TEMÁTICA I
Nesta primeira oficina, realizada em 07 de janeiro de 2016, foram apresentadas as
principais diretrizes da Lei Federal nº 12.305/10 e seu decreto regulamentador, de
forma sucinta e ilustrada, através de apresentação em Power Point. Conjuntamente,
foram apresentadas experiências exitosas em várias cidades brasileiras e de fora do
país, já considerando os temas e abordagens sugeridos pelo Guia para Elaboração dos
Planos de Gestão de Resíduos Sólidos - Ministério do Meio Ambiente relativamente ao
conteúdo de um plano de gestão integrada, a saber:

2

O Planejamento Estratégico Situacional - PES é uma teoria e uma metodologia de planejamento estratégico,
voltada exclusivamente para o serviço público. Seu autor é Carlos Matus, economista chileno, Pós-Graduado em
Harvard, ex-ministro de planejamento e ex-presidente do Banco Central no Governo Allende, no Chile.
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Eixo

temático

1

-

Lâmpadas,

Pilhas

e

Baterias,

Eletroeletrônicos

e

Agrosilvopastoris.
Eixo temático 2 - Limpeza urbana, Resíduos úmidos e Diversos.
Eixo temático 3 - Resíduos dos serviços de saúde, Cemiteriais e Pneus.
Eixo temático 4 - Resíduos de construção e demolição, Resíduos Verdes
(podas), Madeiras e Volumosos.
Eixo temático 5 - Resíduos secos (recicláveis).
Eixo temático 6 - Ações estruturantes, Inclusão social e Educação ambiental.
Após a exposição dos eixos temáticos, os presentes foram convidados a apresentar
individualmente, para cada um dos eixos sugeridos, (e para cada resíduo ou
abordagem que assim desejassem), sua avaliação através do preenchimento de uma
cartela, conforme modelo abaixo fosse ela positiva ou negativa:
SUA VISÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS/Lagoinha
Oficina Temática I - 07 de Janeiro de 2016
EIXO TEMÁTICO: 1 ( )

2( )

3( )

4( )

5( )

6( )

Contribuição:

Figura 27 - Modelo de cartela utilizado na Oficina Temática I - “cartela branca”

Cartazes em tamanho apropriado com os eixos temáticos foram espalhados pela sala
para que pudessem ser consultados.
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A cada eixo apresentado, os participantes foram estimulados a se agruparem conforme
seu próprio interesse e a debaterem sobre suas opiniões, buscando também
esclarecimentos com outros participantes, consultores e monitores presentes. Foi dado
um tempo de aproximadamente 20 minutos para conclusão sobre cada eixo, e as
cartelas “brancas” permaneceram com os participantes.

Após serem apresentadas as contribuições para o diagnóstico, foi solicitado aos
presentes que, à luz do que fora apresentado na cartela branca, que representava a
situação atual de cada um dos temas, fosse realizado o mesmo nas cartelas laranja,
desta vez escrevendo sobre a situação desejada.

SUAS SUGESTÕES E CRÍTICAS
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS/Lagoinha
Oficina Temática I - 07 de Janeiro de 2016
EIXO TEMÁTICO: 1 ( )

2( )

3( )

4( )

5( )

6( )

Contribuição:

Figura 28 - Modelo de cartela utilizado na Oficina Temática I - “cartela laranja”

Esta variação do PES - Planejamento Estratégico Situacional permite que todos os
participantes possam, sem restrições, emitir suas opiniões sem a necessidade de
identificação. É estimulada a capacidade de síntese, já que é oferecida a cada
participante uma quantidade necessária de cartelas para que ele emita sua opinião em
no máximo 4 linhas, uma ideia por cartela, sem limite de cartelas a serem
apresentadas.
Os monitores das oficinas, para os eventuais casos de analfabetismo, (que não
ocorreu), estão disponíveis para reproduzir contribuições orais.
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Este método, testado em outras cidades, permite que se possa ter uma visão geral da
percepção dos participantes, como pode ser observado no resumo das propostas
apresentadas a seguir:
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NOTA: As contribuições sistematizadas para a situação desejada, subsídios para
o prognóstico, serão debatidas com o Comitê Diretor e apresentadas no Produto
IV.
Como pode ser observado, existe um entendimento geral do funcionamento da gestão
de resíduos, inclusive algumas opiniões são expressas quanto aos aspectos positivos
ou negativos desta gestão.
Ao mesmo tempo, o diagnóstico participativo pode identificar equívocos, como por
exemplo, nos casos apontando que a Prefeitura promove “queima de resíduos em uma
área”. A prefeitura de fato não queima, mas a percepção de que existe queima é
expressa, e permite constatar a vulnerabilidade da referida área, que se trata de local
provisório de reservação de RCC, conforme relatado no item I deste produto.
Após o recebimento de todas as contribuições, é aberta a palavra aos participantes
para apresentarem suas posições, esclarecerem eventuais dúvidas tanto pela
consultoria como por parte dos servidores do Comitê Diretor presentes, e se
necessário, complementar informações apresentadas nas contribuições escritas em
cartela.
Após o recebimento das contribuições no formato descrito, as informações são
sistematizadas, e à luz da legislação e normas vigentes são apresentadas ao Comitê
Diretor para avaliação a título de diagnóstico, incorporadas ao diagnóstico realizado
pela consultoria em conjunto com o Comitê Diretor, e posteriormente disponibilizadas
para a população através de uma página no site da Prefeitura.
Para que se possa obter contribuições de cidadãos que não puderam estar presentes
nas oficinas, está disponibilizado no site um espaço para manifestações específicas ou
gerais, bem como tudo o que foi produzido pela consultoria e Comitê Diretor, conforme
pode ser observado no item XXV - CRIAÇÃO DE UMA PAGINA ELETRONICA DE
INTERLOCIÇÃO PERMANENTE COM A POPULAÇÃO, a seguir.
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2ª REUNIÃO COM O COMITÊ DIRETOR
Nesta reunião, realizada em 28 de janeiro de 2016 na EMEF Prof. Alceu Coelho - Rua
Agostinho Ribeiro dos Santos, 230, com o auxilio de uma apresentação em Power
Point, foram apresentadas e discutidas as contribuições da população em relação aos
seis eixos temáticos levantados na Oficina Temática I sobre a VISÃO DA SITUAÇÃO
ATUAL e as SUGESTÕES E CRÍTICAS ao sistema operacional dos serviços básicos
de limpeza urbana.

OFICINA TEMÁTICA II
A partir das contribuições sistematizadas da Oficina Temática I foi possível direcionar
questionamentos

que

pudessem

complementar

as

informações

acerca

do

entendimento da população sobre a gestão de resíduos, levando em conta as
peculiaridades do município, e principalmente a presença marcante de pessoas da
zona rural na primeira oficina.
Desta forma foram organizados três questionários simplificados, denominados Fichas
de participação, onde os presentes à Oficina Temática I eram instados a responder
perguntas, algumas objetivas e outras mais voltadas à percepção, conforme modelos
abaixo:
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Prefeitura Municipal de Lagoinha
Secretaria de Planejamento e Obras

OFICINA TEMÁTICA II -

28/01/2016

-

FICHA 1

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoinha - PM GIRS/Lagoinha
SERVIÇO

PONTO FORTE

PONTO FRACO

Coleta de resíduos ÚMIDOS

Coleta de resíduos SECOS
Recicláveis

Coleta de Entulho, Restos de
podas, Inservíveis, e outros.

Coleta de resíduos dos serviços
de saúde

Destino dos rejeitos

Destino dos recicláveis

Limpeza da cidade
Praças, varrição de ruas,
Capinação, etc.

Nesta Ficha de participação, foi solicitado que indicassem os pontos fortes e os pontos
fracos da gestão de resíduos na cidade em uma única frase, de forma a captar a
percepção de cada um acerca dos serviços prestados pela administração pública.
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Prefeitura Municipal de Lagoinha
Secretaria de Planejamento e Obras

OFICINA TEMÁTICA II

-

28/01/2016

-

FICHA 2

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Lagoinha - PM GIRS/Lagoinha
RESPONSABILIDADE
TIPO DE RESÍDUO / ABORDAGEM

Prefeitura
TUDO

PARTE NADA

Morador
TUDO

PARTE NADA

Sitiante
TUDO

PARTE NADA

Comerciante /
Empresario
TUDO

PARTE NADA

Fabricante
TUDO

PARTE NADA

Úmido
Seco - recicláveis
Entulho
Pneu
Óleo de cozinha usado
Pilha e bateria doméstica
Eletroeletrônicos
Isopor
Embalagens agrotóxicos
Embalagens de produtos veterinários
Medicamentos vencidos de uso humano
Perfurocortante
Resíduos dos serviços de saúde
Volumosos - Sofá, geladeira, fogão, colchão, etc.
Lâmpada
Telha de amianto
Cemiteriais - Vasos, plantas, limpeza e manutenção.
Animais mortos - de pequeno porte
Animais mortos - de grande porte
Limpeza urbana

Na Ficha 2, o objetivo foi o de observar para cada um dos resíduos ou abordagens da
gestão, qual a percepção do participante acerca das responsabilidades e seus limites.
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O que você entende por EDUCAÇÃO AMBIENTAL?
Você conhece alguem que faz COMPOSTAGEM em casa?
Quantas vezes você ou alguem de sua família vem para a
cidade?
Você traria seus RECICLÁVEIS para cidade?
O que você faz com os restos de comida?
O que você faz com os restos de cultura?
O que você faz com as embalagens de agrotóxicos?
Você traria suas embalagens de agrotóxicos para a cidade?
O que você faz com as embalagens de produtos veterinários?
Você traria suas embalagens de produtos veterinários para a
cidade?
O que você faz com os restos de medicamentos de uso
humano?
O que você faz quando um animal que morre em sua
propriedade?
O que você faz com as fezes dos animais?

A Ficha 3, com perguntas objetivas, era praticamente direcionada para os moradores
da zona rural, que possuem situações e abordagens diversas na relação com a
produção

e

destinação

de

resíduos

sólidos,

buscando

desde

informações

complementares à Oficina Temática I, até, mirando propostas para a gestão, percepção
da disposição para compartilhamento de responsabilidades.
Na dinâmica desta Oficina Temática II foi mantido o método de permitir o agrupamento
conforme o interesse de cada cidadão, e em alguns casos, de respostas coletivas.
O resultado desta Oficina é reproduzido a seguir:
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Coleta de resíduos – ÚMIDOS
Pontos fortes

Pontos fracos

Coleta 3 vezes por semana inclusive feriado.

Atentar a população p/ cada vez mais, reduzir o
volume de lixo e dar destinação correta.

Coleta 3 vezes por semana, sendo 2ª, 4ª e 6ª
mesmo no feriado.

Na zona rural a caçamba fica cheia, espalhando
lixo na estrada e deixando mal cheiro.

Coleta 3 vezes por semana.

Enche a caçamba e fica um mal cheiro na zona
rural.

Coleta é feita semanalmente 3 vezes por semana
na zona urbana e 1 vez por semana na zona rural.

Aterro não é controlado.

Faz a coleta na cidade.

Não tem separação de reciclagem.

Faz se a coleta 3 vezes por semana.

Destino.

Faz se a coleta uma vez por semana na zona rural

Enche a caçamba e fica um mal cheiro.

Feita diariamente.

Deveria ter um local próprio.

Feita regularmente.

Falta de projetos para
compostagem/reaproveitamento.

Feita todos os dias.
Não faz coleta.
Periodicidade.
Recolhida pela Prefeitura, e aparenta
autossuficiência.
Recolhidos regularmente pela PM.

Pontos fortes
- Existe o conhecimento de que a coleta é realizada com a frequência necessária e
suficiente – 3 vezes por semana na zona urbana e 1 vez por semana na zona rural.
Entende-se que o sistema já está definido e consolidado.
Pontos fracos
- Mistura de recicláveis na coleta de úmidos;
- Deficiência nos contêineres de madeira na zona rural;
- Preocupação com a qualidade do aterro existente e conhecimento de suas
deficiências;
- Observada necessidade de realização de compostagem de resíduos orgânicos.
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Coleta de resíduos SECOS – Recicláveis
Pontos fortes

Pontos fracos

É coletado.

A zona rural não é atendida. Separar e divulgar os
materiais que são realmente recicláveis.

Existe a iniciativa da coleta de reciclagem no bairro
onde moro.

Na zona rural não é feita a coleta e não tem
nenhum lugar de descarte.

Existe uma preocupação da municipalidade.

Falta coleta na zona rural.

Faz se a coleta de reciclagem 1 vez por semana.

Bem feita.

Feita 1 vez por semana.

Mais pessoas para recicláveis.

Feita regularmente.

Falta orientação sobre a separação adequada dos
recicláveis.

Feita toda quinta feira.

As pessoas não estão conscientes da reciclagem
nem sabe o que é.

Iniciativa e conscientização de moradores para
fazer a reciclagem.

Ainda existem pessoas que não tem interesse em
fazer a reciclagem.

Na área urbana todas as 5ª feiras.

Na roça a coleta do úmido e reciclável junto.

Para a cidade 1 vez é suficiente.

As pessoas não tem conhecimento dessa coleta.

Recolhido pela PM na zona urbana.

Não é feita a separação dos resíduos.

Recolhido totalmente na zona urbana com
eficiência.

Mais vezes de por o lixo para o lixeiro pegar.

Sou a favor de separar as reciclagens.

Pontos fortes
- O fato de existir uma coleta seletiva;
- Sua regularidade – 1 vez por semana;
Pontos fracos
- Zona rural não é atingida pelo serviço
- Orientação, divulgação, conscientização para os cidadãos;
- Existem pessoas que misturam secos e úmidos;
- Somente uma vez por semana
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Coleta de Entulho, Restos de podas, Inservíveis, e outros
Pontos fortes

Pontos fracos

A coleta é feita pelo trator da prefeitura.

Que não dá o devido destino para isso.

Coleta diária.

Limpeza de estradas.

Coleta feita regularmente.

Mais vezes a coleta.

Coleta semanal.

Destinação – local inadequado e queimadas.

É jogado no entulho.

Não dá o devido destino para isso.

Faço adubo orgânico.

Destino / falta reciclagem.

Faz se a coleta na cidade pelo trator da prefeitura.

Não são descartados em lugar adequado.

Faz se a coleta na cidade pelo trator da prefeitura.

Falta de uma área apropriada.;

Feita toda sexta feira.

O destino dessa coleta não é feito de forma
adequada e correta.

Feita toda sexta feira.

Falta caçambas e locais específicos para descarte,
até ser recolhido.

Gratuidade.

Não tem coleta.

Recolhido conforme necessário, e não aparenta
problemas na zona urbana.

Queremos que seja aproveitável e enriquecer
nossa propriedade.

Recolhidos pela PM.

Pontos fortes
- É realizada uma coleta diária e regular na zona urbana;
- Gratuidade;
Pontos fracos
- População desconhece a real frequência;
- Existe uma grande preocupação com a destinação final;
- Existe preocupação com a possibilidade de reciclagem;
- Descarte em local irregular.
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Coleta de resíduos dos serviços de saúde
Pontos fortes

Pontos fracos

Coleta por empresa especializada p/ incineração.

Não existe.

Destinação correta por empresa autorizada.

Inexistente.

Feita regularmente.

Muitos jogam na água dos rios para contaminar as
águas.

O C. de Saúde recebe e depois uma firma
especializada faz a retirada.

Não existe.

Ponto forte.

Não vejo problemas quanto aos resíduos dos
serviços de saúde (quanto a coleta).

Resto de remédio eu entrego no posto de saúde.

A população, em geral, não sabe o destino dado a
estes resíduos.

Trabalho feito pela prefeitura.

Não existe.

Uma empresa especializada faz a coleta
adequada.

Não existe.

Uma empresa especializada faz a coleta de forma
adequada.

Não tem destino. Não existe.

Uma empresa especializada faz a coleta de forma
adequada.

Pontos fortes
- Destinação correta;
- Coleta por empresa especializada;
Pontos fracos
- População desconhece a existência;
- Existe descarte irregular de RSS de origem doméstica.
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Destino dos rejeitos
Pontos fortes

Pontos fracos

A coleta dos rejeitos colocam no trator, jogam no
trator e colocam fogo.

Sem planejamento.

A coleta é feita com destino ao aterro sanitário.

O aterro sanitário tem vida útil limitada.

A coleta e feita e destinada ao aterro sanitário.

O aterro sanitário tem vida útil limitada.

A coleta e feita e destinada ao aterro sanitário.

Qualidade do aterro.

Aterro sanitário.

Falta de possibilidade de separação, misturado
com úmido ou seco.

Aterro sanitário.

Queimam lixo e contaminam o ar perto de casa.

Coleta

Falta planejamento e gestão quanto ao aterro que
poderia suportar volumes maiores.

Destinação adequada em aterro sanitário na zona
rural.

Não atende aos requisitos para a manutenção do
meio ambiente.

Feito regularmente.

Falta a viabilidade da separação.

Ir para o aterro.

Aterro.

Longe da cidade.

O aterro sanitário tem vida útil limitada.

Se encontra na cidade.

Pontos fortes
- Em geral, existe o conhecimento da existência de um aterro sanitário e de que este
deve ser o destino dos rejeitos.
Pontos fracos
- Existe o conhecimento das deficiências de operação do aterro;
- Têm conhecimento da vida útil do aterro;
- Destacam novamente o fato de descartar recicláveis no aterro;
- Existe a percepção de queima de lixo, demonstrando vulnerabilidade do aterro ou
muito provavelmente da área de reservação de RCC;
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Destino dos recicláveis
Pontos fortes
A coleta é realizada semanalmente pela prefeitura
municipal e destinada como doação para uma
empresa na cidade vizinha.
Acho correto – Volume coletado não sustenta uma
cooperativa local.

Pontos fracos
Poderia o destino ser feito no próprio município da
lagoinha através de uma cooperativa.
Não tem coleta.

Bem feita.

Poderia ser no próprio município através de uma
cooperativa.

Cidade vizinha de São Luiz do Paraitinga.

Queremos melhorar.

Coleta realizada com frequência.

Poderia ser no próprio município através de uma
cooperativa.

Desconheço a empresa que recebe os recicláveis.

Poderia ser no próprio município.

É feita a realização e doada a cidade vizinha.

Não aproveitamento dos materiais em beneficio do
município.

É feita e realizada semanalmente e doada pela
prefeitura para a cidade vizinha.

Sem informação.

É realizada.
São Luiz do Paraitinga.
São Luiz do Paraitinga.
Sem informação.
Só latinha de alumínio e vendo para ajudar no
salário.

Pontos fortes
- Existe um entendimento geral de que os recicláveis são levados a uma cidade
vizinha, e que certamente são encaminhados para reciclagem;
- Situação de exportação aprovada, e existe um apontamento da impossibilidade de se
montar uma cooperativa em função do pouco volume produzido na cidade.
Pontos fracos
- Existe certa unanimidade de que deva ser realizado no próprio município e não
exportado.
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Limpeza da cidade - Praças, Varrição de ruas, Capinação, etc.
Pontos fortes

Pontos fracos

A prefeitura assume tudo

Falta recurso humano para as ruas periféricas.

Bom.

Não se dá um destino correto para esse lixo que
vai para o aterro sanitário também.

Capinação e não matar com veneno.

Mais trabalhadores, mais não tem destino correto.

Cidade sempre limpa.

Não é dado o destino certo.

É mantida.

Antes colocavam agrotóxicos que iam para as
águas do rio.

É realizada.

Não é feita a limpeza de mato nas estradas rurais.

Existe o serviço.

Não tem recurso humano suficiente.

Limpeza no centro urbano é eficiente.

O destino desse serviço não é feito de forma
correta.

Muito bem feita pela prefeitura.

Não é feita com frequência nos locais afastados.

Muito bem feita.

Falta lixeiras fora da praça.

O serviço é realizado pela prefeitura municipal.
O serviço é realizado pela prefeitura municipal.
Periodicidade nos pontos centrais da cidade
Praça e ruas adjacentes, próximo de escolas.
Uma vez por semana a prefeitura limpa.

Pontos fortes
- Existe certa unanimidade em reconhecer que o serviço é prestado com qualidade pela
prefeitura;
Pontos fracos
- Pouca frequência em ruas mais periféricas;
- Ausência de lixeiras na cidade.
- Poucos recursos humanos para o serviço.
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FICHA 2
O objetivo claro do preenchimento desta Ficha, foi o de reconhecer a percepção das
pessoas acerca das responsabilidades quanto a vários aspectos da gestão de resíduos,
sem querer, no entanto, fazer qualquer apontamento estatístico.
É possível observar que as pessoas que responderam o questionário têm uma clara
percepção de que a responsabilidade deve ser compartilhada entre todos os agentes
indicados, com certa ênfase na administração pública municipal, como pode ser notado
na reprodução do resultado desta Ficha com os grifos em amarelo. Há que se
considerar que, não há muito tempo, responsabilizar quase que exclusivamente a
administração municipal pelas questões relativas a resíduos sólidos era predominante.
É possível observar ainda que existe certo equilíbrio na responsabilização de cada
agente, ficando a prefeitura e os fabricantes com um volume maior de respostas
pendendo para sua responsabilização na maioria dos resíduos.
O destaque para maior responsabilidade para a prefeitura são os Resíduos de Serviços
de Saúde, Limpeza Urbana e Pneus.
Os moradores da zona urbana ou rural, talvez por não terem compreendido, (e
propositalmente não foi explicado, já que se trata de buscar a percepção do
participante), é que ele também é um gerador de Resíduos de Serviço de Saúde e
também tem parte de responsabilidade na cadeia de resíduos.
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FICHA 3
Perguntas objetivas
A partir de algumas percepções presentes na Oficina Temática I, foram elaboradas
perguntas específicas e individuais acerca do entendimento das pessoas sobre
resíduos, principalmente levando em consideração que boa parte do público presente
era composta de pessoas da Zona Rural.
O objetivo destas perguntas foi o de apontar, acerca das abordagens propostas, as
tendências existentes para cada uma das situações, de forma a se ter um
entendimento geral do comportamento e do conhecimento sobre os resíduos e outras
abordagens específicas.

O que você entende por EDUCAÇÃO AMBIENTAL?
 Agir de forma sem agredir a natureza, rios, floresta, brejos, mata.
 Conhecimento sobre o meio ambiente e a importância de sua preservação.
 Conscientização e respeito a natureza.
 Conscientização e respeito com a natureza.
 Conscientização e respeito pela natureza.
 Conscientização e respeito pela natureza.
 Cuidar da natureza, não jogar lixo nas águas, fazer queimada e respeito pela
natureza.
 Difusão dos efeitos de causa e efeito sobre praticas que agridem o meio
ambiente.
 É a transferência de conhecimentos ambientais para a propulsão através de
palestras, cursos, etc..
 É todo o processo que cuida do meio ambiente.
 Não agredir a natureza.
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 Respeito as nascentes.
 Uma educação que conscientize todos sobre preservação ambiental, destinação
correta de resíduos.
O conhecimento geral sobre educação ambiental está sempre ligado a aspectos
preservacionistas, e algumas das respostas fazem a ligação dos resíduos em geral
com poluição.
Ainda não estão claros os aspectos ligados a mudança de hábitos de consumo para
redução, não somente do ponto de vista do descarte de resíduos e suas
consequências para a natureza, mas do ponto de vista da exploração dos recursos
naturais.
Educação ambiental ainda é plantar mudas e não jogar lixo na rua, quase que
exclusivamente.

Você conhece alguém que faz COMPOSTAGEM em casa?
 Eu faço. Tenho certificado de compostagem para adubar a capineira e horta.
 Eu não sei.
 Não conheço.
 Não.
 Não.
 Não.
 Não.
 Poucas pessoas que o fazem.
 Sim, eu mesmo faço.
 Sim, eu mesmo.
 Sim.
 Sim.
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 Sim. Procuro mais conhecimento para realizar em pequenos espaços.
Principalmente o grupo que veio da zona rural para este oficina é responsável pelas
respostas de que realizam compostagem em casa, já que a Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente realizou um trabalho de extensão rural neste sentido: de fazer
composteiras e de utilização de composto.

Quantas vezes você ou alguém de sua família vem para a cidade?
 2 vezes por dia.
 Duas vezes por dia (no sábado e domingo) e uma vez por dia (na terça e
quarta).
 Duas vezes por dia (no sábado e domingo) e uma vez por dia (na terça e
quarta).
 Moro na área urbana.
 Moro na cidade.
 Moro na zona urbana.
 Quase diariamente.
 Sempre, residente.
 Todos os dias.
 Todos os dias.
 Uma vez por dia, fazendo caminhada todos os dias.
 Uma vez por semana.
 Uma vez por semana.
 Uma vez por semana.
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Você traria seus RECICLÁVEIS para cidade?
 Moro na cidade (mas traria os gerados no sítio).
 Moro na zona urbana.
 Não.
 Não.
 Não.
 Não. Porque é mais objetivo um ponto de coleta nas comunidades ou nos
bairros rurais.
 Poderia trazer, mas o carro da prefeitura já pega no meu bairro.
 Sim.
 Sim.
 Sim.
 Sim.
 Sim.

As duas perguntas objetivas acima estão ligadas, e o que se esperava obter de
informação era a existência de uma disposição para entrega voluntária, principalmente
de recicláveis, em locais apropriados.
Ficou bastante claro que existe uma predisposição, principalmente por parte dos
habitantes da zona rural, de transportarem seus recicláveis até esses pontos.
Embora a pergunta seja extremada e o público não seja composto somente de
moradores da zona rural, é possível observar que há um caminho aberto para
implantação de PEV’s, Posto de Entrega Voluntária para recebimento de recicláveis
tanto na zona urbana quanto na zona rural, desde que estrategicamente instalados.
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O que você faz com os restos de comida?
 Alimento os cachorros, ou descarto com os resíduos úmidos.
 Alimento os cães.
 Aterro sanitário.
 Compostagem.
 Da pro cachorro e porco.
 Dou para as galinhas e pro cachorro.
 Dou para as galinhas.
 Dou para o cachorro.
 Dou para o cão ou galinha.
 Dou para os animais (para o cão).
 Joga p/ cachorro.
 Jogo fora.
 Jogo p/ os animais.
 Na zona rural, para as criação, porco, galinha, cachorro.
 O que é reaproveitável, vai para as galinhas.

Está claro que existe o hábito, seja na zona rural seja na zona urbana de utilizar restos
de comida na alimentação de animais, seja domésticos seja para pequenas criações.

O que você faz com os restos de cultura?
 Coloco numa caixa e jogo no quintal.
 Compostagem.
 Compostagem.
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 Compostagem.
 Corto as leguminosas para adubar.
 Decomposição na bananeira.
 Deixo no pasto para transformarem em matéria orgânica porque trabalho com
compostagem para bovinos.
 Deixo para a matéria orgânica.
 Deixo virar matéria orgânica.
 Faço adubo orgânico.
 Fica apodrecendo no campo.

Existe uma clara utilização dos restos de cultura em compostagem, nem sempre com
critérios.

O que você faz com as embalagens de agrotóxicos?
 Coloco no lixo da caçamba.
 Coloco no lixo da caçamba.
 Enterro.
 Entrego na empresa que comprei.
 Identifico com o numero do DANFE, corto o fundo e faço 3 lavagens com água.
Entrego em empresa especializada.
 Não sei.
 Não temos para onde levar, está guardado.
 Não uso.
 Procuro devolver num ponto de coleta.
 Queima porque não tem onde levar.
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

tel.: (11) 4425 1666 ⁞ e-mail: trs.ambiental@terra.com.br

186

PMGIRS / Lagoinha

Contrato nº 127/2015
Processo Administrativo Municipal nº 037/2015

 Reutilizo algumas, outras coloco no lixo úmido.

As embalagens de agrotóxicos e defensivos controlados utilizados no Município de
Lagoinha por seus produtores rurais, pequenos ou médios, são adquiridas de um único
produtor, instalado na cidade vizinha de Taubaté, e segue rigorosamente a legislação e
normativa existentes para entrega, cuidados pós-uso das embalagens, armazenamento
e logística reversa.
Nenhum dos estabelecimentos locais que comercializam produtos e insumos agrícolas
são autorizados a revender produtos controlados.
Através de pesquisa de campo foi observado que os agropecuaristas são orientados
corretamente no manejo do produto e das embalagens, e que o sistema de logística
reversa nesta região funciona no sistema de coleta periódica, o que obriga o usuário a
manter armazenadas as embalagens.
Constatou-se que existe uma fiscalização rigorosa, embora amostral, por parte da
Secretaria Estadual de Agricultura para o uso e logística reversa das embalagens.
Quanto a outros defensivos agrícolas com variados graus de baixa toxidade e
periculosidade que não tenham controle de vendas através do IMPEV (que foram
mencionados no questionário como sendo queimados ou enterrados), suas
embalagens acabam por ser descartadas no lixo comum (rejeitos) e nunca é
aconselhável que sejam reutilizadas ou destinadas para reciclagem.
Segundo a Resolução CONAMA 465/2014, todas as embalagens de defensivos
agrícolas devem ser objeto de logística reversa. No entanto, em Lagoinha, somente as
controladas na venda têm este destino. O restante das embalagens tem o destino
conforme apontado pelas respostas ao questionário.
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Você traria suas embalagens de agrotóxicos para a cidade?
 Não, levaria para empresas especializadas em coleta desse tipo de material.
 Não.
 Não.
 Não.
 Sim, boa ideia pois não sabia que podia trazer.
 Sim, se tivesse um local para por.
 Sim.
 Sim.
 Sim.
 Sim.
Existe a predisposição por parte das pessoas que moram na zona rural e que utilizam
estes produtos em levar suas embalagens até um posto de coleta, mas fica claro tanto
pela percepção como pela normativa, de que isto só é possível com instalações
adequadas às normas, o que não existe em Lagoinha.

O que você faz com as embalagens de produtos veterinários?
 Aterro sanitário.
 Enterro bem fundo em local apropriado.
 Enterro no buraco e tampo com terra.
 Enterro.
 Enterro.
 Enterro.
 Jogo no lixo comum.
 Levo para a cidade, que levada como doação para a cidade vizinha.
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 Os plásticos e papeis no reciclável, as embalagens de produto no lixo úmido.
 Papel, caixinha queimo, outras vidro está no saco guardado.
 Queima porque não tem onde levar.

O que você faz com os restos de medicamentos de uso humano?
 Coloco no lixo.
 Descarto com os resíduos que vão para o aterro sanitário.
 Descarto na rede de esgoto.
 Descarto no pasto grande.
 Devolvemos no posto de saúde.
 Devolvo no centro de saúde.
 Enterro no buraco e tampo com terra.
 Entrego na reciclagem.
 Faço um buraco e jogo fora.
 Faço um buraco e jogo.
 Jogo no lixo comum.
 Levo para a farmácia municipal.
 Se queimo, outras ponho num buraco.
É possível perceber que existe uma predisposição por parte das pessoas em dar
destinação adequada, e fica clara a confusão existente sobre o que efetivamente fazer
com as embalagens de produtos veterinários e de medicamentos de uso humano, se
são perigosos ou não, se podem ser descartadas no lixo comum, se as embalagens
podem ser recicladas ou não.
Esta confusão é generalizada, mesmo para os RSS de origem doméstica, já que há
poucas referências de gestão implantadas neste sentido, e mesmo os Planos de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos nos Estados e Municípios têm dado pouca
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atenção a esta situação. E mesmo em nível federal, todo cuidado é dispensado pela
ANVISA na gestão em unidades de saúde de todos os tipos, mas para geração
doméstica ou rural, que não são pequenas, pouco se fala.
Existe, até o momento (Março de 2016), além das resoluções do CONAMA e ANVISA
acerca de RSS, um chamamento para edital para elaboração de Logística Reversa de
Medicamentos

que

acredita-se

deverá

incluir

também

suas

embalagens,

e

evidentemente incluídos os produtos veterinários.

Você traria suas embalagens de produtos veterinários para a cidade?
 Não.
 Não.
 Sim, se tivesse ponto de coleta.
 Sim.
 Sim.
 Sim.
 Sim.
 Sim.
 Sim.
 Sim.
 Sim.

Novamente, a predisposição das pessoas em fazerem o que consideram sua parte na
logística reversa.
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O que você faz quando um animal que morre em sua propriedade?
 Aves vão para o lixo comum.
 De pequeno porte enterro no quintal.
 Enterramos.
 Enterro.
 Enterro.
 Enterro.
 Enterro.
 Enterro.
 Enterro.
 Jogo no campo.
 Se de grande porte enterro, se menor, longe da residência fica no pasto.
 Se for 1 só animal deixo para os corvos. Se for mais de 1 animal de grande porte
enterro.
 Se for perto da residência peço para a prefeitura enterrar, mas se não for deixo
para os urubus.

Por tratar-se de zona rural, existe o hábito de enterrar, tanto animais de pequeno como
de grande porte.

O que você faz com as fezes dos animais?
 Cachorro e gato: enterro. cavalo e bois: vai para a capineira.
 Coloco na área de cultivo.
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 Devolvo aos pastos utilizando-se de carretas e espalhadeiras. Atualmente faço
isto com 100% das fezes de bovinos. Dentro de 90 dias estarei fazendo
compostagem de 70% das fezes.
 Jogo no esgoto.
 Parte do esterco usa como adubo, mas acho que 80% do esterco liquido atinge
o córrego de água.
 Vai tudo para esterco.

Entre os agropecuaristas tanto pequenos como de maior porte, existe o entendimento e
hábito de compostagem simples das fezes de animais.
Como se trata de região de produção leiteira e de produção de aves, fezes líquidas
representam um volume muito pequeno, já que o rebanho suíno de Lagoinha existe
praticamente para subsistência.

1.3 - Audiência Publica
A Audiência Pública está prevista para ser realizada em 31 de Março de 2016, no
Auditório Municipal - Rua Padre João Paulo, 371 com capacidade para 80 pessoas.
A Audiência Pública não possui caráter deliberativo, já que existe jurisprudência
determinando que os PMGIRS devam ser encaminhados para apreciação legislativa.
1.3.1 - Roteiro da Audiência Pública
1º passo - REUNIÃO PRELIMINAR com o Comitê Diretor para aprovação do
documento final a ser apresentado para a população.
2º passo - CONVITES - enviar os convites (na forma de ofício ou convite impresso)
para todas as autoridades dos Municípios: Presidente da Câmara dos vereadores e
cada um dos vereadores; Juízes da Comarca e promotores; Comandantes da Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros que atendem ao município, Delegados de Polícia,
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Secretários Municipais, Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Conselhos Tutelares, outros Conselhos Municipais existentes, Diretores
de Escolas Públicas e Privadas, professores das redes públicas e privadas,
representantes de Pastorais, representantes das igrejas Católicas, Evangélicas,
Assembleias e outras, Diretores dos Hospitais, Médicos, representante da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB (em cada Município tem um advogado que representa),
representantes de organizações não governamentais, organizações comunitárias e
sindicatos com representação no município.
Muito importante:
Os convites endereçados ou específicos ou aqueles feitos através de Ofício deverão
indicar as pessoas que forem compor a mesa, e aquelas a quem será consignada a
palavra, bem como o tempo da intervenção oral.
3º passo - DIVULGAÇÃO
4º passo - Preparação dos insumos a serem utilizados na audiência e preparação do
local.
5º passo - AUDIÊNCIA PÚBLICA – A abertura deverá ser realizada pelo(s)
responsável(eis) pelo Cerimonial, que passa a palavra ao Engº Hugo Daniel Bastos
Ferreira - Secretário de Planejamento e Obras e Coordenador do PMGIRS/Lagoinha,
que apresenta os objetivos da audiência, devolvendo a palavra ao apresentador do
cerimonial, que irá chamar os componentes da mesa.
Em seguida, o Prefeito fará uma saudação, bem como o Presidente da Câmara
Municipal, e se possível um representante da sociedade civil que tenha participado das
oficinas, após o que o locutor do cerimonial passará a palavra a um dos consultores,
apresentando a consultoria, dando início aos trabalhos técnicos da audiência.
Programação
 Breve apresentação da Lei Federal nº 12.305/10.
 Relato dos trabalhos realizados.
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 Apresentação dos principais resultados obtidos pelo PMGIRS/Lagoinha, com
seus objetivos, estratégias, metas, programas e ações a serem implementadas
no município.
 Será aberta a palavra para qualquer cidadão que queira se manifestar - 2
minutos. As contribuições ou destaques serão apontados e apresentados
simultaneamente no telão.
 Serão disponibilizados formulários para aqueles cidadãos que desejarem
apresentar suas contribuições por escrito.
O consultor irá propor o encerramento do evento, passando a palavra ao coordenador
do PMGIRS/Lagoinha para que ele proceda o encerramento oficial.
1.4 - Conclusão
A metodologia do processo participativo utilizada para o Município de Lagoinha,
considerou aspectos sugeridos no Manual de Orientações para Elaboração dos Planos
de Gestão de Resíduos Sólidos - MMA no que diz respeito às abordagens a serem
propostas para discussão da comunidade. Utilizou uma adaptação do PES Planejamento Estratégico Situacional, na medida em que atuou no sentido de permitir a
participação de todos e a busca de construção de consensos, mas considerou
principalmente as peculiaridades da cidade de Lagoinha, seu ritmo e sua cultura.
O resultado não poderia ser mais satisfatório e uma grande surpresa, já que as
pessoas que participaram do processo o fizeram com um absoluto senso de
pertencimento e de responsabilidade.
Os participantes até o momento, grupos bastante heterogêneos do ponto de vista
social, já haviam se apropriado de vários conceitos de preservação ambiental, e não
tiveram dificuldade de transferir estes conceitos para as questões relacionadas aos
resíduos sólidos.
Quanto ao acompanhamento dos resultados e andamento do PMGIRS/Lagoinha por
parte da população, não resta dúvida de que existe terreno fértil para o que será
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sugerido como ação nos Programas Estruturantes, (Produto 4 - Prognóstico), que é a
criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente ativo e com participação social.

XXV

-

CRIAÇÃO

DE

UMA

PAGINA

ELETRONICA

DE

INTERLOCIÇÃO

PERMANENTE COM A POPULAÇÃO
1 - Disponibilização dos Produtos na pagina da prefeitura Municipal de lagoinha
na Internet
Em atendimento ao Manual de Referencia onde estão postas as diretrizes para
elaboração dos planos municipais de resíduos sólidos da AGEVAP, os Produtos 1 e 2
estão disponíveis no pagina da Prefeitura Municipal em http://www.lagoinha.sp.gov.br,
conforme Figura 29 a seguir:

Figura 29 - Página principal da PM Lagoinha

Para acessar a integra dos Produtos 1 e 2, é só clicar no ícone Plano Resíduos
Sólidose será aberta a tela apresentada na Figura 30, ou então para o acesso direto ao
Produto 1, digite: http://www.lagoinha.sp.gov.br/residuos/Produto%201.pdf e para o
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acesso

direto

ao

Produto

2

o

usuário

pode

digitar:

http://www.lagoinha.sp.gov.br/residuos/Produto%202.pdf

Além dos Produtos, a página também disponibiliza o endereço eletrônico da TRS
Ambiental para Sugestões, Críticas e Comentários.

Figura 30 - Página da PM Lagoinha
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LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 - Quadro de Riscos

Apêndice A - Extrato do Mapeamento de Áreas de Alto e Muito Alto Risco a
Deslizamentos e Inundações do Município de Lagoinha, elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas - IPT.

Pedro Henrique Milani
Sócio - Administrador
CREA/SP 5060003983

i

O Programa “Cidade Legal” foi criado em agosto de 2007 com o objetivo de implementar, agilizar e desburocratizar as ações e
os processos de regularizações fundiárias de núcleos habitacionais.
Por meio do programa, a Secretaria de Estado da Habitação, através de um Convênio de Cooperação Técnica, oferece orientação
e apoio técnico às prefeituras para a regularização de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados,
para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana.
ii

O Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, foi instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo
Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, e
tem a seguinte estrutura:
Órgão Superior: O Conselho de Governo
Órgão Consultivo e Deliberativo: O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
Órgão Central: O Ministério do Meio Ambiente - MMA
Órgão Executor: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e
fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;
Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas
respectivas jurisdições;
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